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1. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Wojciecha
Korfantego (1873–1939) – wspó³twórcy II Rzeczypospolitej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach
paszportowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cu-
dzoziemcach*.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pocho-
dz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu
finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œród-
l¹dowej oraz ustawy o dozorze technicznym.

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

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych
upowa¿nieñ do wydawania aktów wykonawczych.

10. StanowiskoSenatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

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

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym.

15. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie wniosku o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgo-
dy na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej senatora An-
drzeja Owczarka.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o z mianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw.

17. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

20. Drugie czytanie projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o samorz¹dzie
gminnym.

Porz¹dek obrad

34. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 27 i 28 maja 2009 r.

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



21. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci za rok 2008 wraz
z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

22. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka oraz niektórych innych ustaw.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – cz³onek Barbara Bubula

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rz¹dowe Centrum Legislacji – prezes Maciej Berek

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

Urz¹d do spraw Cudzoziemców – szef Rafa³ Rogala

Urz¹d Transportu Kolejowego – prezes Wies³aw Jarosiewicz

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Jacek Kapica
– podsekretarz stanu Andrzej Parafianowicz

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Patrycja Woliñska-Bartkiewicz
– podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior
– podsekretarz stanu Rados³aw Mleczko

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
– podsekretarz stanu Witold Dro¿d¿
– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski
– podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk

Ministerstwo Zdrowia – sekretarz stanu Jakub Szulc





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 09)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew
Romaszewski, Marek Zió³kowski, Krystyna
Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Otwieram trzydzieste czwarte posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹

senator Gra¿ynê Sztark oraz pana senatora Wal-
demara Kraskê. Listê mówców prowadziæ bêdzie
pan senator Waldemar Kraska.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Informujê, ¿e Sejm na czterdziestym drugim

posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. przyj¹³ wszy-
stkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o autostradach p³atnych oraz Krajowym
Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, do ustawy o nauczycielskich
œwiadczeniach kompensacyjnych, do ustawy
o zmianie ustawy o stra¿ach gminnych, ustawy
o Policji oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych, do ustawy o funduszach promocji produk-
tów rolno-spo¿ywczych, do ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fi-
zycznej. Na tym samym posiedzeniu Sejm przyj¹³
wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektó-
rych innych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Po-
nadto Sejm przyj¹³ wniosek Senatu o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy o zak³adach leczni-
czych dla zwierz¹t.

Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego pierwsze-
go posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem
Senatu jest przygotowany do udostêpnienia se-
natorom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie
zg³osi do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty
na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad trzydziestego czwartego posiedze-
nia obejmuje:

1. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie
uczczenia pamiêci Wojciecha Korfantego
(1873–1939) – wspó³twórcy II Rzeczypospolitej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o dokumentach paszporto-
wych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych
oraz ustawy o cenach.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu wprowa-
dzaniu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tko-
wych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieuja-
wnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu finan-
sowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz
ustawy o dozorze technicznym.

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

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o uchyleniu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ
do wydawania aktów wykonawczych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

12. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku
o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
zgody na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzial-
noœci s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o z mianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych
ustaw.



14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

15. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw.

16. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o referendum lokalnym.

17. Drugie czytanie projektu ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o samorz¹dzie gminnym.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektó-
rych innych ustaw.

19. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia-
³alnoœci za rok 2008 wraz z uwagami o stanie
przestrzegania praw dziecka.

Przypominam, ¿e ustawa, która ma byæ oma-
wiana w punkcie trzecim porz¹dku obrad, zo-
sta³a wniesiona przez Radê Ministrów jako pro-
jekt pilny, w tym przypadku nie ma zastosowa-
nia termin okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulami-
nu Senatu.

Proponujê rozpatrzenie punktu dziesi¹tego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zo-
sta³o dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿
okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Wysoki Senacie, w zwi¹zku z tym, ¿e Komisja
Ustawodawcza dostarczy³a sprawozdanie o usta-
wie o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu, na podstawie
art. 70 ust. 2 skreœlam punkt drugi z porz¹dku
obrad. Ustawa ta zostanie rozpatrzona na kolej-
nym posiedzeniu Senatu.

Ponadto proponujê uzupe³nienie porz¹dku ob-
rad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawy o cudzoziemcach – i rozpatrzenie go
jako punktu trzeciego. Jednoczeœnie informujê,
¿e ta ustawa zosta³a wniesiona przez Radê Mini-
strów jako projekt pilny.

Proponujê tak¿e uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako
punktu dwunastego; stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsul-
tacji – i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego;
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym – i rozpatrzenie go
jako punktu czternastego.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka
Izba przyjê³a przedstawione propozycje.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawione propozycje przyj¹³.

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

Proszê bardzo, pan marsza³ek Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku, ja bym proponowa³ zamieniæ

kolejnoœæ rozpatrywania punktów osiemnastego
i dziewiêtnastego, bo informacja rzecznika praw
dziecka w jakiœ sposób stwarza podstawy do dys-
kutowania nad rozszerzaniem b¹dŸ nierozszerza-
niem uprawnieñ tego rzecznika. To jest ten sam
temat, a wiêc logiczna by³aby zmiana kolejnoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Aha, propozycja dotyczy rozpatrzenia punktu

dziewiêtnastego jako punktu osiemnastego.
Proszê bardzo, pan pose³ Romaszewski… A,

przepraszam, pan senator Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: Bardzo mi mi³o…)
Ale mo¿e najpierw rozpatrzymy ten wniosek

pana senatora Romaszewskiego.
Czy s¹ jakieœ sprzeciwy? Nie ma. W zwi¹zku

z tym zamieniamy miejscami punkt dziewiêtna-
sty i osiemnasty. Informacja rzecznika bêdzie roz-
patrywana jako punkt osiemnasty, a dotychcza-
sowy punkt osiemnasty, to jest drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka – jako punkt dziewiêtnasty.

Proszê bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, chcia³bym zapytaæ, czy do-

statecznie uzasadnione jest wprowadzenie do po-
rz¹dku obrad sprawy senatora Owczarka, które-
mu postawi³a oskar¿enie instytucja prywatna,
a takich oskar¿eñ s¹ w Polsce miliony. Omawia-
nie tej sprawy na forum publicznym – sprawy,
która ma charakter prywatny – wydaje mi siê nie-
uzasadnione, to obni¿a rangê immunitetu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ju¿ przyjêliœmy porz¹dek ob-

rad…
(G³osy z sali: Jeszcze nie.)
Jeszcze nie. Ale chcê powiedzieæ, ¿e ta sprawa

by³a rozpatrywana w komisji… (Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, tu chodzi o obronê, a nie do-

puszczanie do takich sytuacji, o jakich pan sena-
tor mówi. To znaczy to jest sytuacja odwrotna,
czyli chodzi o zabezpieczenie senatora przed
oskar¿eniem publicznym za to, co robi na posie-
dzeniu Senatu, czyli to jest odwrotne dzia³anie

34. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2009 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



w stosunku do tego, co sugeruje pan senator. Ja
tê sprawê sprawdza³em, mia³em te¿ pewne w¹t-
pliwoœci, a w tej chwili w¹tpliwoœci ju¿ nie mam.

Proszê bardzo, pan senator Trzciñski.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Obawiam siê, ¿e rozpatrzenie tej sprawy na fo-

rum Senatu mo¿e byæ pewnym niebezpiecznym
precedensem. Mo¿e to bowiem oznaczaæ, ¿e
w najbli¿szych tygodniach, miesi¹cach spotkamy
siê z kolejnymi tego typu zarzutami. Myœlê, ¿e ka-
¿dy z nas, prowadz¹cych dzia³alnoœæ publiczn¹,
nara¿ony jest na ataki przeciwników, którzy bar-
dzo czêsto wykorzystuj¹ tego typu narzêdzie, by
prowadziæ swoj¹…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Rozumiem, Panie Senatorze, rozumiem, ale ten

obowi¹zek Senatu wyp³ywa z ustawy o prawach
i obowi¹zkach pos³a i senatora, a my musimy siê
do niej stosowaæ.

Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zwi¹zku z tym mo¿e pytanie do Biura Legis-

lacyjnego. Czy jest w tym momencie mo¿liwoœæ
z³o¿enia wniosku o wycofanie tego punktu z po-
rz¹dku obrad, bo ja taki wniosek chêtnie bym
z³o¿y³?

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Z porz¹dku

obrad dzisiejszego posiedzenia – oczywiœcie, tak,
ale w ogóle trzeba rozpatrzeæ ten wniosek.)

W takim razie, Panie Marsza³ku, sk³adam ten
wniosek.

(Poruszenie na sali) (Rozmowy na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jest wniosek pana senatora Piotra Kalety

o skreœlenie tego punktu.
(Senator Zbigniew Szaleniec: Panie Marsza³ku!)
Tak? Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Wnoszê, ¿ebyœmy jednak to utrzymali, po-

niewa¿ regulamin zobowi¹zuje nas do rozpa-
trzenia tej sprawy i wrócimy do niej za dwa ty-
godnie. A wiêc nie widzê sensu, ¿eby tê rzeczy-
wiœcie nieprzyjemn¹ dla senatora sprawê prze-
d³u¿aæ i przeci¹gaæ. Raczej, je¿eli jesteœmy zgo-
dni, odrzuæmy wniosek o uchylenie immunite-

tu. Wydaje mi siê, ¿e w ten sposób poka¿emy, ¿e
wystêpowanie w takich sprawach nie ma sen-
su. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jest wniosek przeciwny i jest

pana wniosek.
(Senator Piotr Kaleta: Wiem. Ja w³aœnie…)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku, s¹dz¹c po pomrukach sali,

mo¿emy stwierdziæ, i¿ bêdziemy w miarê jedno-
myœlni w tej kwestii. W zwi¹zku z tym bezzasadny
staje siê mój wniosek i dlatego go wycofujê. Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e brak g³osów sprzeciwu, je¿eli

chodzi o porz¹dek.
Wobec braku g³osów sprzeciwu, stwierdzam,

¿e Senat przedstawiony porz¹dek przyj¹³.
Informujê, ¿e g³osowanie nad uchwa³¹ w spra-

wie uczczenia pamiêci Wojciecha Korfantego
– wspó³twórcy II Rzeczypospolitej odbêdzie siê
bezpoœrednio po debacie nad tym punktem. Pozo-
sta³e g³osowania zostan¹ przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj o godzinie
12.00 zostanie zarz¹dzona pó³godzinna przerwa
w obradach, podczas której zostanie otwarta wy-
stawa „Aktualnoœæ polityki Wojciecha Korfante-
go. Zadania na XXI wiek”.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci
Wojciecha Korfantego – wspó³twórcy II Rzeczy-
pospolitej.

Przypominam, ¿e jest to projekt uchwa³y okoli-
cznoœciowej, który zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów i jest zawarty w druku nr 557, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 557O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Zbigniewa Cichonia, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie projektu
uchwa³y.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja przyjê³a projekt uchwa³y w sprawie

uczczenia pamiêci Wojciecha Korfantego –
wspó³twórcy II Rzeczypospolitej, w brzmieniu,
które mam przyjemnoœæ i zaszczyt przedstawiæ.

Czy mogê przeczytaæ ca³y tekst?
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Oczywiœcie.)
Proszê bardzo.
„Rok 2009 zosta³ na Œl¹sku og³oszony Rokiem

Wojciecha Korfantego. Z Jego postaci¹ wi¹¿¹ siê
najpiêkniejsze karty w dziejach Górnego Œl¹ska
– powrót do Macierzy. Bêd¹c polskim komisarzem
plebiscytowym i przywódc¹ zwyciêskiego III po-
wstania œl¹skiego, podczas którego Œl¹zacy
chwycili za broñ, aby z³¹czyæ siê z nowo powsta-
³ym pañstwem polskim, da³ siê poznaæ jako roz-
wa¿ny polityk, cz³owiek o wielkiej odwadze osobi-
stej i ¿arliwy patriota.

Wojciech Korfanty prowadzi³ dzia³alnoœæ naro-
dow¹ przez ca³e ¿ycie. By³ pos³em do Reichstagu
i Landtagu, wicepremierem, kandydatem na pre-
miera RP, pos³em do Sejmu Œl¹skiego i Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, senatorem, w³aœcicie-
lem i redaktorem dzienników „Rzeczpospolita”
i „Polonia”, prezesem Chrzeœcijañskiej Demokra-
cji i Stronnictwa Pracy.

Gdy w lipcu 1922 r. Komisja G³ówna Sejmu RP
powierzy³a Wojciechowi Korfantemu misjê utwo-
rzenia gabinetu, w broszurze „W obronie prawa”,
przedstawi³ program rz¹du, stawiaj¹c za cel „po-
jednanie rozdartego waœniami partyjnymi spo³e-
czeñstwa”, „obronê prawa”, „polityczn¹ i spo³ecz-
n¹ sprawiedliwoœæ”, „praworz¹dnoœæ”, „zape-
wnienie powagi w oczach innych narodów”, stwo-
rzenie obywatelom „mo¿noœci spokojnej i uczci-
wej pracy”. Idea³ów tych nie mia³ jednak mo¿liwo-
œci zrealizowaæ.

W sierpniu 1939 r., przed sam¹ œmierci¹, Woj-
ciech Korfanty – uwolniony wiêzieñ twierdzy brzes-
kiej, wygnany z ukochanego Œl¹ska i kraju – skie-
rowa³ przes³anie: «Wypowiadam gor¹c¹ proœbê do
ludu œl¹skiego, by pozosta³ wierny zasadom chrze-
œcijañskim i swemu przywi¹zaniu do Polski, by nie
ustawa³ w pracy i poœwiêceniu, aby z Polski zrobiæ
tak¹ Polskê, jaka jest godna naszych marzeñ, Pol-
skê wielk¹, mocarstwow¹, Polskê katolick¹, pra-
worz¹dn¹, zawsze sprawiedliw¹».

Jesteœmy pe³ni uznania dla Wojciecha Korfan-
tego, który przez swe umi³owanie Ojczyzny
i ogromne poœwiêcenie sprawi³, ¿e Górny Œl¹sk
powróci³ do Polski.

Maj¹c w pamiêci Jego zas³ugi, walecznoœæ i od-
wagê, oddajemy Mu czeœæ i wyra¿amy najwy¿szy
szacunek. Pragniemy, by Jego patriotyzm stano-
wi³ wzór dla wspó³czesnej m³odzie¿y”.

Proponujê, abyœmy przyjêli ten tekst.
Proszê pañstwa, szczegó³y ¿ycia Wojciecha

Korfantego, mam nadziejê, przedstawi w ramach
dyskusji jego wnuk, który jest naszym koleg¹, se-
natorem.

Chcia³bym tylko podkreœliæ, ¿e pragniemy
uczciæ postaæ, która jak rzadko kto zas³u¿y³a siê
dla niepodleg³ej Rzeczypospolitej Polskiej, ale ró-
wnie¿ która jak rzadko kto spotka³a siê z nie-

wdziêcznoœci¹ naszego narodu. I oby to by³o prze-
strog¹ równie¿ dla przysz³ych pokoleñ – ¿eby w³a-
œciwie potrafi³y traktowaæ swoich przywódców,
wrêcz swoich bohaterów narodowych. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ, trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê, zapytania do sprawozdaw-
cy komisji i do przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania pana senatora Bronis³awa
Korfantego.

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

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przemówienie senatora w dyskusji nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.

Drugie czytanie uchwa³y okolicznoœciowej nie
obejmuje zg³aszania wniosków o charakterze le-
gislacyjnym.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Broni-
s³awa Korfantego.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Prezyden-

cie Siemianowic Œl¹skich! Panie i Panowie Sena-
torowie!

Prorocze by³y s³owa Ignacego Jana Paderew-
skiego, który po œmierci Wojciecha Korfantego,
na rêce jego ¿ony El¿biety, przes³a³ telegram kon-
dolencyjny nastêpuj¹cej treœci: „Z wyroku Bo¿e-
go pe³na chwa³y, ofiarna s³u¿ba ojczyŸnie dobieg-
³a kresu. Stan¹³ przed Sêdzi¹ Najwy¿szym wielki
obywatel, wierny syn Koœcio³a, nieustraszony ry-
cerz Rzeczypospolitej. Tam go ju¿ nie dosiêgnie
ani zawiœæ, ani z³oœæ ludzka. Wojciech Korfanty
znajdzie na kartach historii odrodzonej Polski
nale¿ne mu stanowisko, choæ mu go odmawiano
za ¿ycia”.

S³owa zawarte w telegramie kondolencyjnym
sk³aniaj¹ do gorzkiej refleksji nad zawi³oœciami
losu ludzkiego. Wprawdzie Wojciecha Korfantego
ocenia siê jako jednego z najwybitniejszych poli-
tyków polskich okresu miêdzywojennego, jednak
szczególnie w okresie po przewrocie majowym,
a tak¿e po zakoñczeniu II wojny œwiatowej postaæ
tê z polskiej historii chciano wymazaæ. Na szczê-
œcie te czasy minê³y i dzisiaj mo¿emy siê cieszyæ
z tego, ¿e rok 2009 zosta³ przez Sejmik Wojewódz-
twa Œl¹skiego og³oszony Rokiem Wojciecha Kor-
fantego, a obchody maj¹ bardzo szeroki zasiêg
i zaczê³y siê ju¿ na pocz¹tku roku.

Pragnê podziêkowaæ Senatowi za to, ¿e dzisiaj
Wysoka Izba bêdzie podejmowaæ specjaln¹ rocz-
nicow¹ uchwa³ê, a za kilka chwil zostanie otwarta
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wystawa poœwiêcona temu wielkiemu politykowi
i patriocie.

Dziêkujê tak¿e z tego miejsca Urzêdowi Mar-
sza³kowskiemu Województwa Œl¹skiego, prezy-
dentom œl¹skich miast, organizacjom, instytu-
cjom oraz osobom prywatnym, które przyczyni³y
siê do zorganizowania wielu ciekawych i ró¿noro-
dnych imprez poœwiêconych temu wielkiemu sy-
nowi ziemi œl¹skiej.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Myœlê, ¿e warto by³oby odpowiedzieæ sobie na py-
tanie, kim by³ cz³owiek, od którego imienia wziê³y
nazwê ulice, place i szko³y, najs³awniejsza postaæ
na Górnym Œl¹sku.

Jeœli chce siê mówiæ o Wojciechu Korfantym,
nie sposób pomin¹æ sytuacji polityczno-spo³ecz-
nej, jaka panowa³a w XIX wieku na Górnym Œl¹s-
ku. Prze³omowy moment w uœwiadamianiu naro-
dowym nast¹pi³ w okresie Wiosny Ludów. Jest to
czas, kiedy na Górnym Œl¹sku wysuwane s¹ has-
³a w zakresie poprawy sytuacji materialnej oraz
po raz pierwszy podnoszone s¹ postulaty doty-
cz¹ce uprawnieñ jêzykowych.

Elementem decyduj¹cym o rozwoju ruchu naro-
dowego i ci¹¿eniu Górnego Œl¹ska ku Polsce by³ fakt,
¿e w ¿yciu codziennym lud œl¹ski u¿ywa³ jêzyka pol-
skiego, by³ przywi¹zany do rodzimej kultury i oby-
czajów oraz trwa³ przy katolicyzmie, co odró¿nia³o go
od nap³ywowej ludnoœci niemieckiej, której wiêk-
szoœæ wyznawa³a protestantyzm. Mo¿na powiedzieæ,
¿e jêzyk niemiecki by³ u¿ywany w urzêdach, a dom
wychowywa³ po polsku. Zachowanie tych elemen-
tów okreœlaj¹cych odrêbnoœæ Górnoœl¹zaków wobec
ludnoœci niemieckiej by³o swoistym fenomenem, bo-
wiem bezpoœrednie zwi¹zki z pañstwowoœci¹ polsk¹
istnia³y w czasach œredniowiecznych, kiedy to Œl¹sk
przez cztery stulecia stanowi³ czêœæ monarchii Pia-
stów.MimopodejmowanychprzezPolskêpróbodzy-
skania Œl¹ska przez Jagiellonów i Wazów ziemia gór-
noœl¹skanadalpozostawa³awobcymw³adaniu,a jej
ludnoœæ w coraz wiêkszym stopniu stawa³a siê obie-
ktem presji germanizacyjnej.

Germanizacja przybra³a najostrzejsze formy
w czasie tak zwanego Kulturkampfu zainicjowa-
nego przez kanclerza Bismarcka. Jednak akcja ta
napotka³a zdecydowany opór Œl¹zaków, który
w drugiej po³owie XIX wieku zacz¹³ przybieraæ co-
raz bardziej zorganizowane formy, co da³o po-
cz¹tek tak zwanemu odrodzeniu narodowemu na
Œl¹sku. Prekursorami tego odrodzenia byli znani
dzia³acze narodowi, tacy jak Ligoñ, Lompa, Miar-
ka oraz wielu, wielu innych, którzy swoj¹ dzia³al-
noœci¹ przyczynili siê do odzyskania to¿samoœci
narodowej Œl¹zaków. Zaczê³y siê ukazywaæ pol-
skie wydawnictwa, tworzono polskie kó³ka œpie-
wacze, organizacje religijne oraz towarzystwa
gimnastyczne. Karol Miarka zacz¹³ wydawaæ pis-
mo „Katolik”, masowo czytane przez Œl¹zaków.

W takiej atmosferze odradzaj¹cej siê po sze-
œciuset latach polskoœci dnia 20 kwietnia 1873 r.
w Siemianowicach Œl¹skich przyszed³ na œwiat
w rodzinie cieœli górniczego Józefa Korfantego i je-
go ¿ony Karoliny Wojciech Korfanty, maj¹cy
w przysz³oœci staæ siê czo³owym przywódc¹ ludu
œl¹skiego w walce o przy³¹czenie Œl¹ska do macie-
rzy. Naukê rozpocz¹³ w szkole niemieckiej, ale
w domu matka uczy³a go jêzyka polskiego na „¯y-
wotach œwiêtych” Piotra Skargi. Zas³ugê uœwia-
damiania narodowego przypisaæ nale¿y – o dziwo
– profesorom gimnazjum w Katowicach, którzy
l¿yli, wyszydzali i wyœmiewali wszystko, co pol-
skie. Spowodowa³o to najpierw zaciekawienie,
a póŸniej, po g³êbszym poznaniu, mi³oœæ do Pol-
ski, której Korfanty do koñca by³ wierny.

W okresie gimnazjalnym za jawne manifesto-
wanie polskoœci, krytykê polityki kanclerza Bis-
marcka oraz za³o¿enie tajnego kó³ka polskiego zo-
sta³ relegowany z gimnazjum, które jednak kilka
miesiêcy póŸniej ukoñczy³ jako ekstern. W 1895 r.
zapisa³ siê na studia na politechnice w Charlot-
tenburgu pod Berlinem. W latach studiów zetkn¹³
siê z ruchem socjalistycznym, który jednak szyb-
ko opuœci³, zra¿ony jego ateizmem i internacjona-
lizmem. W 1898 r. przeniós³ siê do Wroc³awia,
gdzie studiowa³ prawo i ekonomiê.

W 1901 r. Wojciech Korfanty zwi¹za³ siê z Lig¹
Narodów i podj¹³ prowadzon¹ z wielkim rozma-
chem akcjê uœwiadamiania Œl¹zakom ich zwi¹z-
ków z macierz¹. Sytuacja z up³ywem czasu wyma-
ga³a coraz bardziej radykalnych metod walki.
Og³aszaj¹c szereg broszur propagandowych, miê-
dzy innymi „Precz z Centrum!” i „Bacznoœæ! Chleb
dro¿eje!”, zapocz¹tkowa³ ostr¹ walkê z niemieck¹
Parti¹ Centrum, wskazuj¹c na wiêŸ Œl¹zaków
z ca³ym narodem polskim. Za g³oszone pogl¹dy
by³ wielokrotnie oskar¿any o sianie klasowej nie-
nawiœci, co mia³o mu utrudniæ odniesienie zwy-
ciêstwa w wyborach do parlamentu Rzeszy. Ta
dzia³alnoœæ przynios³a mu jednak tak¿e wielk¹
popularnoœæ, a jej uwieñczeniem by³o zwyciêstwo
w 1903 r. w wyborach do niemieckiego parlamen-
tu i pruskiego Landtagu.

W tym czasie Korfanty musia³ siê zmagaæ
z przeœladowaniami, które dotyka³y go ze strony
niemieckiego kleru. Najg³oœniejsz¹ spraw¹ by³a
kwestia œlubu Korfantego z jego wybrank¹, która
pochodzi³a z Bytomia. Wroc³awski kardyna³ Kopp
nie zezwoli³ proboszczowi tamtejszej parafii na
udzielenie m³odej parze œlubu, a Korfantego na-
zwa³ antychrystem. Korfantemu pomog³o jednak
œrodowisko krakowskie i kilka miesiêcy póŸniej
proboszcz parafii Œwiêtego Krzy¿a w Krakowie po-
³¹czy³ El¿bietê i Wojciecha wêz³em ma³¿eñskim.

Wybór na pos³a by³ wielkim zwyciêstwem
w sprawie polskiej, a Wojciech Korfanty zosta³
pierwszym polskim pos³em do parlamentu nie-
mieckiego z terenu Górnego Œl¹ska. W obu parla-
mentach mia³ oko³o szeœædziesiêciu wyst¹pieñ.
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Da³ siê poznaæ jako œwietny mówca, stoj¹cy za-
wsze na stra¿y polskoœci. Jego najs³ynniejsze, hi-
storyczne wyst¹pienie mia³o miejsce w dniu
25 paŸdziernika 1918 r., kiedy to z trybuny parla-
mentu – wówczas ju¿ Rzeszy niemieckiej – za¿¹da³
w³¹czenia do powstaj¹cej Polski wszystkich etni-
cznie polskich ziem by³ego zaboru pruskiego.
W wyst¹pieniu tym za¿¹da³ tak¿e uwolnienia Jó-
zefa Pi³sudskiego z twierdzy w Magdeburgu.

W listopadzie 1918 r. powsta³ w Poznaniu Ko-
misariat Naczelnej Rady Ludowej, a jednym z jego
trzech komisarzy zosta³ Wojciech Korfanty. Ode-
gra³ tak¿e wielk¹ rolê w zwyciêskim powstaniu
wielkopolskim, w którym by³ odpowiedzialny za
sprawy wojskowe.

W 1919 r. zosta³ pos³em do Sejmu Ustawodaw-
czego, gdzie kierowa³ najwiêkszym wtedy klubem
o nazwie „Zwi¹zek Ludowo-Narodowy”. Bacznie
jednak obserwowa³ sytuacjê na Górnym Œl¹sku.
By³ inicjatorem utworzenia Zwi¹zku Wojackiego,
przekszta³conego póŸniej w Polsk¹ Organizacjê
Wojskow¹.

Pierwsze powstanie œl¹skie by³o wyrazem pro-
testu przeciwko uchwale konferencji wersalskiej,
przewiduj¹cej przeprowadzenie plebiscytu na
Œl¹sku, Warmii i Mazurach. Powstanie zakoñczy-
³o siê niepowodzeniem, a jego uczestnicy musieli
uchodziæ na teren by³ej Kongresówki. Wœród nich
by³ miêdzy innymi brat Wojciecha Korfantego,
a mój dziadek, Jan, który schroni³ siê w Czeladzi.

W lutym 1920 r. Korfanty zosta³ mianowany
polskim komisarzem plebiscytowym. Prac¹ komi-
sariatu kierowa³ m¹drze i rozs¹dnie, g³ówny na-
cisk k³ad¹c na zjednoczenie narodowe Œl¹zaków
ró¿nych odcieni politycznych, którego efektów
nale¿a³o siê spodziewaæ w plebiscycie.

W sierpniu 1920 r. lud œl¹ski ponownie zerwa³
siê do powstania, protestuj¹c przeciwko licznym
niemieckim przeœladowaniom polskich Œl¹za-
ków. Rezultatem drugiego powstania by³o zlikwi-
dowanie niemieckiej policji bezpieczeñstwa, któ-
ra w sposób szczególny zas³u¿y³a siê w przeœlado-
waniu wszystkiego, co polskie. W jej miejsce po-
wsta³a mieszana Policja Plebiscytowa. Na marzec
1920 r. wyznaczono na Górnym Œl¹sku plebiscyt,
który mia³ zdecydowaæ, komu przypadn¹ sporne
ziemie. W wyniku plebiscytu 40% mieszkañców
Œl¹ska opowiedzia³o siê za Polsk¹. Ktoœ mo¿e po-
wiedzieæ, ¿e by³o to tylko 40%, jednak prawid³owo
chyba nale¿a³oby powiedzieæ, ¿e by³o to a¿ 40%
ludnoœci. Przecie¿ na tych ziemiach nie by³o Pol-
ski od ponad szeœciuset lat.

W kwietniu 1921 r. Komisja Miêdzysojusznicza
og³osi³a podzia³ Œl¹ska, na mocy którego Polska
mia³a otrzymaæ tylko powiat pszczyñski i czêœæ
powiatu rybnickiego. Wrzenie na Œl¹sku siêgnê³o
zenitu i w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Korfanty,
mianuj¹c siê dyktatorem powstania, nakaza³ roz-

poczêcie walk, og³aszaj¹c manifest do ludu górno-
œl¹skiego wzywaj¹cy do walki o po³¹czenie Œl¹ska
z macierz¹. Trzecie powstanie zakoñczy³o siê wiel-
kim sukcesem. Powstañcy wkrótce osi¹gnêli liniê
Odry i zajêli obszar ograniczony tak zwan¹ lini¹
Korfantego. Na mocy decyzji aliantów Polsce przy-
znano 1/3 obszaru plebiscytowego, na którym je-
dnak znajdowa³a siê wiêkszoœæ zak³adów prze-
mys³owych. Niestety, kilkaset tysiêcy tych, którzy
oddaj¹c swe g³osy, opowiedzieli siê za Polsk¹, po-
zosta³o poza granicami Polski, gdzie byli coraz
mocniej przeœladowani.

W czerwcu 1922 r., po uroczystym zjednocze-
niu wschodniej czêœci Górnego Œl¹ska z Rze-
cz¹pospolit¹, popularnoœæ Wojciecha Korfante-
go by³a ogromna. By³ on typowany do najwa¿-
niejszych stanowisk w ¿yciu odrodzonego pañ-
stwa polskiego. W 1922 r. zosta³ desygnowany
na premiera, premierem jednak nigdy nie zo-
sta³, a zdecydowa³ o tym naczelnik pañstwa Jó-
zef Pi³sudski, oœwiadczaj¹c, ¿e gabinetu Korfan-
tego nie bêdzie. Rok póŸniej, w paŸdzierniku
1923 r., sprawowa³ krótko funkcjê wicepremie-
ra powierzon¹ mu przez Wincentego Witosa.
W 1930 r., tu¿ po rozwi¹zaniu Sejmu Œl¹skiego,
wraz z innymi przywódcami opozycji zosta³ are-
sztowany i osadzony w twierdzy w Brzeœciu. To
wydarzenie przypieczêtowa³o pozycjê Korfante-
go jako niestrudzonego przywódcy antysanacyj-
nej opozycji.

W kwietniu 1935 r., zagro¿ony ponownym
uwiêzieniem, opuœci³ kraj i jako emigrant polity-
czny przebywa³ w Czechos³owacji. Korfanty wy-
gnaniec zosta³ pozbawiony nie tylko mo¿liwoœci
uczestniczenia w ¿yciu publicznym, bo ograniczo-
ne do minimum zosta³y równie¿ jego kontakty ro-
dzinne. Nie móg³ uczestniczyæ miêdzy innymi
w œlubie swojego syna Zbigniewa, który odby³ siê
w 1935 r. We wrzeœniu 1938 r. nie uzyska³ zgody
na krótki pobyt w kraju. W ten nieludzki sposób
uniemo¿liwiono mu widzenie z umieraj¹cym sy-
nem Witoldem, a potem nie dopuszczono go do
wziêcia udzia³u w pogrzebie.

Wobec potêguj¹cego siê niebezpieczeñstwa
gro¿¹cego Polsce zdecydowa³ siê, pomimo ostrze-
¿eñ wielu przyjació³, wiosn¹ 1939 r. wróciæ do
kraju. Po przyjeŸdzie do Katowic zosta³ natych-
miast aresztowany i przewieziony do Warszawy.
Trzymiesiêczny pobyt w wiêzieniu zrobi³ swoje:
stan jego zdrowia siê pogarsza³ i 17 sierpnia
1939 r. Wojciech Korfanty zmar³. Trzy dni póŸniej
w Katowicach odby³ siê jego pogrzeb, który by³ za-
razem wielotysiêczn¹ patriotyczn¹ manifestacj¹,
nie tylko Œl¹zaków. Nawet po œmierci Korfantego
nienawiœæ sanacji do niego by³a tak ogromna, ¿e
w pogrzebie nie wziê³a udzia³u ¿adna oficjalna de-
legacja pañstwowa.

Proœba skierowana do ludu œl¹skiego, by pozo-
stawa³ wierny zasadom chrzeœcijañskim i swemu
przywi¹zaniu do Polski, by nie ustawa³ w pracy
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i poœwiêceniu, aby z Polski uczyniæ tak¹ Polskê,
jaka jest godna naszych marzeñ, Polskê wielk¹,
mocarstwow¹, Polskê katolick¹, praworz¹dn¹
i zawsze sprawiedliw¹, by³a politycznym testa-
mentem Wojciecha Korfantego.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, mo¿emy stwier-
dziæ, ¿e los nie ofiarowa³ Korfantemu pogodnego
¿ycia ani wygodnego miejsca w historii. W ci¹gu
swej d³ugiej kariery politycznej musia³ stawiaæ
czo³o ró¿nym przeciwnoœciom losu, konsekwen-
tnie jednak kontynuowa³ sw¹ walkê o Polskê de-
mokratyczn¹ i chrzeœcijañsk¹. Korfanty nigdy siê
nie podda³, walczy³ do koñca. Dziêkujê pañstwu.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na. Dla porz¹dku informujê te¿, ¿e pani senator
Ma³gorzata Adamczak z³o¿y³a przemówienie
w dyskusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem

uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Wojciecha
Korfantego (1873–1939) – wspó³twórcy II Rzeczy-
pospolitej. Przypominam, ¿e komisja po rozpa-
trzeniu projektu uchwa³y przedstawi³a wniosek
o wprowadzenie poprawki do projektu – druk se-
nacki nr 557O.

W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-
ne g³osowanie nad przedstawion¹ poprawk¹,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-
nieœæ rêkê.

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

mujê siê”.
Proszê o wyniki.
Na 76 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 1)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci Wojciecha
Korfantego – wspó³twórcy II Rzeczypospolitej
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtej
poprawki.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê nacisn¹æ przycisk „za” i pod-

nieœæ rêkê.
Ktoprzeciw?Przycisk„przeciw” ipodniesienierêki.

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

Proszê o wyniki.
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie uczczenia pamiêci
Wojciecha Korfantego (1873–1939) – Wspó³twór-
cy II Rzeczypospolitej. (Oklaski)

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumen-
tach paszportowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 568,
a sprawozdania komisji w drukach nr 568A, 568B
i 568C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pani¹ senator Dorotê Arciszewsk¹-Mie-
lewczyk, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniu wczorajszym Komisja Spraw Zagrani-

cznych omawia³a projekt ustawy dotycz¹cej do-
kumentów paszportowych – druk senacki nr 568.
Projekt zosta³ przyjêty jednog³oœnie.

Jak zosta³o na posiedzeniu komisji powiedzia-
ne, ustawa realizuje intencje Komisji Europejskiej
w kwestii przechowywania danych o liniach papi-
larnych. Dyskusja spo³eczna, która toczy³a siê
podczas procedowania tej inicjatywy w ró¿nych
pañstwach Unii Europejskiej, doprowadzi³a do pe-
wnych konkluzji, które dotyczy³y samodzielnego
podejmowania przez konkretne pañstwa decyzji
w sprawie przechowywania danych o liniach papi-
larnych. Wiêkszoœæ pañstw zrezygnowa³a z obo-
wi¹zku przechowywania takich danych d³u¿ej ni¿
do dnia wydania dokumentu. Polska równie¿ chce
siê w to wkomponowaæ i uznaæ te zasady.

Ustawa nak³ada te¿ na Rzeczpospolit¹ obo-
wi¹zek wydawania paszportów z cech¹ biometry-
czn¹ ju¿ od czerwca. Ustawa ma charakter pilny,
tote¿ bêdziemy zwracaæ siê jako Komisja Spraw
Zagranicznych o jej uchwalenie.

Chcia³abym równie¿ zaznaczyæ, i¿ inicjatywa
ta wi¹¿e siê te¿ z wprowadzaniem podstawy pra-
wnej do wpisywania do ewidencji paszportowych
informacji o zastosowaniu oraz uchyleniu lub
zmianie przez uprawniony organ œrodka zapo-
biegawczego w postaci zakazu opuszczania kra-
ju, po³¹czonego z zatrzymaniem dokumentu pa-
szportowego, lub o tymczasowym zatrzymaniu
dokumentu paszportowego przez uprawniony
organ. Do tej pory by³a mo¿liwoœæ, mimo zatrzy-
mania dokumentu, ubiegania siê w innym pañ-
stwie, poprzez zwrócenie siê do placówek konsu-
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larnych, o wyrobienie innego dokumentu. I kon-
sulat czy placówka, chc¹c zasiêgn¹æ informacji
na ten temat, musia³y rzeczywiœcie zwracaæ siê
do organów, które tak¹ ewidencj¹ dysponowa³y.
W tej chwili mówimy ju¿ o systemie i dostêpie
placówek konsularnych do ewidencji poprzez
wprowadzenie systemu, i to jak najszybciej.

Jak nas poinformowa³o ministerstwo, ma to
dotyczyæ dostêpnoœci przede wszystkim w takich
miejscach, w których wydaje siê najwiêcej pa-
szportów, miêdzy innymi w Stanach Zjednoczo-
nych, Dublinie, Londynie i innych placówkach.
I jak wynika z informacji udzielonych Komisji
Spraw Zagranicznych, realizacja ca³oœci tego
przedsiêwziêcia mia³aby zamkn¹æ siê w dwóch la-
tach, poniewa¿ to sukcesywnie bêdzie dotyczy³o
wszystkich placówek. Jednak¿e na pocz¹tku licz-
ba placówek, które bêd¹ dysponowa³y dostêpem
– równie¿ bazujê na informacjach, których do-
starczy³o nam ministerstwo – bêdzie stanowi³a
90% wszystkich placówek konsularnych.

Jak ju¿ powiedz ia ³am, komis ja wnosi
o uchwalenie przez Wysok¹ Izbê tej ustawy ze
wzglêdu na jej pilnoœæ, koniecznoœæ szybkiego jej
wdro¿enia i fakt, ¿e paszporty ju¿ od 29 czerwca
bêd¹ musia³y byæ wydawane z cech¹ biometrycz-
n¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Ja-
na Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Równie¿ wczoraj komisja, o której mówi³ pan

marsza³ek, zajmowa³a siê rz¹dowym projektem,
który, jak podkreœli³a szanowna sprawozdawczy-
ni, ma charakter projektu pilnego. I to w³aœnie by-
³o tematem dyskusji. Rz¹d uzasadni³ to tak, ¿e pil-
noœæ projektu wynika z faktu, ¿e up³ywaj¹ termi-
ny z nakazów czy te¿ wezwañ Unii Europejskiej,
która by³a autorem, jest praautorem wyst¹pienia
w sprawie niszczenia dokumentacji – mam na
myœli elektroniczn¹ – zwi¹zanej z pobieraniem dla
celów paszportowych i innych dokumentów od-
cisków palców, jak mówi ustawa, a jak powiedzia-
³a pani przedmówczyni, linii papilarnych. Notabe-
ne cz³onkowie komisji zwracali uwagê na to, ¿e
w ustawie te opisy s¹ podwójne: albo linie papilar-
ne, albo odciski palców. Tylko szybki termin
wdro¿enia ustawy wp³yn¹³ na niezg³oszenie
wniosków. Zreszt¹ by³aby to zmiana doœæ ma³o is-

totna, bo jest to dorozumiane, i nie wymaga³o to
naruszenia dyscypliny pilnoœci.

Ja tylko ze swej strony dodam, ¿e potrzeba tej
ustawy mo¿e budziæ, i budzi³a, zw³aszcza w Parla-
mencie Europejskim, kontrowersje, o czym
œwiadczy fakt, ¿e przez bodaj¿e trzy lata toczy³a
siê dyskusja, zanim zapad³a ta konkluzja koñco-
wa, któr¹ przedstawi³ nam rz¹d w postaci projek-
tu ustawy. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e by³o to zaga-
dnienie, które by³o rozpatrywane w okresie to-
cz¹cej siê walki z terroryzmem, i ¿e spogl¹dano
zapewne na Stany Zjednoczone, gdzie dyskusja
o tym, jak dalece mog¹ byæ przechowywane i udo-
stêpniane odciski palców, spowodowa³a du¿e
przesilenie polityczne, ju¿ nie bêdê ucieka³ siê do
komentarza. I dlatego nasza komisja, maj¹c na
uwadze jednak potrzebê ochrony praw cz³owieka,
jednog³oœnie opowiedzia³a siê za podjêciem przez
Senat uchwa³y o przyjêciu ustawy bez zmian.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora S³awomira Sadowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator S³awomir Sadowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zaproszeni

Goœcie!
Równie¿ Komisja Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej zebra³a siê w dniu
wczorajszym i dyskutowa³a, procedowa³a nad
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 21 maja 2009 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy o dokumentach pa-
szportowych. Ja pozwolê sobie jeszcze na kilka
zdañ uzupe³nienia.

Mianowicie g³osowanie nad t¹ ustaw¹ w Sejmie
wygl¹da³o tak: g³osowa³o 414 pos³ów, 412 g³oso-
wa³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu i 1 by³ przeciw.
A wiêc w zasadzie nie budzi³a ona wiêkszych
sprzeciwów.

Szanowni Pañstwo! Mo¿na dodaæ, ¿e podsta-
wowym celem nowelizacji ustawy, bo w³aœciwie
ta ustawa zmienia ustawê z dnia 13 lipca 2006 r.,
jest rezygnacja z mo¿liwoœci przechowywania
danych biometrycznych w postaci odcisków pal-
ców w ewidencjach paszportowych po czasie nie-
zbêdnym do wydania paszportu. Dane te bêd¹
mog³y byæ przechowywane w ewidencji jedynie
do czasu wpisania przez organ paszportowy do
ewidencji potwierdzenia przyjêcia sporz¹dzone-
go dokumentu paszportowego. Zgodnie z opinio-
wan¹ ustaw¹ dane z ewidencji paszportowych
w postaci odcisków palców nie bêd¹ mog³y byæ
udostêpniane Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru
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Antykorupcyjnego, ministrowi w³aœciwemu do
spraw finansów publicznych, Policji, prokurato-
rowi, s¹dowi, S³u¿bie Wiêziennej, S³u¿bie Kontr-
wywiadu Wojskowego, S³u¿bie Wywiadu Woj-
skowego, ¯andarmerii Wojskowej, szefowi Krajo-
wego Centrum Informacji Kryminalnych oraz
Biuru Ochrony Rz¹du.

Przedmiotowa ustawa ma wejœæ w ¿ycie po
up³ywie siedmiu dni od dnia og³oszenia. Stosun-
kowo krótki okres vacatio legis ustawy i uznanie
przez Radê Ministrów projektu ustawy za pilny
uzasadnione s¹ ostatecznym terminem, od które-
go nale¿y stosowaæ przepisy unijne dotycz¹ce da-
nych biometrycznych w postaci odcisków palców.
Ta data by³a ju¿ wymieniona przez pani¹ senator
Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk, chodzi tu
o 29 czerwca 2009 r.

Co jeszcze mo¿na dodaæ? By³a równie¿ mowa
o tym, ¿e te kwestie s¹ ró¿nie traktowane w ró¿-
nych krajach. A wiêc warto wspomnieæ – je¿eli
siê pomylê, to pan minister mnie poprawi – ¿e
my siê zbli¿yliœmy do modelu niemieckiego.
Analogiczne do proponowanych w przedk³ada-
nym projekcie ustawy rozwi¹zania prawne do-
tycz¹ce gromadzenia odcisków palców w ba-
zach danych zosta³y przewidziane na przyk³ad
w Luksemburgu, Czechach, S³owacji, Dani,
Niemczech, W³oszech i Austrii, aczkolwiek, tu
mam taki przyk³ad, w Austrii te dane s¹ usuwa-
ne po dwóch miesi¹cach. Kwestia gromadzenia
odcisków palców w bazach danych bêdzie od-
miennie uregulowana w Holandii, Hiszpanii,
Szwajcarii, Estonii, Norwegii, Portugalii, na
Litwie oraz we Francji. W pañstwach tych
utworzone zostan¹ bazy danych, w których
bezterminowo bêd¹ przechowywane wszystkie
pobrane odciski palców. W czasie dyskusji sej-
mowej jeden z pos³ów zg³asza³ taki projekt, pró-
bowa³ o tym mówiæ, ale nie uzyska³ akceptacji
dla tego projektu.

W zasadzie ju¿ przedstawi³em gros problemów
i wracam do wczorajszego posiedzenia Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej wnosi o uchwalenie usta-
wy bez poprawek. To wszystko. Dziêkujê bardzo.

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

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

Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Dziêkujê pañstwu senatorom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-

wa¿niony minister spraw wewnêtrznych i admini-
stracji.

Czy pan minister Witold Dro¿d¿ chcia³by za-
braæ g³os w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿: Nie.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ w miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?

Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chodzi mi o wy-

korzystanie samych…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-

strze, w takim razie ja bym zaprosi³ pana tutaj.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.)

…danych z tego paszportu. Czy s¹ odpowiednie
urz¹dzenia do wykorzystywania tych danych?
I jak wygl¹da – no bo paszport jest wykorzystywa-
ny przede wszystkim w innych krajach – wykorzy-
stywanie tego typu danych w innych krajach? Czy
nie ma jakiegoœ, nie wiem, ryzyka, ¿e bêd¹ tworzo-
ne jakieœ bazy poza naszymi granicami? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Je¿eli chodzi o wykorzystywanie danych, to tak
w najwiêkszym skrócie powiem, ¿e przedmiotowy
projekt nowelizacji ustawy, o czym mówili pañstwo
senatorowie sprawozdawcy, zmierza do tego, aby
ograniczyæ czas niezbêdny do wyprodukowania pa-
szportu do takiego absolutnie krótkiego czasu, po
którym dane by³yby usuwane, aby zminimalizowaæ
czas przechowywania tych danych, w³aœnie maj¹c
na wzglêdzie dobrze, wydaje siê, rozumiane interesy
obywateli, ich bezpieczeñstwo, zw³aszcza w tej bar-
dzo wra¿liwej sferze. Rzeczywiœcie, przez wiele mie-
siêcy trwa³a dyskusja na ten temat w wielu krajach
Unii Europejskiej i rozwa¿ano, jak rozwi¹zaæ tê kwe-
stiê. S¹ przyjête dwa modele, które pañstwo senato-
rowie wczeœniej scharakteryzowali. My opowiedzie-
liœmy siê za modelem bardziej, mo¿na powiedzieæ,
asekuracyjnymichyba taknaprawdêzgodnymzod-
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czuciami spo³ecznymi, dostosowanym do naszych
potrzeb. Wydaje siê, ¿e w 2009 r. wci¹¿ jeszcze nie
ma akceptacji dla tego, aby pañstwo gromadzi³o da-
ne biometryczne, zw³aszcza ¿e te dane – odpowia-
dam tu na pytanie pana senatora – zgodnie z przepi-
sami mog¹ byæ wykorzystywane tylko do procesu
wyprodukowaniapaszportu.Wzwi¹zkuz tym,zper-
spektywy rz¹du, pomys³ przechowywania tych da-
nychprzezd³u¿szyokreswydaje siêkontrowersyjny,
skoro maj¹ s³u¿yæ wy³¹cznie do wyprodukowania
paszportu.Niema¿adnegoryzykazwi¹zanegoz tym,
¿e te dane mog¹ byæ w jakikolwiek sposób przez ko-
gokolwiek wykorzystywane. Raz, ¿e z technicznego
punktu widzenia bêdzie to niemo¿liwe, poniewa¿
one zostan¹ usuniête, a dwa, gdyby mimo wszystko
to wykorzystanie nast¹pi³o przed momentem usu-
niêcia danych, bêdzie to dzia³anie niezgodne z pra-
wem. Trudno mi wyobraziæ sobie sytuacjê, w której
baza tych danych mog³aby w jakikolwiek sposób po-
wstaæ gdziekolwiek poza granicami kraju, skoro na
terenie naszego kraju nie bêdziemy takiej bazy two-
rzyæ.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale dane zo-
stan¹ odczytane z paszportu.)

Chodzi o to, ¿e zostan¹ odczytane dane z pa-
szportu? No, tak¹ mo¿liwoœæ bêd¹ mia³y choæby
s³u¿by graniczne po to, ¿eby zweryfikowaæ, czy
osoba legitymuj¹ca siê danym paszportem jest
w³aœnie t¹ osob¹, natomiast nie bêd¹ w stanie
w ¿aden sposób tych danych zapisaæ, pobraæ
i zidentyfikowaæ. Takie urz¹dzenia nie znajduj¹
siê na wyposa¿eniu s³u¿b granicznych.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: U nas. Rozu-
miem, ¿e w tej drugiej czêœci pytania pana senatora
chodzi o to, czy s¹ zabezpieczenia przed kopiowa-
niemdanychbiometrycznychprzez innepañstwa.)

Odpowiednie zabezpieczenia s¹ oczywiœcie za-
warte w dokumentach. Te dokumenty spe³niaj¹
naprawdê najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa,
tak ¿e wydaje siê, ¿e zarówno obywatele polscy,
jak i obywatele wszystkich innych krajów Unii
Europejskiej, w których s¹ stosowane identyczne
rozwi¹zania, je¿eli chodzi o te standardy bezpie-
czeñstwa, mog¹ byæ bezpieczni. My skupiliœmy
siê na aspekcie zwi¹zanym z przechowywaniem
samych danych i zastosowaliœmy takie rozwi¹za-
nie, jak w przedk³adanym projekcie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, na ile

Stra¿ Graniczna jest przygotowana do korzysta-

nia z tych danych. Czy s¹ jakieœ urz¹dzenia, które
pozwalaj¹ zidentyfikowaæ osobê z paszportem?

Drugie pytanie mo¿e i wynika z tego, ¿e niezbyt
dok³adnie siê wczytywa³am w te sprawy. Na ile
jest to inicjatywa potrzebna Polsce, a na ile wyni-
ka z miêdzynarodowych inicjatyw? Czy s³u¿y to
tylko walce z terroryzmem i czy nie niesie to nie-
bezpieczeñstwa ograniczenia praw obywatel-
skich? To jednak budzi takie w¹tpliwoœci. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Pani Senator, Stra¿ Graniczna jest przygotowa-

na i posiada odpowiednie wyposa¿enie do tego,
¿eby sprawdzaæ, czy dane zapisane w warstwie
elektronicznej paszportu s¹ zgodne z danymi oso-
by, która siê nim legitymuje; podobnie przygoto-
wuj¹ siê do tego s³u¿by graniczne innych krajów.
Rozumiem, ¿e te dane bêd¹ weryfikowane przede
wszystkim poza granicami, a rzadziej przez fun-
kcjonariuszy naszej w³asnej Stra¿y Granicznej. Ci
funkcjonariusze pewnie czêœciej bêd¹ dokonywaæ
takiej weryfikacji w stosunku do obywateli innych
krajów.

Sama inicjatywa wprowadzenia do paszpor-
tów drugiej cechy biometrycznej to oczywiœcie
rozwi¹zanie wynikaj¹ce z regulacji unijnych.
Podlegal iœmy tu pewnemu obowi¹zkowi,
w zwi¹zku z czym w 2006 r. zosta³a dokonana od-
powiednia nowelizacja ustawy paszportowej i ta-
ki wymóg, pocz¹wszy od 29 czerwca tego roku,
zosta³ wprowadzony. Nie zosta³a jednak w spo-
sób jednoznaczny uregulowana kwestia prze-
chowywania tych danych; tutaj zosta³a pozosta-
wiona swoboda krajom cz³onkowskim. Polska
znalaz³a siê w gronie tych krajów, które uzna³y,
¿e nale¿y zawêziæ kompetencje pañstwa wzglê-
dem obywateli w tym zakresie, skoro nie ma uza-
sadnionego powodu, dla którego te dane mia³yby
byæ przechowywane. Tak ¿e samo wprowadzenie
drugiej cechy biometrycznej to pochodna regula-
cji unijnych, ale rozwi¹zania dotycz¹ce danych
pozostawiono w gestii krajów cz³onkowskich.
W Polsce zosta³o to uregulowane, wydaje siê,
w bardzo liberalny sposób.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.
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Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania, krótkie, jak

myœlê.
Pierwsze. Termin 29 czerwca jest w³aœciwie ter-

minem bardzo krótkim, jest tu¿ przed nami. Czy
polskie placówki konsularne zosta³y wyposa¿one
w odpowiednie urz¹dzenia techniczne niezbêdne
do tego, aby weryfikowaæ te dane biometryczne,
sprawdzaæ, czy s¹ zgodne z rzeczywistoœci¹? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy ktoœ w ogóle bêdzie nadzo-
rowa³ w jakiœ sposób prawid³owoœæ i terminowoœæ
usuwania tych danych? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Panie Senatorze, kwestia terminu. Termin 29

czerwca by³ nam znany, w zwi¹zku z czym odpo-
wiednie przygotowania by³y prowadzone zarówno
w kraju, pod nadzorem ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji, jak i za granic¹, pod nadzo-
rem ministra spraw zagranicznych. Wed³ug infor-
macji przekazywanych na bie¿¹co przez ministra
spraw zagranicznych, konsulaty przygotowuj¹
siê do tego i mo¿na uznaæ, ¿e obecny stan przygo-
towania ze strony konsulatów gwarantuje to, i¿ od
29 czerwca proces wydawania paszportów z dru-
g¹ cech¹ biometryczn¹ nie bêdzie zagro¿ony nie
tylko w kraju, czego, jak mówiê z pozycji Minister-
stwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, jeste-
œmy pewni, ale tak¿e za granic¹. S¹ odpowiednie
instalacje dotycz¹ce zarówno systemu paszporto-
wego, jak i urz¹dzeñ, mo¿e nie tyle s³u¿¹cych do
weryfikacji samych odcisków, co do pobierania
tych danych, co bêdzie niezbêdne do z³o¿enia
wniosku paszportowego; jest to w konsulatach
instalowane. By³y te¿ prowadzone szkolenia zaró-
wno w zakresie obs³ugi systemu, jak i urz¹dzeñ.
Wydaje siê, ¿e pod tym wzglêdem minister spraw
zagranicznych rzeczywiœcie ma pewien komfort,
je¿eli chodzi o œwiadomoœæ dotycz¹c¹ stanu przy-
gotowañ.

Kwestia nadzoru. Oczywiœcie organem nadzo-
ruj¹cym prawid³owoœæ realizacji przepisów w tym
zakresie jest minister spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji, który ponosi za to odpowiedzialnoœæ.
To taki nadzór, powiedzia³bym, formalny. Poza
tym jesteœmy wyposa¿eni w odpowiednie narzê-
dzia techniczno-organizacyjne, które powoduj¹

rzeczywiœcie, ¿e to usuwanie bêdzie odbywa³o siê
automatycznie i w taki sposób, i¿ te dane przy za-
stosowaniu racjonalnych œrodków i czasu bêd¹
tak naprawdê nie do odtworzenia. W zwi¹zku
z tym wydaje siê, ¿e przyjêta procedura i w wymia-
rze technicznym, i organizacyjnym zapewnia, jak
mówiê, to, ¿e to usuwanie danych bêdzie nastêpo-
waæ. Ale oczywiœcie bêdzie siê to odbywaæ pod
nadzorem ministra.

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

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym nawi¹zaæ do pier-

wszego pytania senatora Dajczaka. Rozporz¹dze-
nie Rady w tej sprawie obowi¹zywa³o ju¿ od 13
grudnia 2004 r. Dlaczego dopiero teraz musimy
pochylaæ siê nad t¹ spraw¹, i to w trybie pilnym?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Panie Senatorze, tak jak wczeœniej sygnalizowa-

liœmy, tak naprawdê dopiero w koñcówce ubieg³e-
go roku zakoñczy³a siê dyskusja na poziomie Unii
Europejskiej o tym, czy w tym zakresie bêdzie ja-
kieœ standardowe rozwi¹zanie, czy nie. Nastêpnie
w gronie bardzo szerokiego krêgu podmiotów ad-
ministracji, rozmaitych organów, trwa³y uzgodnie-
nia co do, na ile mo¿emy zmieniæ przepisy w tym
zakresie, na ile jest to uzasadnione. Przypominam,
¿e regulacje powsta³y w 2006 r. Patrz¹c z pewnego
punktu widzenia, mogliœmy poprzestaæ na tych re-
gulacjach, które by³y w 2006 r. Nie ma tu takiej sy-
tuacji, ¿eby by³ wprowadzany przepis, bez którego
ta operacja w postaci wprowadzenia drugiej cechy
biometrycznej nie mog³aby siê odbyæ. Jednak na
prze³omie ubieg³ego i tego roku by³ taki moment,
kiedy wydawa³o siê, ¿e nale¿y jeszcze dokonaæ pe-
wnej refleksji na temat tego, czy regulacje przyjête
w 2006 r. na pewno s¹ regulacjami absolutnie ko-
niecznymi. Efekt tej refleksji, efekt analiz prowa-
dzonych we wspó³pracy z wieloma resortami i in-
stytucjami pokaza³, ¿e jak najbardziej uzasadnio-
ne jest odejœcie od wymogu zwi¹zanego z groma-
dzeniem danych i tworzeniem specjalnej bazy.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o niszczenie danych, to efekt re-

fleksji mamy. Ale tak siê zastanawiam, jak z te-
chnicznego punktu widzenia… Powiedzmy, ¿e
akurat jestem kontrolowana na jakiejœ granicy
Unii Europejskiej i mam paszport z cechami bio-
metrycznymi i odciskiem palca, jak rozumiem.
Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿:
Tak.)

Skoro my niszczymy dane, to gdy urzêdnik
tamtego pañstwa bêdzie chcia³ sprawdziæ, czy
mój odcisk zgadza siê z odciskiem na… No to, pro-
szê pana, na jakiej zasadzie on bêdzie móg³ to zwe-
ryfikowaæ, skoro my nie damy bazy, a on musi j¹
mieæ? Czyli pañstwo przekazujecie te dane gdzieœ
dalej, bo co on sobie… Na jakiej podstawie sprzêt
poka¿e mu, ¿e tak, to jest Arciszewska i to jest jej
odcisk palca? Przecie¿ to jest tylko w…

(Rozmowy na sali)
Ale pan musi mieæ potwierdzenie z jakiejœ bazy,

¿e jednak jest zgodnoœæ. Wie pan, ja tego po pro-
stu nie rozumiem i chcia³abym, ¿eby pan mi to
wyt³umaczy³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Zdaje siê, ¿e pobiera wtedy odcisk na granicy.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-

brze, ale musi to zweryfikowaæ, tak? Ta maszyna,
jak rozumiem, zestawia te dwa odciski palca,
tak?)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Tak.
Pani Senator, ja w najczarniejszych snach nie

przewidywa³em takiej sytuacji, w której my ko-
mukolwiek gdzieœ poza granicami udostêpniali-
byœmy bazê, gdybyœmy j¹ tworzyli. Wydaje siê, ¿e
to jest ju¿ taki czarny sen. W praktyce to bêdzie
wygl¹daæ tak, ¿e bêd¹ porównywane dane pobie-
rane bezpoœrednio, te odciski pani palców, z tym
zapisem elektronicznym, który jest zakodowany
wczeœniej w elektronicznym paszporcie.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Ja przepraszam, ¿e pytam, ale my po prostu
mamy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿:
Oczywiœcie.)

… takie pytania. Niektórzy chc¹ sobie wyobraziæ,
jak to bêdzie, no bo mo¿na to rozumieæ tak, ¿e bêdzie
jakaœ centralna baza, ale mo¿na te¿ sobie wyobraziæ
urz¹dzenie, które kojarzy te dwa odciski, wiêc…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Ja w tym kontekœcie chcia³bym powiedzieæ o jesz-

cze dwóch sprawach. Po pierwsze, to nie jest tak, ¿e
je¿eli pañstwo macie paszporty bez drugiej cechy
biometrycznej, to po 29 czerwca one trac¹ wa¿noœæ.
Przeciwnie, te paszporty zachowuj¹ wa¿noœæ. Po
prostu od 29 czerwca ka¿dy nowo wydawany pa-
szport bêdzie musia³ byæ zaopatrzony w drug¹ cechê
biometryczn¹.Upowszechnienie tego to jestkwestia,
no, zapewne jeszcze dziewiêciu – dziesiêciu lat, a¿, ¿e
tak powiem, nasycimy, mówi¹c kolokwialnie, rynek
paszportami z drug¹ cech¹ biometryczn¹. Po drugie,
s¹ oczywiœcie wyj¹tki, na przyk³ad osoby pozbawio-
ne d³oni, osoby, które z ró¿nych wzglêdów anatomi-
cznych nie bêd¹ w stanie z³o¿yæ odcisków palców.
Wtedy po prostu takiego zapisu nie bêdzie.

I wreszcie kluczowa sprawa, do której
chcia³bym nawi¹zaæ: sam fakt zgodnoœci tego od-
cisku palca, który zosta³ pobrany przez funkcjo-
nariusza Stra¿y Granicznej, z tym, który jest
w paszporcie, nie jest jedyn¹ kwesti¹ decyduj¹c¹
o tym, czy funkcjonariusz uzna, ¿e ta osoba to jest
na pewno ta osoba. To jest, mo¿na powiedzieæ, do-
datkowa forma sprawdzenia, ale nie decyduj¹ca.
I nawet je¿eli siê oka¿e, ¿e mamy do czynienia
z osob¹, która nie z³o¿y³a odcisków palców albo
byæ mo¿e te odciski palców nie s¹ w stu procen-
tach zgodne, bo to, znów, ze wzglêdów anatomicz-
nych mo¿e siê zdarzaæ, to funkcjonariusz bêdzie
dokonywa³ sprawdzenia w oparciu o pierwsz¹ ce-
chê, czyli wizerunek twarzy, a tak¿e pozosta³e da-
ne. Tak ¿e tutaj nie ma takiego ryzyka, ¿e ta druga
cecha biometryczna bêdzie decydowaæ o tym, czy
bêdzie mo¿na przekroczyæ granicê danego kraju,
czy te¿ nie. Zwracam te¿ pañstwa uwagê na to, ¿e
po strefie Schengen poruszamy siê z dowodem
osobistym, do którego nie planujemy wprowa-
dzaæ drugiej cechy biometrycznej. Tak ¿e kwestia
tej drugiej cechy biometrycznej tak naprawdê
praktycznie nie bêdzie dotyczyæ strefy Schengen.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Oczywiœcie, st¹d nastêpne pytanie…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy nie

jest tak, ¿e wydawanie paszportów z wprowadzo-
n¹ do nich drug¹ cech¹ biometryczn¹ jest nie tyl-
ko spe³nieniem wymagañ rozporz¹dzenia Rady
Europejskiej, ale jest równie¿ rozwi¹zaniem ko-
rzystnym dla obywateli choæby w tym sensie, ¿e
szereg pañstw, na przyk³ad zamorskich, uzale¿-
nia wprowadzenie prawa do umo¿liwienia ruchu
bezwizowego od tego, czy dany paszport posiada
drug¹ cechê biometryczn¹ mierzaln¹. Dotyczy to
na przyk³ad bezwizowego ruchu pomiêdzy Polsk¹
a Kanad¹. Czy on nie jest od tego uzale¿niony i czy
to nie jest korzystne?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Jak najbardziej, Panie Senatorze. Rzeczywi-

œcie, czêœæ krajów sformu³owa³a wobec innych
pañstw, z którymi by³y prowadzone rozmowy
o ruchu bezwizowym, taki warunek, ¿e ten ruch
bezwizowy bêdzie na pewno mo¿liwy w przypad-
kach, kiedy paszporty bêd¹ dodatkowo zabezpie-
czone poprzez zamieszczenie w nich drugiej ce-
chy biometrycznej. Kanada jest tutaj najlepszym
przyk³adem, ustalenia w tym zakresie zosta³y
przecie¿ jakiœ czas temu skonkludowane. Tak ¿e
z tego punktu widzenia jest to rozwi¹zanie, które
obywatelom Polski, a tak¿e innych krajów, w któ-
rych do paszportów wprowadzona jest druga ce-
cha biometryczna, objêtych jeszcze re¿imem wi-
zowym w relacjach z niektórymi krajami zamor-
skimi, rzeczywiœcie powinno u³atwiæ podró¿owa-
nie i zaoszczêdziæ kosztów zwi¹zanych z uzyski-
waniem wizy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ na momencik do swojego py-

tania. Czy inne pañstwa Unii Europejskiej s¹
w podobnej sytuacji, jeœli chodzi o te krótkie ter-
miny?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Panie Senatorze, termin jest wspólny dla wszy-

stkich krajów Unii Europejskiej i wszystkie kraje
wspólnie siê do tego przygotowuj¹. Co wiêcej, z in-
formacji, które otrzymywaliœmy na przestrzeni
ostatnich miesiêcy, wynika³o, ¿e te przygotowania
by³y prowadzone w mniej wiêcej podobnym tem-
pie, podejmowane by³y podobne decyzje w podob-
nym czasie. Wynika to nie tylko z tego, ¿e dzia³a³
tutaj jakiœ mechanizm takiej nieformalnej koor-
dynacji, ale z tego, ¿e po prostu na bie¿¹co patrzy-
liœmy, co wykonuje który z krajów i w jakim zakre-
sie, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e byæ mo¿e w toku prak-
tyki poszczególnych krajów bêd¹ siê pojawiaæ ja-
kieœ wnioski, które warto bêdzie uwzglêdniæ
w rozwi¹zaniach krajowych. Tak ¿e termin doty-
czy wszystkich, wszyscy s¹ w podobnym stopniu
przygotowani do wdro¿enia drugiej cechy, z ¿a-
dnego z krajów nie uzyskaliœmy informacji o tym,
¿e mia³by nie byæ gotowy na 29 czerwca. Pytania
zadawane w jakimœ momencie przez kilka pañstw
mog³y to sugerowaæ, niemniej jednak nigdy nie
zosta³o to podniesione na poziom oficjalnych ko-
munikatów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Panie Ministrze, mimo ¿e w Unii Europejskiej

mo¿emy poruszaæ siê bez paszportu, tylko z do-
wodem, ponosimy koszt uzyskania paszportu
z elementami biometrycznymi. Jest to kosztowne,
ale nie musi byæ u¿ytkowane. Mamy paszport
dyplomatyczny, który nas chroni, ale te¿ nie za-
wsze jest nam wydawany. Ja jednak mam pyta-
nie, czy z tym przedsiêwziêciem zwi¹zane jest wy-
posa¿enie przejœæ granicznych, mimo ¿e jest ruch
graniczny, ¿e tak powiem, na dowód osobisty,
a jeœli tak, to jaki koszt zwi¹zany jest z wyposa¿e-
niem wszystkich stanowisk czy jednego stano-
wiska w urz¹dzenia weryfikuj¹ce odciski palców.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Pani Senator, tak jak to wynika z wczeœniejszej
dyskusji, trudno tutaj analizowaæ wprowadzenie
drugiej cechy biometrycznej z punktu widzenia
tego, czy ona jest u¿yteczna, czy nie. Jest to po-
chodna regulacji, którym podlegamy tak jak inne
kraje cz³onkowskie. Decyzje w tym zakresie by³y
podejmowane w latach 2003 i 2004. Dziœ po pro-
stu ponosimy tego konsekwencje i z tym, jak siê
wydaje, trudno dyskutowaæ.

Co do kosztów, to ³¹czny koszt zwi¹zany z wpro-
wadzeniem drugiej cechy biometrycznej, obejmu-
j¹cy wyposa¿enie placówek Stra¿y Granicznej, ale
przede wszystkim budowê systemu, doposa¿enie
w odpowiednie instalacje, oprogramowanie
i sprzêt w konsulatach, w sumie szacujemy na nie-
ca³e 200 milionów, z czego kilkadziesi¹t milionów
to bêd¹ koszty zwi¹zane ze Stra¿¹ Graniczn¹.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ile?)
Kilkadziesi¹t milionów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Pañczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ, od kiedy

bezwzglêdnie obowi¹zywaæ bêdzie ten paszport
z drug¹ cech¹ biometryczn¹ i czy to oznacza auto-
matycznie utratê wa¿noœci dotychczasowych pa-
szportów. To jest jedno.

I drugie. Czy ten termin, nazwijmy to, wejœcia
w ¿ycie tych nowych paszportów obowi¹zywaæ bê-
dzie absolutnie wszystkie kraje?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:
Pani Senator, termin jest wi¹¿¹cy dla wszyst-

kich krajów i we wszystkich krajach trwaj¹ przy-
gotowania, które zmierzaj¹ do tego, ¿eby od 29
czerwca wydawaæ paszporty z drug¹ cech¹ biome-
tryczn¹. Paszporty wydane przed t¹ dat¹ zacho-
wuj¹ termin wa¿noœci zgodny z terminem wska-

zanym w tych paszportach. To znaczy, ¿e jeœli pa-
szport by³ wydany osiem lat temu, to jest wa¿ny
jeszcze przez dwa lata, zachowuje wa¿noœæ przez
dwa lata, a jeœli zosta³ wydany wczoraj i ma dzie-
siêcioletni termin wa¿noœci, to bêdzie wa¿ny przez
te dziesiêæ lat. A wiêc tutaj nie generujemy ¿a-
dnych dodatkowych kosztów po stronie obywate-
la, nie ma te¿ ¿adnego dyskomfortu. Procedura
sk³adania wniosku paszportowego, jeœli chodzi
o paszport z drug¹ cech¹ biometryczn¹, niewiele
siê ró¿ni od tej dotychczasowej procedury – ona
siê wyd³u¿y o mniej wiêcej trzy czy cztery sekun-
dy, to jest o ten moment z³o¿enia odcisku palca.

Pani senator pyta³a jeszcze o to, czy zachowuj¹
wa¿noœæ… Zachowuj¹ wa¿noœæ, obowi¹zuje to
wszystkie kraje. To chyba wszystko?

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Tak, tak, tak.)
Tak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To wszystko, Panie Ministrze.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Powiem o pewnym marginesie, ale istotnym ze

wzglêdu na ten termin. Mianowicie wspomnia³
pan minister o komfortowej sytuacji Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, jeœli chodzi o placówki,
zw³aszcza w tym wzglêdzie, ¿e jeœli jakieœ paszpor-
ty zostan¹ zastrze¿one z tytu³u nadu¿yæ, to pla-
cówki bêd¹ wyposa¿one…

Ale moje pytanie sprowadza siê do tego, czy pla-
cówki dyplomatyczne, zw³aszcza w krajach,
w których nie mamy przedstawicieli lub tak dob-
rze zorganizowanych placówek, s¹ wyposa¿one
w swoiste terminale do pobierania odcisków i czy
uwzglêdnia siê to, ¿e w niektórych pañstwach,
tych wielkich, jak Kanada czy Rosja, koniecznoœæ
z³o¿enia odcisku… Przepraszam, mo¿e zacznê od
pocz¹tku. Dzisiaj paszport mo¿na uzyskaæ nieja-
ko drog¹ korespondencyjn¹, a w tych wielkich
krajach trzeba osobiœcie z³o¿yæ odcisk, czyli trze-
ba siê, jak rozumiem, udaæ do konsulatu lub am-
basady. Co zatem w przypadku tych pañstw,
gdzie nie mamy placówki tak rozbudowanej te-
chnicznie lub w ogóle jej nie mamy, tylko ma ona
charakter rezydencjonalny?

I jeszcze drugie pytanie. Dzieciom zrodzonym
z ma³¿eñstw obywateli polskich na obczyŸnie te¿
wystawia siê paszporty. Przepraszam za niewie-
dzê, ale nie wiem, czy te linie papilarne w wieku
trzech lat s¹ takie same jak w wieku lat dwudzie-
stu piêciu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Witold Dro¿d¿:

Panie Senatorze, jak informowaliœmy chyba na
wszystkich posiedzeniach komisji, je¿eli chodzi
o konsulaty, to Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych skupi³o siê na tych najistotniejszych konsu-
latach, obs³uguj¹cych ponad 90% wniosków pa-
szportowych. Dla pozosta³ych konsulatów zosta³y
przyjête rozwi¹zania dosyæ ekonomiczne, sprowa-
dzaj¹ce siê do tego, ¿e odciski palców s¹ pobierane
i przesy³ane do kraju nie online, jak w tych kluczo-
wych konsulatach, tylko offline. MSZ uzna³, ¿e dla
pewnej grupy konsulatów, zw³aszcza w krajach, ¿e
tak powiem, rzadziej odwiedzanych i nie za bardzo
zamieszkiwanych przez obywateli Polski, nie ma
sensu dokonywania pe³nych instalacji.

Je¿eli chodzi o komfort z punktu widzenia oby-
watela, to niestety jest tak, ¿e odcisk palca trzeba
z³o¿yæ osobiœcie. Niestety, takie s¹ konsekwencje
wprowadzenia drugiej cechy biometrycznej i do-
tycz¹ one obywateli wszystkich krajów, które pod-
legaj¹ temu rygorowi. Chyba trudno sobie wyob-
raziæ jak¹œ zdaln¹ metodê przekazywania odcis-
ków palców, nie ma ¿adnego technicznego ani or-
ganizacyjnego sposobu, który radykalnie upro-
œci³by tê procedurê. Podobnie jak w innych kra-
jach, je¿eli chodzi o s³u¿by konsularne naszego
kraju, bêdziemy musieli dzia³aæ w sposób, który
wynika z wymogów prawnych i ograniczeñ techni-
cznych, przed jakimi stoimy. Byæ mo¿e w per-
spektywie lat nastu czy dziesiêciu pojawi¹ siê roz-
wi¹zania, które i ten problem rozwi¹¿¹. A dla kra-
jów, co do których MSZ zdecydowa³ siê na roz-
wi¹zania offline, zosta³ stworzony wirtualny kon-
sulat w MSZ, maj¹cy obs³ugiwaæ te kraje, w któ-
rych konsulaty nie s¹ zaopatrzone w pe³ny zestaw
sprzêtu, oprogramowania itd., s³u¿¹cego temu,
¿eby dane by³y przekazywane w trybie online.

Co do dzieci, to paszport jest wa¿ny przez dzie-
siêæ lat, wiêc miêdzy trzecim a dwudziestym
pi¹tym rokiem ¿ycia, statystycznie rzecz bior¹c,
pewnie jeszcze ze dwa razy taki obywatel bêdzie
sk³ada³ wnioski paszportowe. Stoimy w obliczu
pewnych standardowych przepisów i rozwi¹zañ
przyjêtych dla ca³ej grupy krajów Unii Europej-
skiej, wiêc stosujemy je w taki sposób, jaki wyni-
ka z tych przepisów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Wiêcej pytañ nie

ma. Dziêkujê panu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Witold Dro¿d¿:
Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.

Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski legislacyjne senatorowie sk³adaj¹ do
marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dys-
kusji.

Pan senator Czelej, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiana przepisów ustawy z dnia 13 lipca

2006 r. o dokumentach paszportowych wynika
z koniecznoœci okreœlenia zasad wprowadzania
danych biometrycznych w postaci odcisków pal-
ców, a w zasadzie odcisków linii papilarnych, do
ewidencji paszportowych.

Prace legislacyjne w polskim parlamencie d³u-
go wstrzymywane by³y przez tocz¹ce siê na forum
Parlamentu Europejskiego dyskusje dotycz¹ce
ewentualnego wprowadzenia ca³kowitego zakazu
przechowywania tych danych w krajach cz³on-
kowskich. Ostatecznie jednak stanowisko Komi-
sji Europejskiej oddaje podjêcie decyzji w tej kwe-
stii do wy³¹cznej kompetencji organu ustawo-
dawczego ka¿dego z pañstw cz³onkowskich. Je-
dnak ze wzglêdu na jasno wyra¿one zalecenie Ko-
misji Europejskiej my równie¿ przyjmijmy stano-
wisko, i¿ przechowywanie danych biometrycz-
nych, w tym odcisków linii papilarnych, nie jest
konieczne d³u¿ej ni¿ do momentu dokonania
przez organ paszportowy jednej z czynnoœci, to
jest wpisania do ewidencji paszportowej potwier-
dzenia przyjêcia sporz¹dzonego dokumentu pa-
szportowego b¹dŸ wpisania informacji o odmowie
wydania takiego dokumentu. W tym miejscu war-
to zauwa¿yæ, ¿e dane te i tak nigdy do tej pory nie
by³y udostêpniane, poniewa¿ nigdy dot¹d nie by³y
one pobierane i gromadzone w ewidencjach pa-
szportowych. Rozwi¹zanie, które dzisiaj proponu-
jemy, daje gwarancjê, ¿e dane w postaci odcisków
linii papilarnych bêd¹ przechowywane tylko
w czasie koniecznym do sprawdzenia autentycz-
noœci dokumentu i to¿samoœci jego w³aœciciela,
a co za tym idzie, tylko takiemu celowi ich prze-
chowywanie bêdzie s³u¿y³o.

W ustawie dzisiaj omawianej znajduje siê je-
dnak nie tylko wspomniany zapis, maj¹cy na celu
ochronê dóbr obywateli, ale tak¿e jeszcze jeden
bardzo potrzebny zapis o charakterze usprawnia-
j¹cym postêpowanie w sprawach paszportowych.
Mianowicie planowane jest rozszerzenie katalogu
informacji gromadzonych w ewidencjach pa-
szportowych o informacjê dotycz¹c¹ zastosowa-
nia oraz uchylenia lub zmiany przez uprawniony
organ œrodka zapobiegawczego w postaci zakazu
opuszczania kraju, po³¹czonego z zatrzymaniem
paszportu, lub tymczasowego zatrzymania pa-
szportu przez uprawniony organ. Przyjmuj¹c ten
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zapis, zreszt¹ nieraz postulowany przez organy
paszportowe, usprawnimy tok prowadzenia po-
stêpowañ w sprawach paszportowych. Obecnoœæ
takiej informacji w centralnej ewidencji wyda-
nych i uniewa¿nionych dokumentów pozwoli bo-
wiem unikn¹æ sytuacji wydania przez organ pa-
szportowy kolejnego paszportu w miejsce doku-
mentu zatrzymanego na podstawie przepisu ko-
deksu karnego. Jak s³usznie wskazuje siê w uza-
sadnieniu projektu ustawy, ma to istotne znacze-
nie zw³aszcza dla konsulów, poniewa¿ pozwoli im
sprawdziæ w centralnej ewidencji, czy wydanie
nowego paszportu jest mo¿liwe. To wyeliminuje
z kolei w wielu przypadkach potrzebê komuniko-
wania siê z organami paszportowymi w kraju.
Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Ja-

nusz Rachoñ zg³osi³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*.

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 udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 569,
a sprawozdania komisji w drukach nr 569A, B i C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Grzegorza Czeleja,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji

Spraw Zagranicznych rozpatrywaliœmy projekt
ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

Projekt ma na celu wykonanie prawa europej-
skiego. Rada Ministrów uzna³a ten projekt usta-
wy za pilny, poniewa¿ zgodnie z przepisami rozpo-
rz¹dzenia Rady w sprawie norm dotycz¹cych za-
bezpieczeñ i danych biometrycznych w paszpor-
tach i dokumentach podró¿y wydawanych przez
pañstwa cz³onkowskie dnia 29 czerwca tego roku
powstanie obowi¹zek zamieszczenia w dokumen-

tach paszportowych drugiej cechy biometrycznej
– odcisków linii papilarnych.

W toku prac komisji zwróciliœmy uwagê, ¿e na-
le¿y ujednoliciæ nazewnictwo, poniewa¿ w po-
szczególnych aktach u nas pos³ugujemy siê sfor-
mu³owaniami „odciski palców” i „odciski linii pa-
pilarnych”. Nasze zalecenie jest takie, aby naze-
wnictwo ujednoliciæ do wyra¿enia „odcisków linii
papilarnych”.

W trakcie prac przyjêliœmy deklaracjê mini-
sterstwa, ¿e do dnia 29 czerwca tego roku mini-
sterstwo wyda stosowne rozporz¹dzenie. Po
otrzymaniu tej deklaracji komisja jednog³oœnie
przyjê³a projekt uchwa³y i rekomenduje Wysokie-
mu Senatowi jego przyjêcie na dzisiejszym posie-
dzeniu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Pio-
traWacha,oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Jak ju¿ zosta³o powiedziane, jest to pilny pro-

jekt rz¹dowy. Ta ustawa jest analogiczna do po-
przedniej, ale odnosi siê do cudzoziemców na pra-
wach uchodŸców. Takim cudzoziemcom, zgodnie
z konwencj¹ genewsk¹, wydaje siê dokument po-
dró¿y przewidziany w tej¿e konwencji. Omawiana
dziœ nowelizacja zwi¹zana jest z rozporz¹dzeniem
Rady Unii Europejskiej z roku 2004, tym samym,
o którym by³a tu ju¿ mowa. Wymaga siê w nim
drugiej cechy biometrycznej, tym razem w sto-
sunku do cudzoziemców uchodŸców, którym na
terenie kraju wydaje siê ten¿e dokument podró¿y.

Niewiele wiêcej mo¿na powiedzieæ poza tym, ¿e
ta ustawa ma pewne cechy, pewne elementy inne
ni¿ poprzednia ustawa, które s¹ interesuj¹ce.
WeŸmy taki drobiazg. Cudzoziemiec odbieraj¹cy
dokument przewidziany w konwencji genewskiej
sprawdza za pomoc¹ czytnika elektronicznego,
czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone
w dokumencie s¹ zgodne ze stanem faktycznym.
A wiêc to jest pewna ró¿nica. Dane biometryczne
cudzoziemca, któremu siê wydaje ten dokument
podró¿y, nie s¹ przechowywane, tylko s¹ niszczo-
ne. Zapis elektroniczny tych danych jest niszczo-
ny po wydaniu dokumentu.

Je¿eli chodzi o posiedzenie komisji, to Biuro
Legislacyjne sugerowa³o poprawkê typu redak-
cyjnego, ale cz³onkowie komisji zrezygnowali
z niej ze wzglêdu na to, ¿e nie mia³a znaczenia me-
rytorycznego, a by³aby przeszkod¹ w uchwaleniu
ustawy w szybkim terminie, w spe³nieniu postu-
latu pilnoœci.
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Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji jednog³oœnie podjê³a uchwa³ê rekomendu-
j¹c¹ Wysokiemu Senatowi przyjêcie tej ustawy
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
A teraz g³os zabierze pan senator Witczak jako

sprawozdawca Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej.

Senator Mariusz Witczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, nie bêdê omawia³ zakresu zmian,

bo zrobili to ju¿ przede mn¹ sprawozdawcy in-
nych komisji. Powiem tylko, ¿e ta ustawa nie wy-
wo³a³a ¿adnej dyskusji na posiedzeniu naszej ko-
misji. Zosta³a jednog³oœnie uchwalona, nie by³o
ani pytañ, ani jakichkolwiek zastrze¿eñ. Dziêkujê
bardzo.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie? Nie.

Przypominam, ¿e projekt tej ustawy zosta³
wniesiony przez rz¹d w trybie pilnym. Do repre-
zentowania stanowiska rz¹du w toku prac parla-
mentarnych zosta³ upowa¿niony minister spraw
wewnêtrznych i administracji.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Sta-
chañczyk pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatry-
wanej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Panie Marsza³ku, tylko wówczas, je¿eli bêd¹ pyta-
nia, bo istotê ustawy znakomicie przedstawili
pañstwo z komisji.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jednominutowe pytania do pana mini-

stra? Nie.
Otwieram dyskusjê.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy
o cenach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 608,
a sprawozdanie komisji w druku nr 608A.

Proszê senatora Micha³a Ok³ê o przedstawienie
sprawozdania Komisji Zdrowia.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Zdrowia o rz¹dowym projekcie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych oraz ustawy o ce-
nach.

Nowelizacja ustawy jest projektem rz¹do-
wym. Stanowi ona odpowiedŸ na potrzebê pre-
cyzyjnego okreœlenia zakresu œwiadczeñ medy-
cznych finansowanych ze œrodków publicz-
nych, co by³o oczekiwane od wielu lat. Wynika to
równie¿ z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego,
który mówi o prawie do ochrony zdrowia zapisa-
nym w art. 68 ustawy zasadniczej, a gwaranto-
wanym przez pañstwo. Ale konstytucja nie
okreœla zasady dostêpu obywateli na równych
prawach do œwiadczeñ opieki zdrowotnej, pozo-
stawiaj¹c to ustawie.

Przedstawiany projekt ustawy ma na celu ure-
gulowanie mechanizmu tworzenia katalogu
œwiadczeñ gwarantowanych, czyli tak zwanego
koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, wprowa-
dza przejrzyste metody i mechanizmy podejmo-
wania decyzji dotycz¹cych finansowania œwiad-
czeñ medycznych ze œrodków publicznych,
okreœla tryb i zasady kwalifikowania tych œwiad-
czeñ jako gwarantowanych, a tak¿e tryb ich usu-
wania, zmiany poziomu finansowania lub wa-
runków realizacji.

Na mocy tej ustawy minister zdrowia okreœli
w rozporz¹dzeniach wykaz œwiadczeñ gwaran-
towanych, finansowanych i wspó³finansowa-
nych ze œrodków publicznych, a tak¿e zasady
ich udzielania oraz warunki realizacji. Rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia bêd¹ podstaw¹
funkcjonowania koszyka œwiadczeñ gwaranto-
wanych.

W projektowanej ustawie okreœlono jasno i je-
dnoznaczne kryteria, jakie nale¿y uwzglêdniæ
podczas kwalifikowania œwiadczeñ jako gwaran-
towanych. Wprowadzenie wykazu œwiadczeñ
w rozporz¹dzeniach pozwala na szybsze reago-
wanie i dokonywanie niezbêdnych nowelizacji.

Kwalifikacji œwiadczenia zdrowotnego jako
gwarantowanego dokonuje minister, zlecaj¹c
uprzednio prezesowi Agencji Oceny Technologii
Medycznych przedstawienie rekomendacji dla
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tego œwiadczenia. Prezes zasiêga opinii u konsul-
tantów krajowych w odpowiedniej dziedzinie me-
dycyny i u prezesa Narodowego Funduszu Zdro-
wia, a nastêpnie przedstawia te opinie Radzie
Konsultacyjnej dzia³aj¹cej przy prezesie Agencji
Oceny Technologii Medycznych, której stano-
wisko bierze pod uwagê, udzielaj¹c rekomenda-
cji. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia pode-
jmuje decyzjê w sprawie wykazu œwiadczeñ gwa-
rantowanych, nie bêd¹c zwi¹zany rekomenda-
cjami. W przypadku kwalifikowania leku lub wy-
robu medycznego jako œwiadczenia gwarantowa-
nego wymagana jest przygotowana przez Agencjê
Oceny Technologii Medycznych ocena raportu
w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego
do³¹czonego przez wnioskodawcê. Rada Konsul-
tacyjna zajmuje stanowisko wobec oceny rapor-
tu. Agencji dotychczas dzia³aj¹cej na podstawie
zarz¹dzenia ministra nadano status pañstwowej
jednostki organizacyjnej maj¹cej osobowoœæ
prawn¹.

Jak wspomnia³em, projekt ustawy jest przed-
³o¿eniem rz¹dowym. W czasie prac nad projektem
Komisja Zdrowia przyjê³a dziewiêæ poprawek i od-
rzuci³a wniosek mniejszoœci o odrzucenie ustawy
w ca³oœci.

Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy wraz
z zatwierdzonymi przez Komisjê Zdrowia popraw-
kami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê senatora Karczewskiego, przedstawi-

ciela wniosku mniejszoœci.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Ministra chyba jeszcze nie ma, mam nadziejê,
¿e jest w drodze, bo bêdziemy mieli wiele pytañ
i w¹tpliwoœci, które chcielibyœmy wyjaœniæ.

Pan senator Micha³ Ok³a szczegó³owo przed-
stawi³ za³o¿enia ustawy i ja mo¿e nie bêdê ju¿ po-
wtarza³ tych argumentów i mówi³ o tych elemen-
tach, o których powiedzia³ pan senator Ok³a. Mo-
¿e dodam tylko tyle, ¿e ustawa jest równie¿ efek-
tem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, który
nakaza³ ustawodawcy okreœlenie œwiadczeñ gwa-
rantowanych z równym dostêpem dla wszystkich
obywateli.

Podczas posiedzenia komisji zg³oszono wiele
poprawek, które wynika³y z doœæ d³ugiej listy za-
strze¿eñ prezentowanych podczas przedstawia-
nia tej ustawy i prac nad ni¹ w Sejmie. Poprawki

te, przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia,
a by³o ich sporo, w wiêkszoœci mia³y charakter re-
dakcyjny, ale jedna poprawka – i chcia³bym o tej
poprawce powiedzieæ – zmienia troszeczkê cha-
rakter i – jak podejrzewam – równie¿ intencjê tej
ustawy.

Jest to ustawa faktycznie od bardzo dawna
oczekiwana, ustawa, która jest fundamentem po-
rz¹dkowania systemu opieki zdrowotnej, a przy-
najmniej powinna byæ pewnym regulatorem sys-
temu opieki zdrowotnej. Nie bêdê przytacza³ argu-
mentów, które pada³y podczas posiedzenia komi-
sji czy podczas posiedzenia Sejmu, w sprawie no-
wej definicji œwiadczenia gwarantowanego, która
niesie pewne w¹tpliwoœci i zagro¿enia, zagro¿enia
bezpieczeñstwa zdrowotnego dla obywateli. gdy¿
w myœl nowej definicji œwiadczenie gwarantowane
to takie, które jest w pe³ni finansowe i wspó³finan-
sowane, czyli nie okreœla siê tu stopnia finanso-
wania.

Poprawka wniesiona przez ministerstwo,
przyjêta przez kolegów z Platformy Obywatel-
skiej, odnosi³a siê w³aœnie do art. 31d i dziêki niej
ten artyku³ otrzyma³ nowe brzmienie. Intencj¹
tej poprawki by³o, aby okreœliæ œwiadczenia
wspó³finansowane, zaœ wszystkie œwiadczenia,
które by³y do tej pory finansowane ze œrodków
publicznych i by³a pe³na gwarancja stuprocento-
wego finansowania tych œwiadczeñ… Ma to byæ
zmienione.

W zwi¹zku z t¹ poprawk¹ rodz¹ siê pewne w¹t-
pliwoœci. W pewnym momencie spowodowa³a ona
nawet to, ¿e chcia³em wycofaæ siê ze swojego
wniosku o odrzucenie ustawy. Jednak w dalszym
ci¹gu mam pewne w¹tpliwoœci, którymi chcia³bym
siê podzieliæ z panem ministrem mo¿e w trakcie za-
dawania pytañ, bo one s¹ bardzo istotne, bardzo
wa¿ne. Chodzi o to, ¿e ta poprawka daje ministrowi
delegacjê do okreœlenia poziomu czy sposobu fi-
nansowania us³ug z art. 18, art. 33, art. 40
i art. 41, które dotycz¹ zak³adów pielêgnacyjno-
-opiekuñczych, sanatoriów, zaopatrzenia ortope-
dycznego i przewozów chorych, zaœ intencj¹
wnioskodawców by³o to, aby pozosta³e œwiadcze-
nia by³y finansowane i refinansowane z systemu
w stu procentach. W moim odczuciu zasz³a tu pe-
wna pomy³ka, jest tu pewna niejasnoœæ, dlatego ¿e
w pkcie 2 mówi siê tylko o warunkach realizacji da-
nego œwiadczenia gwarantowanego, a nie mówi siê
o sposobie finansowania ani o poziomie wyznaczo-
nych cen czy limitów. Wprawdzie ma to byæ w stu
procentach, ale okreœla siê tylko warunki realizacji
danego œwiadczenia, a nie mówi siê o sposobie fi-
nansowania. Wydaje mi siê, ¿e to jest pewnego ro-
dzaju b³¹d i w tej sytuacji bêdê podtrzymywa³ swój
wniosek o odrzucenie ustawy. Mam równie¿ inne
w¹tpliwoœci, którymi chcia³bym siê podzieliæ z pa-
nem ministrem, zadaj¹c pytania.

Teraz mo¿e jeszcze kilka s³ów ogólnie o usta-
wie. Tak jak powiedzia³em, jest to ustawa, któ-
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ra ma porz¹dkowaæ ca³y system. Tymczasem
Prawo i Sprawiedliwoœæ w dalszym ci¹gu stoi
na stanowisku, ¿e podstaw¹ naprawy musi byæ
zwiêkszenie finansowania systemu opieki
zdrowotnej. Podczas posiedzenia Komisji Zdro-
wia zapyta³em pana ministra, czy prawd¹ jest,
¿e ministerstwo wycofuje siê z planowanego
w przysz³ym roku podwy¿szenia sk³adki zdro-
wotnej o 1%. Niestety, us³yszeliœmy z ust pana
ministra potwierdzenie tej niedobrej informa-
cji. Bez zwiêkszenia finansowania w³aœciwie
nic siê nie zmienia, tak na dobr¹ sprawê ten ko-
szyk te¿ nic nie zmienia, bo jest to ustawa, któ-
ra zachowuje w³aœciwie status quo i ona nie
jest do niczego potrzebna. Jeœli mia³aby ona
s³u¿yæ wprowadzeniu dodatkowych ubezpie-
czeñ, to zadajê pytanie: jakich dodatkowych
ubezpieczeñ? Co to oznacza? Czy mamy siê
ubezpieczyæ od sanatoriów, od przewozów?
W³aœciwie do tego by siê sprowadza³o dodatko-
we ubezpieczenie. Tak ¿e w dalszym ci¹gu pod-
trzymujê wniosek mniejszoœci o odrzucenie
ustawy w ca³oœci.

My byliœmy tak¿e – o tym pan senator nie mó-
wi³ – wnioskodawcami jednej poprawki, a mia-
nowicie poprawki maj¹cej na celu uzupe³nienie
sk³adu Rady Konsultacyjnej, pracuj¹cej przy
prezesie Agencji Oceny Technologii Medycz-
nych, o przedstawiciela Naczelnej Izby Pielêg-
niarek i Po³o¿nych. Podtrzymujemy równie¿ ten
wniosek. Prosimy Wysok¹ Izbê o poparcie tego
wniosku. Pielêgniarki to najwiêksze œrodowis-
ko, najwiêksze œrodowisko bior¹ce udzia³ w le-
czeniu. To nie jest zawód, którego wykonywanie
sprowadza siê tylko i wy³¹cznie do pielêgnacji.
O olbrzymim znaczeniu tego zawodu wszyscy
dobrze wiemy, dlatego uwagi tego œrodowiska
równie¿ powinny byæ uwzglêdniane podczas
opracowywania rekomendacji dla ministra
zdrowia w odniesieniu do kszta³towania koszy-
ka œwiadczeñ gwarantowanych. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poniewa¿ za dwanaœcie minut odbêdzie siê ot-

warcie wystawy, a nie ma pana ministra, za-
rz¹dzam przerwê do godziny 12.30. Byæ mo¿e wte-
dy przybêdzie pan minister. Tymczasem otworzy-
my wystawê, a potem bêdziemy mogli kontynuo-
waæ pracê nad punktem czwartym porz¹dku ob-
rad. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 49
do godziny 12 minut 30)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Senator sekretarz ju¿ zaj¹³ miejsce.
Powracamy do rozpatrywania punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz ustawy o cenach.

Przed przerw¹ senatorowie sprawozdawcy ko-
misji i mniejszoœci komisji przedstawili swoje sta-
nowiska. Obecnie senatorom sprawozdawcom
mo¿na zadawaæ pytania.

Pan senator Knosala. Do kogó¿ to, Panie Sena-
torze, bêdzie to pytanie?

(Senator Ryszard Knosala: Do pana senatora
Ok³y, Panie Marsza³ku.)

Panie Senatorze, w takim razie zapraszam tu,
na mównicê.

A pana senatora Knosalê proszê o zadanie py-
tania.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Panie Sprawozdawco! W pro-

jekcie ustawy jest mowa o tym, ¿e decyzje co do
zakwalifikowania danego œwiadczenia do koszyka
gwarantowanych œwiadczeñ zdrowotnych bêdzie
podejmowa³ minister w³aœciwy do spraw zdrowia,
który bêdzie siê opiera³ na rekomendacji prezesa
agencji i kryteriach wskazanych w art. 31 itd. pro-
jektu ustawy. Moje pytanie by³oby takie: czy do
zakwalifikowania danego œwiadczenia do grupy
œwiadczeñ gwarantowanych konieczne jest
spe³nienie przez nie wszystkich tych kryteriów,
które tutaj s¹ podane, a jeœli tak, to na jakim po-
ziomie, czy te¿ ewentualnie bêdzie liczona jakaœ
œrednia wa¿ona? Bo mo¿na bardzo ró¿nie do tego
podejœæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Ok³a:
To jest pytanie raczej do ministra zdrowia ni¿ do

mnie. Ale mogê odpowiedzieæ, ¿e w œwietle ustawy
minister ma wszelkie kompetencje do tego, ¿eby da-
n¹ procedurê tam wprowadziæ b¹dŸ stamt¹d usu-
n¹æ. Jednak usuniêcie procedury odbywa siê, i tu
s¹ szczegó³owe obwarowania, na jakiœ wniosek,
a wprowadzenie procedury odbywa siê po uzyska-
niu opinii – bo w zasadzie „rekomendacja” to jest
s³owo dotycz¹ce tylko pozytywnych cech – zarówno
agencji, jak i komitetu, ale nie s¹ one wi¹¿¹ce dla
ministra. Minister mo¿e samodzielnie podj¹æ tak¹
decyzjê, oczywiœcie sugeruj¹c siê odpowiednimi
kryteriami. Minister nie mo¿e ³amaæ ustalonych
przez siebie kryteriów.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy.

Ono wi¹¿e siê z nieczyteln¹ definicj¹ œwiadczenia
gwarantowanego. Do tej pory gwarancja by³a
oczywista, w dotychczasowym zapisie mówi³o siê,
¿e œwiadczenie gwarantowane to jest œwiadczenie
w ca³oœci op³acane ze œrodków publicznych. Teraz
bêdziemy mieli zapis jednak warunkuj¹cy to
œwiadczenie. Czy to nie k³óci siê z logik¹ tego
œwiadczenia, które jest nazwane gwarantowa-
nym? Jak coœ mo¿e byæ gwarantowane, skoro wy-
magane jest wspó³p³acenie? Bo tam jest równie¿
wspó³p³acenie. Jak ma to traktowaæ ktoœ, kto nie
ma œrodków? Mo¿e to po prostu wprowadzaæ
w b³¹d obywateli, którzy mieli mieæ czytelne pra-
wo. Czy komisja siê nad tym zastanawia³a?

I drugie pytanie. W ustawie napotykamy tak¹
kategoriê jak „œwiadczenie gwarantowane”, ale
te¿ napotykamy kategoriê „prawo do”. Na przy-
k³ad w art. 15 w ust. 1 – bo w ust. 2 jest ten katalog
– jest zapisane, ¿e œwiadczeniobiorcy maj¹, na za-
sadach okreœlonych w ustawie, prawo do œwiad-
czeñ opieki zdrowotnej. I chcia³bym siê dowie-
dzieæ, czy komisja zastanawia³a siê, co to za pra-
wo. Bo mamy kategoriê „œwiadczenie gwaranto-
wane”, a tu jest jeszcze inna kategoria: „prawo do
œwiadczeñ”. To jest w kilku miejscach, ja tu przy-
taczam tylko art. 15 ust. 1. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Ok³a:

Pierwsza sprawa. Je¿eli chodzi o œwiadczenia
gwarantowane, to œwiadczenie zarówno w 100%,
jak i czêœciowo refundowane mo¿e byæ gwaranto-
wane; bo œwiadczenie niegwarantowane musi byæ
w 100% op³acane przez osobê. Zakres wspó³finan-
sowania jest równie¿ okreœlony. I to w tej chwili do-
tyczy tylko ZOL, stomatologii, sanatoriów, trans-
portu sanitarnego. Innych œwiadczeñ gwaranto-
wanych wspó³finansowanych nie przewiduje siê.

To, ¿e przys³uguje prawo do œwiadczeñ gwaran-
towanych, to jest chyba sprawa oczywista. No, jak
mo¿na zakwestionowaæ to, ¿e komuœ przys³uguje
prawo…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Jak p³acê, to otrzy-
mujêniezale¿nieodœwiadczeniagwarantowanego.)

Czyli ma pan prawo, Panie Senatorze, do tego,
¿eby…

(SenatorStanis³awGogacz:Niktmi ³askinie robi.)

…z tego korzystaæ. Mo¿na to uj¹æ tak, ¿e nie
mo¿emy napisaæ, ¿e ka¿dy ma obowi¹zek, bo nikt
nie ma obowi¹zku korzystaæ ze œwiadczeñ, ale ka-
¿dy ma prawo do skorzystania ze œwiadczeñ. To
chyba wynika z logiki. Ja innego wyt³umaczenia
tutaj nie widzê.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Je¿eli mo¿na, Pa-
nie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo. Mo¿na, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Je¿eli chodzi o pewn¹ spójnoœæ tego aktu praw-

nego, jakim jest ustawa, to gdy w tym samym ak-
cie prawnym wystêpuje kategoria „œwiadczenie
gwarantowane” i kategoria „prawo do œwiad-
czeñ”… Zaraz, momencik, pozwolê sobie przyto-
czyæ art. 15…

(Senator Micha³ Ok³a: Bardzo przepraszam, ale
pan chyba mówi, Panie Senatorze, o artykule
w pierwszym przed³o¿eniu, poniewa¿ art. 15
ust. 2 ma brzmienie: „Œwiadczeniobiorcy przys³u-
guj¹ œwiadczenia gwarantowane z zakresu”…)

Panie Marsza³ku, Panie Sprawozdawco, Panie
Senatorze, ja mówiê o art. 15 ust. 1, który nie pod-
lega nowelizacji w tej ustawie…

(Senator Micha³ Ok³a: Tak.)
…i w którym siê stwierdza, ¿e „œwiadczenio-

biorcy maj¹, na zasadach okreœlonych w ustawie,
prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej” .
Chcia³bym siê dowiedzieæ, co to jest za prawo to
prawo do œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Senator Micha³ Ok³a:
Prawo konstytucyjne.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Aha, prawo kon-

stytucyjne.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma… Przepraszam, s¹.
Proszê bardzo, pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku, ja chcê zapytaæ pana senato-

ra sprawozdawcê, czy jego zdaniem ustawa, któr¹
mamy przyj¹æ, jest konstytucyjna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze?

Senator Micha³ Ok³a:
Ja nie jestem konstytucjonalist¹, ale z tego, co

widzê, tak.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Kraska, kolejne py-
tanie.

Senator Waldemar Kraska:
Mam pytanie do pana senatora Karczewskiego

jako sprawozdawcy mniejszoœci. Panie Senato-
rze, w potocznym rozumieniu œwiadczenie gwa-
rantowane ze œrodków publicznych… Jak pan to
rozumie? Ja przeprowadzi³em ma³¹ ankietê
wœród pacjentów i na dwudziestu pacjentów ka¿-
dy rozumia³ to tak, ¿e jest to w 100% gwarantowa-
ne przez pañstwo. Czy wed³ug pana ta ustawa, ta
definicja œwiadczenia gwarantowanego nie wpro-
wadzaj¹ pacjenta w b³¹d? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Ja mogê panu senatorowi odpowiedzieæ tylko

tak, ¿e gdybym znalaz³ siê w tej grupie dwudziestu
badanych, to tak samo bym odpowiedzia³. Je-
dnak mam wiêksz¹ wiedzê ni¿ ci badani i wiem, ¿e
w tej chwili zmieni³a siê definicja œwiadczenia
gwarantowanego, a w jaki sposób, to wszyscy wie-
my.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kraska ma jeszcze jedno pytanie.
Chwileczkê, zaraz bêd¹ kolejne.
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Mam pytanie do obu sprawozdawców. Czy pañ-

stwo znacie intencje rz¹du, który wprowadzi³ po-
prawkê w art. 30d? W czasie dyskusji w Sejmie
pani minister zapewnia³a, ¿e ta ustawa nie bêdzie
powodowa³a innych skutków ni¿ te zapisane,
a w trakcie prac w Senacie rz¹d zg³osi³ tê popraw-
kê, jakby doprecyzowuj¹c to. Czyli poprzednia
wersja ustawy…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Art. 31d?)
Art. 31d. Tak, tak.
(G³os z sali: Art. 31.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Tak, art. 31d.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale to jest pytanie do obu senatorów sprawo-

zdawców?
(Senator Waldemar Kraska: Tak, tak.)
Panowie Senatorowie Sprawozdawcy, do odpo-

wiedzi.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Czy mogê pier-
wszy, Panie Marsza³ku?)

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Trudno jest

mi odczytywaæ czy odgadywaæ intencje rz¹du.
Pan minister te intencje przedstawia³ i myœlê, ¿e
to jest dobre pytanie do pana ministra, bo pewnie
w swoim wyst¹pieniu pan minister powie, jakie
by³y intencje wprowadzenia zmian w tej ustawie
i jakie by³y intencje wprowadzenia poprawek, któ-
re komisja przyjê³a na swoim posiedzeniu. Ja póŸ-
niej w swoim wyst¹pieniu powiem kilka s³ów na
ten temat, bo mam jakieœ swoje przemyœlenia
w tym zakresie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Rozumiem, Panie Senatorze, ¿e mo¿emy scedo-

waæ odpowiedŸ na ministra. Zawieszam wiêc ci¹g
dalszy odpowiedzi na to pytanie.

Pani senator Janina Fetliñska, proszê bardzo.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo…)
Do kogo pytanie?
(Senator Janina Fetliñska: W³aœciwie do oby-

dwóch sprawozdawców, a byæ mo¿e równie¿ do
pana ministra.)

To poproszê, ¿eby obaj byli gotowi.

Senator Janina Fetliñska:
Ale bardziej do pana sprawozdawcy Ok³y.
Mam pytanie, czy projektodawcy s¹ zoriento-

wani, jaki jest pakiet rozporz¹dzeñ wykonaw-
czych do tej ustawy. Na posiedzeniu komisji w³a-
œciwie nie by³o na ten temat dyskusji, ale mo¿e
pan, Panie Senatorze, jako przedstawiciel opcji
prowadz¹cej prace przygotowawcze dotycz¹ce
ustawy, jest co do tego zorientowany. Bo wydaje
mi siê, ¿e ¿eby tê ustawê w³aœciwie oceniæ, nale¿a-
³oby poznaæ pakiet rozporz¹dzeñ wykonawczych
do tak ustrojowej ustawy. Czy coœ panu wiadomo
na ten temat? Czy one s¹ przygotowane? Na jakim
etapie s¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Micha³ Ok³a:
S¹ na etapie przygotowania i zostan¹ pañstwu

przedstawione w krótkim czasie.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Czy to by³o py-

tanie tak¿e do mnie?)
(Senator Janina Fetliñska: Te¿.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Te¿, tak?)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Je¿eli bêdzie wartoœæ dodana w pana odpowie-
dzi, to proszê, a je¿eli nie, to mo¿e pan siê wstrzy-
maæ, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Marsza³ku, powinienem siê wstrzymaæ,
ale jednak chcia³bym coœ powiedzieæ. Popieram
pani¹ senator, powinniœmy bowiem znaæ rozpo-
rz¹dzenie, powinniœmy mieæ projekt rozpo-
rz¹dzenia do tak wa¿nej, fundamentalnej usta-
wy. Pan senator Ok³a jest optymist¹, ja te¿ nale¿ê
do optymistów, ale jeœli „wkrótce”, to nie wiem,
co to znaczy „wkrótce”. Ja od razu zadam panu
ministrowi pytanie, kiedy to rozporz¹dzenie zo-
stanie opublikowane. Bo termin wprowadzenia
tej ustawy w ¿ycie od nowego roku te¿ budzi moje
powa¿ne w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci zrealizo-
wania tego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz pan senator Krajczy.
Rozumiem, ¿e „wkrótce” znaczy „bez zbêdnej

zw³oki”, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, zapraszam.

Senator Norbert Krajczy:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym kontynuowaæ to pytanie, które

zada³em wczeœniej panu senatorowi Okle i panu
senatorowi Karczewskiemu, to znaczy, czy zda-
niem panów senatorów ta ustawa, nad któr¹ w tej
chwili procedujemy, jest konstytucyjna?

(Senator Micha³ Ok³a: Ja ju¿ odpowiedzia³em…)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Pan senator

odpowiedzia³.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Ok³a odpowiedzia³.
Pan senator Karczewski, zapraszam.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Senatorze, ja mogê odpowiedzieæ podob-
nie jak senator Ok³a. Nie jestem prawnikiem, tym
bardziej konstytucjonalist¹. Myœlê, ¿e… To zna-
czy, moje zdanie jest takie: ustawa w brzmieniu,
jakie zosta³o zaproponowane po wniesieniu po-
prawek, jest konstytucyjna, ale zawiera wiele in-
nych wad. I na pewno swój wniosek o odrzucenie
ustawy bêdê podtrzymywa³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
To pytanie powinienem w zasadzie zadaæ panu

ministrowi, i byæ mo¿e te¿ mu je zadam, ale jesz-
cze w zwi¹zku z pytaniem dotycz¹cym rozpo-
rz¹dzeñ… Tak siê sk³ada, ¿e wszed³em w posia-
danie tych projektów rozporz¹dzeñ, chyba ktoœ
mi je po prostu poœci¹ga³ z internetu. I jeœli zabie-
ram g³os, to dlatego, ¿e o ile w przedmiotowej
ustawie, tej, nad któr¹ dyskutujemy, w art. 33
wykreœla siê s³owa „minister w³aœciwy do spraw
zdrowia po zasiêgniêciu opinii…” itd. „…okreœli
w drodze rozporz¹dzenia sposób wystawiania
skierowania oraz tryb, wysokoœæ czêœciowej od-
p³atnoœci” itd., to w rozporz¹dzeniu, którego pro-
jekt w³aœnie mam przed sob¹, jest zapisane: do-
rêczaj¹c skierowanie do leczenia w sanatorium,
oddzia³ wojewódzki, na którego terenie ono dzia-
³a, poinformuje o zasadach odp³atnoœci za pobyt
w sanatorium. Czyli wynika z tego, ¿e tu siê po
prostu pok³óci³y dwa porz¹dki: rozporz¹dzenie,
które z natury rzeczy ma byæ aktem rozstrzyga-
j¹cym te rozwi¹zania bardziej szczegó³owo, jest
mniej szczegó³owe ni¿ ustawa, mówi¹ca w przy-
wo³anym art. 33, za co mamy p³aciæ, bêd¹c w sa-
natorium. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e pan senator Krajczy jeszcze

chcia³ zadaæ pytanie? A, nie?
To w takim razie dziêkujê panom senatorom

sprawozdawcom.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d, re-

prezentuje go Ministerstwo Zdrowia.
Witam pana ministra Jakuba Szulca. Panie Mi-

nistrze, czy chcia³by pan wypowiedzieæ siê na ten
temat? Zapraszam tutaj, rozumiem, ¿e bêd¹ te¿
do pana pytania, które czêœciowo zosta³y ju¿ sce-
dowane.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Szanowni Pañ-

stwo Senatorowie!
Ja mo¿e postaram siê streœciæ sprawê w kilku

s³owach, poniewa¿ zarówno sprawozdawca komi-
sji, jak i sprawozdawca mniejszoœci komisji mieli
ju¿ okazjê mówiæ o ustawie, o tym przed³o¿eniu
rz¹dowym bêd¹cym dzisiaj przedmiotem obrad Wy-
sokiej Izby. A wiêc dos³ownie w kilku s³owach od-
niosê siê do samej ustawy i do g³ównych w¹tpliwo-
œci, jakie pojawia³y siê na etapie dyskusji, i to zaró-
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wno podczas prac sejmowych, jak i podczas posie-
dzenia senackiej Komisji Zdrowia.

Otó¿ po pierwsze trzeba powiedzieæ – i wydaje
mi siê, ¿e powinniœmy to podkreœlaæ – ¿e projekt
ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych, czyli tak zwana ustawa koszykowa, jest od-
powiedzi¹ na postulaty, jakie zg³aszane s¹ nie od
dzisiaj zarówno przez œrodowisko medyczne, jak
i przez organizacje pacjentów, generalnie przez
wszystkich zainteresowanych systemem ochrony
zdrowia. Na przyk³ad postulat, z jakim spotykamy
siê od d³u¿szego czasu, to ten, którego realizacja
zajê³a, ¿e tak powiem, dobr¹ chwilê, to znaczy po-
przednia ekipa rz¹dz¹ca równie¿ zajmowa³a siê
koszykiem œwiadczeñ gwarantowanych. Nie uda-
³o siê go finalnie wprowadziæ, nie wszed³ on w ¿y-
cie. W tym momencie procedujemy nad przed³o-
¿eniem rz¹dowym, w którym w koñcu wprowa-
dzamy koszyk œwiadczeñ gwarantowanych do ob-
rotu prawnego. Ja chcia³bym tylko przypomnieæ,
¿e w tym momencie koszyk œwiadczeñ gwaranto-
wanych oczywiœcie istnieje, ale jest to koszyk ne-
gatywny, to znaczy mamy w ustawie o œwiadcze-
niach wymienione te pozycje, które nie s¹ gwa-
rantowane. To jest art. 17, który uchylamy, i za-
³¹cznik do ustawy, który te¿ w przedmiotowej no-
welizacji bêdzie uchylony. I to jest pierwsza rzecz,
któr¹ przy pomocy tej nowelizacji czynimy w sys-
temie, to znaczy wprowadzamy pozytywny koszyk
œwiadczeñ gwarantowanych.

Druga sprawa – z jednej strony mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ma ona charakter techniczny, ale trzeba
te¿ wspomnieæ, ¿e jest szalenie istotna – to nada-
nie Agencji Oceny Technologii Medycznych statu-
su innego ni¿ dotychczasowy. Ten status Agencji
Oceny Technologii Medycznych, która dzisiaj
dzia³a na mocy zarz¹dzenia ministra zdrowia, zo-
staje podniesiony do statusu pañstwowej osoby
prawnej usankcjonowanej ustawowo. Jest to ko-
nieczne z kilku wzglêdów, z których jeden jest naj-
istotniejszy, mianowicie Agencja Oceny Techno-
logii Medycznych bêdzie odgrywa³a bardzo aktyw-
n¹, by nie powiedzieæ: wiod¹c¹ rolê w ca³ym pro-
cesie kwalifikowania, dekwalifikowania i zmiany
tego, co bêdziemy mieli w koszyku œwiadczeñ
gwarantowanych. A sam koszyk – potocznie mó-
wimy o koszyku, w liczbie pojedynczej – to tak na-
prawdê kilkanaœcie rozporz¹dzeñ, które bêd¹ wy-
dane do ustawy o œwiadczeniach; delegacj¹ do te-
go jest dodawany art. 31d.

Co do w¹tpliwoœci, które by³y podnoszone pod-
czas dyskusji nad tym projektem w Sejmie i w se-
nackiej Komisji Zdrowia, to przede wszystkim –
bo taki zarzut pojawi³ siê kilkakrotnie – mówiliœ-
my o konstytucyjnoœci b¹dŸ niekonstytucyjnoœci
tego projektu. Tutaj trzeba zwróciæ uwagê na jed-
n¹ kwestiê: mamy wyrok Trybuna³u Konstytucyj-

nego z roku 2004, który jasno i wyraŸnie okreœla,
w jaki sposób powinien byæ stworzony koszyk
œwiadczeñ gwarantowanych. Trybuna³ Konstytu-
cyjny stwierdza, ¿e pacjent powinien wiedzieæ, ja-
kie œwiadczenia mu przys³uguj¹, a w tym momen-
cie takiej wiedzy nie ma. Wie, jakie œwiadczenia
nie s¹ mu zagwarantowane na mocy obecnie obo-
wi¹zuj¹cych przepisów, na mocy tak zwanego ko-
szyka negatywnego wynikaj¹cego z art. 17 ustawy
o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
œrodków publicznych, ale nie ma wiedzy, jakie
œwiadczenia mu przys³uguj¹, to znaczy jakie
œwiadczenia bêd¹ mu op³acone. Trybuna³ Kon-
stytucyjny stwierdza wrêcz, ¿e si³¹ rzeczy nie ma
mo¿liwoœci, aby wszystkie œwiadczenia zdrowot-
ne by³y finansowane w stu procentach przez pañ-
stwo, i to dla Trybuna³u Konstytucyjnego nie jest
problemem. Ale podstawowa cecha, jak¹ powi-
nien charakteryzowaæ siê koszyk œwiadczeñ gwa-
rantowanych, jest taka, ¿eby w sposób jednozna-
czny i merytoryczny zosta³y okreœlone zasady jego
konstrukcji. Nie ma równie¿ wymogu, aby sam
koszyk zosta³ sformu³owany w postaci ustawy, to
znaczy aby wszystkie œwiadczenia gwarantowane
mia³y rangê dokumentu ustawowego. Od razu po-
wiem, ¿e nie jest to ani praktyczne, ani mo¿liwe.
Je¿eli weŸmiemy pod uwagê to, ¿e koszyk œwiad-
czeñ gwarantowanych, który powstanie w wyniku
wydania tak zwanych rozporz¹dzeñ koszyko-
wych, obejmie niemal trzy tysi¹ce œwiadczeñ, to
tudno sobie wyobraziæ, ¿ebyœmy tego typu formu-
³ê umieœcili w dokumencie o randze ustawy. My
w sposób jednoznaczny w ustawie o œwiadcze-
niach, w ustawie koszykowej, stwierdzamy, na ja-
kich zasadach poszczególne œwiadczenia bêd¹
mia³y byæ do tego¿ koszyka kwalifikowane, i to
czyni zadoœæ wyrokowi Trybuna³u Konstytucyj-
nego z roku 2004.

By³y równie¿ wypowiedzi dotycz¹ce definicji
s³ownikowych, z którymi mamy do czynienia,
a przede wszystkim definicji zawartej w art. 5
w pkcie 35, a wiêc definicji œwiadczenia gwaranto-
wanego. Pan senator Gogacz zada³ pytanie, czy
my nie wprowadzamy w b³¹d. Otó¿ trzeba powie-
dzieæ o jednej sprawie. Obecne brzmienie art. 5
pkt 35 jest nastêpuj¹ce: „œwiadczenie gwaranto-
wane – œwiadczenie opieki zdrowotnej finansowa-
ne w ca³oœci ze œrodków publicznych na zasadach
i w trybie okreœlonych w ustawie”. W tym momen-
cie mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹ – w moim
odczuciu jest trochê inaczej ni¿ pan senator po-
wiedzia³ – ¿e to ta definicja mo¿e, nie musi, ale to
ta definicja mo¿e wprowadziæ pacjenta w b³¹d.
Dlaczego? Dlatego ¿e na mocy obecnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów mamy do czynienia ze wspó³p³a-
ceniem w opiece d³ugoterminowej, mamy do czy-
nienia ze wspó³p³aceniem w stomatologii, mamy
do czynienia ze wspó³p³aceniem w lecznictwie
uzdrowiskowym i w lecznictwie sanatoryjnym,
mamy do czynienia ze wspó³p³aceniem w przy-
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padku wyrobów medycznych, mamy do czynienia
ze wspó³p³aceniem w przypadku leków. A wiêc de-
finicja mówi o tym, ¿e œwiadczenie gwarantowane
jest to œwiadczenie, które bêdzie w pe³ni p³acone
przez p³atnika publicznego na zasadach okreœlo-
nych w ustawie, a w dalszej czêœci ustawy, w ko-
lejnych artyku³ach, w art. 18, w art. 33, w art. 40
i w art. 41, mamy okreœlone zasady wspó³p³acenia
w tych przypadkach, o których wspomnia³em. Za-
tem tak naprawdê zmiana tej definicji, o której
doœæ czêsto mówiono w trakcie dyskusji, nie jest
niczym innym jak doprowadzeniem do zrealizo-
wania stanu faktycznego, to znaczy do zapisania
tego, co tak naprawdê w ochronie zdrowia siê
dzieje.

Faktycznie du¿a czêœæ dyskusji odnosi³a siê do
rzekomego wprowadzenia wspó³p³acenia, miêdzy
innymi poprzez zmianê definicji s³ownikowej.
Rz¹d sta³ na stanowisku, ¿e wprowadzenie usta-
wy koszykowej sprawi, ¿e wspó³p³acone pozosta-
nie to, co jest wspó³p³acone obecnie, czyli te za-
kresy œwiadczeñ, o których mówi³em. St¹d po-
prawka, która zosta³a przed³o¿ona Wysokiej Izbie
podczas prac w senackiej Komisji Zdrowia, po-
prawka doprecyzowuj¹ca. To znaczy mimo ¿e do-
dawany art. 31d ust. 2 stwierdza³ jasno i wyraŸ-
nie, ¿e minister zdrowia jest zobowi¹zany do tego,
¿eby w pe³ni p³aciæ za œwiadczenie, które jest naj-
bardziej efektywne zdrowotnie z punktu widzenia
pacjenta, poniewa¿ pojawia³y siê te w¹tpliwoœci
i mówiliœmy o nich niejednokrotnie, postanowiliœ-
my wnieœæ poprawkê zmieniaj¹c¹ art. 31d, w któ-
rej wyraŸnie stwierdzamy, ¿e zasady dotycz¹ce
ustalania poziomu limitu cen w tych przypad-
kach, w których mamy do czynienia ze wspó³p³a-
ceniem, odnosz¹ siê tylko i wy³¹cznie do tego, co
ju¿ jest usankcjonowane w obecnym porz¹dku
prawnym, czyli do tego, co tak naprawdê ma miej-
sce w systemie, tak jak wspomnia³em przed mo-
mentem, tego, co jest wprowadzane do systemu
w art. 18, w art. 33, w art. 40 i w art. 41.

Dyskusja dotyczy³a tak¿e tego, co zostaje za-
warte w zmienionym art. 15 ust. 2, a wiêc znowu
rzekomego ograniczenia zakresu œwiadczeñ. Jak
pañstwo w Wysokiej Izbie doskonale wiecie, obec-
nie art. 15 ust. 2 liczy dwadzieœcia kilka pozycji
i s¹ tu wymienione tak zwane zakresy œwiadczeñ,
które s¹ œwiadczeniami gwarantowanymi.
W art. 15 ust. 2 dokonujemy zmiany i ogranicza-
my tê listê do czternastu punktów, ograniczamy
j¹ do czternastu punktów, ale w ¿aden sposób
– i to podkreœlam z ca³¹ moc¹ – nie bêdzie to mia³o
wp³ywu na to, które ze œwiadczeñ bêd¹ œwiadcze-
niami gwarantowanymi, na to, które ze œwiadczeñ
bêd¹ w 100% p³acone przez p³atnika, z jednego
prostego wzglêdu. W obecnym brzmieniu art. 15
ust. 2 mieliœmy do czynienia z wymienieniem wie-
lu typów œwiadczeñ, rodzajów œwiadczeñ, których

realizacja nastêpowa³a w innych zakresach. Dys-
kutowaliœmy na przyk³ad o opiece nad matk¹
i dzieckiem, o opiece nad kobiet¹ w ci¹¿y. To wszy-
stko s¹ rodzaje œwiadczeñ, które tak naprawdê s¹
zawarte w podstawowej opiece zdrowotnej, wy-
mienionej w art. 15 ust. 2, w ambulatoryjnej opie-
ce specjalistycznej czy w koñcu w lecznictwie za-
mkniêtym, w lecznictwie szpitalnym. Tak ¿e pod
tym k¹tem nie wprowadzamy zmian, które mog³y-
by doprowadziæ do ograniczenia p³acenia ze œrod-
ków publicznych na ochronê zdrowia. To w zasa-
dzie tyle, Panie Marsza³ku, tytu³em krótkiego
wstêpu. Z tego, co rozumiem, bêdê mia³ okazjê od-
powiedzieæ na pytania, je¿eli takie siê ze strony
pañ i panów senatorów pojawi¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz pytania.
Pan senator Knosala, potem pan senator Go-

gacz, pan senator Karczewski i pan senator, pan
marsza³ek Borusewicz. Tak, taka jest kolejnoœæ.

Proszê bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Mar-

sza³ku, ja za trzy minuty muszê wyjœæ, wiêc jeœli
mo¿na…)

W takim razie oczywiœcie zmieniam kolejnoœæ,
Panie Marsza³ku.

Proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, przewidywane jest utworzenie

rady naukowo-konsultacyjnej. Maj¹ tam byæ spe-
cjaliœci, a tak¿e przedstawiciel izby lekarskiej i ap-
tekarskiej. Dlaczego pan i ministerstwo nie chce-
cie siê zgodziæ na udzia³ przedstawiciela izby pie-
lêgniarskiej? Muszê powiedzieæ, ¿e dla mnie to
jest niezrozumia³e. Je¿eli nie, to w takim razie
przedstawiciel izby lekarskiej, a tym bardziej tak-
¿e przedstawiciel izby aptekarskiej nie powinni
siê znaleŸæ w tej radzie. W zwi¹zku z tym mam do
pana takie pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku, ju¿ odpowiadam. To wynika

z jednej prostej przyczyny. Jeœli chodzi o izbê ap-
tekarsk¹ oraz izbê lekarsk¹, s¹ to izby, których
cz³onkowie realizuj¹ tak naprawdê ponad 90%
œwiadczeñ, o których mo¿emy mówiæ jako
o œwiadczeniach gwarantowanych. Zaledwie 10%
to s¹ œwiadczenia, które wypadaj¹, mówi¹c kolok-
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wialnie, z grupy œwiadczeñ wykonywanych przez
lekarzy czy przez aptekarzy, bo tu mamy do czy-
nienia z ca³¹ polityk¹ lekow¹. Tylko i wy³¹cznie to
przyœwieca³o rz¹dowi, tylko to sprawi³o, ¿e taki,
a nie inny zapis znalaz³ siê w zasadach doty-
cz¹cych skonstruowania Rady Konsultacyjnej
dzia³aj¹cej przy Agencji Oceny Technologii Medy-
cznych. Oczywiœcie jest tak, ¿e izbê pielêgniarsk¹
mo¿na w³¹czyæ, jednak nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
wtedy pojawi¹ siê kolejne propozycje, ¿ebyœmy
w³¹czyli na przyk³ad izbê diagnostów laboratoryj-
nych, izbê pracowników RTG itd., itd.

(Senator Janina Fetliñska: Nie ma takiej izby,
Panie Ministrze.)

Przepraszam, mówiê o zrzeszeniu, które dzia³a.
W tym momencie rozszerzamy zapis o grupy

zawodowe, które istniej¹, ale które pokrywaj¹, tak
to nazwê, stosunkowo niewielki obszar tego, cze-
go bêdzie dotyczy³a dzia³alnoœæ Agencji Oceny Te-
chnologii Medycznych, poniewa¿ Agencja Oceny
Technologii Medycznych bêdzie ocenia³a œwiad-
czenia medyczne pod k¹tem ich efektywnoœci,
przydatnoœci i skutecznoœci klinicznej. Oczywi-
œcie nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby w momen-
cie, kiedy Rada Konsultacyjna bêdzie pochyla³a
siê nad poszczególnymi zagadnieniami, poszcze-
gólnymi rodzajami œwiadczeñ, zapraszaæ kolej-
nych pracowników, zapraszaæ przedstawicieli je-
szcze innych zawodów. Ale co do zasady, stano-
wisko rz¹du wobec rozszerzenia tego cia³a o izbê
pielêgniarek i po³o¿nych jest negatywne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam cztery szczegó³owe pyta-

nia dotycz¹ce art. 31.
Pierwsze – czêœciowo je powtórzê – jest takie:

czy wszystkie wymienione kryteria musz¹ byæ
spe³nione na odpowiednim poziomie, czy te¿ prze-
widziany jest jakiœ mechanizm wa¿enia poszcze-
gólnych czynników?

Drugie pytanie. Problem by³ ju¿ zasygnalizowa-
ny przez pana senatora sprawozdawcê, ale ja
chcia³bym bardzo jednoznacznie o to zapytaæ. Czy
istotnie jest tak, ¿e uzyskanie rekomendacji jest
traktowane tylko jako wymóg formalny procedury
kwalifikacji danego œwiadczenia jako œwiadczenia
gwarantowanego i minister podczas podejmowa-
nia decyzji nie jest zwi¹zany treœci¹ wydanej reko-
mendacji? Jeœli tak by by³o, to czy nie by³oby dob-
rze zastanowiæ siê nad tym, ¿eby wprowadziæ za-
sadê, zgodnie z któr¹ minister móg³by rzeczywi-

œcie podejmowaæ decyzje odmienne od rekomen-
dacji, ale tylko dla œciœle okreœlonych przypad-
ków? Takie rozwi¹zanie mog³oby ograniczyæ mo¿-
liwoœæ wywierania wp³ywów na tym etapie postê-
powania.

Kolejne pytanie. Jaki jest cel obligatoryjnego
publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
zleceñ ministerstwa dla agencji na wydanie reko-
mendacji oraz treœci samych rekomendacji?

I wreszcie pytanie ostatnie. Z czego wynika od-
miennoœæ regulacji odnosz¹cych siê do samego
prezesa agencji i pracowników agencji? Bo jest
tak, ¿e wydaje siê, i¿ na prezesa i wiceprezesów
na³o¿ono ograniczenia mniejsze, bo musz¹ oni
mieæ zgodê na podjêcie dodatkowego zatrudnie-
nia tylko, jak rozumiem, w ramach umowy o pra-
cê, a pozostali pracownicy musz¹ mieæ zgodê na
podjêcie jakiejkolwiek pracy, czyli równie¿ na
przyk³ad na podstawie umowy-zlecenia, umowy
o dzie³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym tylko od razu dopytaæ o pierwsze py-

tanie pana senatora. Czy chodzi o obecnie obo-
wi¹zuj¹cy art. 31, czy o któryœ z dodawanych arty-
ku³ów w ci¹gu art. 31a–31x?

(Senator Ryszard Knosala: Tak, tak. To jest
art. 31a ust. 1 pkty 1–7.)

A, chodzi o dodawany art. 31a ust. 1 pkty 1–7,
czyli o wymienienie tak naprawdê tego, co musi
byæ brane pod uwagê podczas kwalifikowania
œwiadczeñ opieki zdrowotnej jako œwiadczeñ gwa-
rantowanych. Oczywiœcie wszystkie te czynniki
powinny byæ brane pod uwagê i my to wprowadza-
my do przepisu ustawowego. Za³o¿enie odnoœnie
do tego mamy jedno, ale jest to za³o¿enie szalenie
istotne. Powinniœmy, po pierwsze, jasno okreœliæ,
co jest brane pod uwagê, po drugie, d¹¿yæ do tego,
¿eby decyzje, które s¹ podejmowane w medycy-
nie, w tym tak¿e podczas kwalifikowania œwiad-
czeñ jako œwiadczeñ gwarantowanych, w jak naj-
wiêkszym stopniu s³u¿y³y temu, ¿eby poprawiaæ
stan zdrowia obywateli, ale te¿ ¿eby by³y to decyz-
je poparte wynikami badañ naukowych. St¹d tak
szeroka lista, o której pan senator mówi³. I wydaje
siê, ¿e nie sposób któregokolwiek z punktów wy-
mienionych w art. 31a ust. 1 pomin¹æ.

Kwestia pytania dotycz¹cego mo¿liwoœci final-
nego decydowania o tym, czy dane œwiadczenie…
to jest pytania o to, jakie œwiadczenia powinny
byæ zakwalifikowane do koszyka œwiadczeñ gwa-
rantowanych, i o mo¿liwoœæ podejmowania osta-
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tecznej decyzji przez ministra zdrowia. Wydaje
siê, ¿e gdybyœmy wprowadzili ograniczenia, tak
naprawdê mog³oby dojœæ… To znaczy jeœliby siê
pojawi³o w systemie coœ nowego – dajmy na to no-
wy lek czy nowa metoda dzia³ania, wprawdzie nie
by³oby w ich wypadku wystarczaj¹cych wyników
badañ naukowych, wystarczaj¹cej oceny tej me-
tody, niemniej jednak widzielibyœmy na podsta-
wie chocia¿by badañ klinicznych, ¿e ta metodolo-
gia siê sprawdza i jest przy okazji tañsza – to mini-
ster powinien mieæ prawo, mieæ mo¿liwoœæ zarea-
gowania niezale¿nie od tego, co zarekomenduje
Agencja Oceny Technologii Medycznych. W osta-
tecznym rozrachunku przecie¿ to minister zdro-
wia ponosi odpowiedzialnoœæ – z jednej strony
konstytucyjn¹, z drugiej strony przed Trybuna-
³em Stanu – za prowadzon¹ politykê zdrowotn¹.
Agencja Oceny Technologii Medycznych dokonu-
je rzetelnej oceny podpartej badaniami naukowy-
mi, dostêpnymi publikacjami, bada efektywnoœæ
kliniczn¹ danych procedur, ale to minister zdro-
wia powinien ostatecznie decydowaæ o tym, czy
dane œwiadczenie zakwalifikowaæ, czy te¿ nie.
I nie bardzo widzê, w jaki sposób moglibyœmy
wprowadziæ tu zmiany, to znaczy do jakich przy-
padków mo¿na by ograniczyæ mo¿liwoœæ ingero-
wania ministra w decyzjê b¹dŸ jak mo¿na by by³o
pozbawiæ go ostatniego s³owa podczas ca³ej tej
procedury kwalifikowania œwiadczenia jako
œwiadczenia gwarantowanego.

Jaki jest cel publikowania wniosków do Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych o wykonanie
rekomendacji i samych rekomendacji? Cel jest
doœæ oczywisty. Nie mamy nic do ukrycia, mówi¹c
krótko, a takie rozwi¹zanie powinno sprzyjaæ
zwiêkszeniu przejrzystoœci tego, co dzieje siê w sy-
stemie. Chodzi o to, ¿eby wszyscy mieli pe³n¹ in-
formacjê o tym, jakie wnioski by³y rozpatrywane,
na czyj wniosek wykonano badania, jakie by³y ba-
dania i jaki jest rezultat rozpatrzenia danego
wniosku.

Co do regulacji dotycz¹cych prezesa agencji,
tego, ¿e prezes agencji musi uzyskaæ zgodê na
podjêcie dodatkowego zatrudnienia, pracownicy
agencji musz¹ uzyskaæ zgodê… No, nie by³o na-
szym celem doprowadzenie do sytuacji, w której
obostrzenia wobec pracowników agencji s¹ wiêk-
sze ni¿ wobec prezesa agencji. Zreszt¹ tak na-
prawdê takie nie s¹, poniewa¿ zobowi¹zania pre-
zesa agencji z mocy przepisów, które proponuje-
my, s¹ wiêksze. Dotykamy tu doœæ istotnego pro-
blemu, jakim jest gospodarowanie œrodkami pub-
licznymi. Mówimy przecie¿ o rekomendacjach,
które bêd¹ wp³ywa³y na to, jakie œwiadczenia albo
które ze œwiadczeñ, je¿eli bêdziemy mieli do oceny
kilka œwiadczeñ odnosz¹cych siê do tego samego
schorzenia, czyli do tej samej definicji s³owniko-
wej ICD-9, ICD-10, zostanie wybrane, bo zostanie

uznane za najbardziej skuteczne. Musimy mieæ
pe³n¹ wiedzê na temat tego, czy pracownicy Agen-
cji Oceny Technologii Medycznych nie szukaj¹
dodatkowych Ÿróde³ dochodu, poza Agencj¹ Oce-
ny Technologii Medycznych. Dziêkujê.

(Senator Ryszard Knosala: Mogê ad vocem?
Tylko sekundkê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mo¿e pan senator.

Senator Ryszard Knosala:
Mnie tak naprawdê chodzi³o o te sformu³owa-

nia, które s¹ w ustawie. Poda³em swoje rozumie-
nie tej sprawy, bo w przypadku prezesa mówimy
o dodatkowym zatrudnieniu, a w przypadku po-
zosta³ych pracowników – o dodatkowych zajê-
ciach zarobkowych. Wygl¹da wiêc na to, ¿e s¹ dwa
ró¿ne sformu³owania, a w istocie ograniczenia.
Czy te¿ te wymogi bêd¹ identyczne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Rz¹d nie stoi na stanowisku, ¿e te wymogi po-

winny byæ ró¿ne, to znaczy uwa¿amy, ¿e zarówno
w przypadku prezesa agencji, jak i pracowników,
powinniœmy mieæ do czynienia z pe³n¹ transpa-
rentnoœci¹ Ÿróde³ dochodów, przy czym chodzi
o to, ¿e pracownik agencji musi uzyskaæ zgodê na
wykonywanie dodatkowego dzia³ania zarobkowe-
go, dodatkowej pracy, która mo¿e mu przynieœæ
dochód, z kolei prezes agencji musi spowiadaæ siê
z tego, jakim maj¹tkiem dysponuje i w jaki sposób
ten maj¹tek naby³. W zwi¹zku z czym, jak siê wy-
daje, to kryterium jest spe³nione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Stanis³aw Gogacz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, powiedzia³ pan, ¿e katalog

œwiadczeñ gwarantowanych, jaki obecnie mamy,
zawiera siê w katalogu œwiadczeñ gwarantowa-
nych, jaki chcemy wprowadziæ.

Chcia³bym pana zapytaæ… Przytoczê mo¿e
pkt 1 ust. 2 z artyku³u zawieraj¹cego katalog
œwiadczeñ, który w zasadzie likwidujemy: bada-
nie diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyka
laboratoryjna. Literalnie ja tego zapisu nie znalaz-
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³em. Moje zaciekawienie wzbudzi³ art. 32 ustawy,
jako ¿e ten¿e artyku³ jest wykreœlany, a w to miej-
sce wprowadzany jest nowy. Tak wiêc z artyku³u
– który mówi: „Œwiadczeniobiorca ma prawo do
œwiadczeñ z zakresu badañ diagnostycznych,
w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej”
– wykreœla siê tylko nastêpuj¹ce s³owa: „zakwali-
fikowanych jako œwiadczenia gwarantowane”.
Proszê mi powiedzieæ, w sytuacji, kiedy z katalogu
usuniêty zostanie ten zapis, a jego treœæ bêdzie za-
warta w art. 32, a nie w nowym katalogu œwiad-
czeñ gwarantowanych, to… No proszê mnie upe-
wniæ. Czy ja Ÿle rozumujê, ¿e to prawo – które my
teraz dajemy pacjentom, a które dotyczy tak wra¿-
liwego obszaru, jakim jest diagnostyka – w grun-
cie rzeczy polega na tym, ¿e pozwalamy obywate-
lom kupowaæ diagnostykê za ich w³asne pie-
ni¹dze? To co w takim razie oznacza zapis, który
jest w art. 32, to prawo, o którym mówi³em, w kon-
tekœcie nowej definicji œwiadczeñ gwarantowa-
nych z art. 15 ust. 2? Co to jest za prawo? Proszê
mi odpowiedzieæ na to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Ju¿ mówiê. W tym momencie œwiadczenia dia-

gnostyczne to s¹ g³ównie œwiadczenia wykonywa-
ne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i jako
takie s¹ kontraktowane przez narodowego p³atni-
ka, przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Obecnie art. 32, który pan senator by³ ³askaw
przytoczyæ, brzmi: „Œwiadczeniobiorca ma prawo
do œwiadczeñ z zakresu badañ diagnostycznych,
w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wy-
konywanych na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpie-
czenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako
œwiadczenia gwarantowane”. Otó¿ ró¿nica, tak
jak pan senator powiedzia³, jest taka, ¿e wykreœla-
my te ostatnie cztery s³owa, ale wykreœlamy je z je-
dnego wzglêdu, poniewa¿ w zakresie œwiadczeñ
z art. 15 ust. 2 w pkcie 2 s¹ wymienione tak¿e
œwiadczenia z zakresu „ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej”. Wobec tego zakwalifikowane
œwiadczenia diagnostyczne to bêd¹ œwiadczenia
zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia w zakresie „ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej”, tak naprawdê wiêc ta ostatnia czêœæ
zdania obecnego art. 32 jest niepotrzebna. Te
œwiadczenia si³¹ rzeczy musz¹ byæ zakwalifikowa-
ne, ¿eby mog³y byæ finansowane, ale tej kwalifika-

cji bêdziemy dokonywaæ nie pod k¹tem tego, czy
to jest œwiadczenie diagnostyczne, czy te¿ œwiad-
czenie jakiegoœ innego rodzaju, tylko poprzez roz-
porz¹dzenie dotycz¹ce ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, bo tak naprawdê œwiadczenia
diagnostyczne wchodz¹ do tego zakresu. St¹d te¿
ta zmiana nie spowoduje uszczerbku z punktu
widzenia pacjenta z jednego prostego wzglêdu,
tak jak powiedzia³em na wstêpie, poprawka, któ-
r¹ proponujemy… Mimo i¿ zmiana zasad
wspó³p³acenia w przekonaniu rz¹du musia³aby
skutkowaæ zmian¹ ustawy o œwiadczeniach zdro-
wotnych, finansowanych ze œrodków publicz-
nych, w ustawie o œwiadczeniach mamy do czy-
nienia ze wspó³p³aceniem tylko i wy³¹cznie na
podstawie wymienionych artyku³ów: 18, 33, 40,
41. Wszystkie pozosta³e œwiadczenia maj¹ byæ
op³acane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
A wiêc nie mamy tutaj do czynienia ze wspó³p³ace-
niem.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Ale art. 32… To kto
wobec tego zap³aci?)

Panie Senatorze, ju¿ odpowiadam. To bêdzie
uregulowane w dodawanym art. 31d: „Minister
w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze roz-
porz¹dzeñ, w poszczególnych zakresach, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1–13, wykazy
œwiadczeñ gwarantowanych wraz z okreœleniem
poziomu”, w tym limitu cen, i to w odniesieniu tyl-
ko i wy³¹cznie do art. 18, 33, 40 i 41, czyli mo¿li-
woœci wspó³p³acenia wynikaj¹cych wy³¹cznie
z przepisów ju¿ obowi¹zuj¹cych, zawartych, jak
ju¿ powiedzia³em, w art. 18, 33, 40 i 41. A we
wszystkich pozosta³ych przypadkach – wykazy
warunków realizacji danego œwiadczenia gwaran-
towanego. Przy czym œwiadczenia z zakresu am-
bulatoryjnej opieki specjalistycznej w myœl art. 15
ust. 2 pktu 2 ustawy, w sk³ad którego wchodz¹
œwiadczenia badania diagnostyczne, s¹ œwiad-
czeniem gwarantowanym…

(Senator Stanis³aw Gogacz: A jednak siê te
œwiadcznia gwarantowane wycina.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz pan senator Karczewski. Proszê bardzo.

Konkretne pytanie.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam, nie tyle konkretne, co kolejne, mo¿e tak.)
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ju¿ siê zastanawia³em, czy to pytanie bêdzie

konkretne, czy nie.
Mam kilka pytañ, postaram siê zadaæ na po-

cz¹tku te konkretne. Czy pan, Panie Ministrze,
uwa¿a, ¿e do tej nowelizacji ustawy o œwiadcze-
niach gwarantowanych finansowanych ze œrod-
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ków publicznych powinny byæ przygotowane pro-
jekty rozporz¹dzeñ, czy nie? My stoimy na stano-
wisku, ¿e jednak tak i ¿e powinniœmy w jakiœ spo-
sób mieæ w nie wgl¹d.

Nastêpne pytanie. Panie Ministrze, procedury
przetargowe konkursu ofert maj¹ byæ zastosowa-
ne przez Narodowy Fundusz Zdrowia ju¿ na rok
2010, a ja siê obawiam, ¿e bêdzie trudno zd¹¿yæ
z tymi umowami. Czy pan minister podziela moje
obawy, czy nie?

Trzecie pytanie. Czy pan, Panie Ministrze,
móg³by w kilku s³owach powiedzieæ, jakie odnie-
sienie bêd¹ mia³y zmiany w tej ustawie do ustawy
o dodatkowych ubezpieczeniach?

I nastêpne, czwarte i na razie ju¿ ostatnie pyta-
nie, bo póŸniej jeszcze chcia³bym kilka zadaæ. Czy
zmiana szósta dotyczy art. 14? Jest to usuniêcie
negatywnego koszyka œwiadczeñ gwarantowa-
nych. Czy teoretycznie œwiadczenia mog¹ zostaæ
uznane za œwiadczenia gwarantowane wspó³fi-
nansowane, czy tam finansowane, powiedzmy,
w 1%, bo tak teoretycznie mo¿e byæ, i czy – rów-
nie¿ teoretycznie – mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e œwiad-
czenia gwarantowane wspó³finansowane bêd¹ fi-
nansowane w 99%?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, cztery pytania – cztery odpo-
wiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, co do rozporz¹dzeñ i tego,

czy one powinny byæ przygotowywane i czy my
na tym etapie nie powinniœmy ich prezentowaæ
– no, nie bardzo mamy mo¿liwoœæ, ¿eby zapre-
zentowaæ zakres œwiadczeñ, z jednego prostego
wzglêdu. Otó¿ on najpierw musi byæ poddany
ocenie, taka jest procedura. Zanim œwiadczenia
zostan¹ obleczone w kszta³t rozporz¹dzenia,
czyli zanim zdefiniujemy koszyk na mocy tego,
co mamy w art. 31d w odniesieniu do art. 15
ust. 2, musz¹ przejœæ przez etapy kwalifikacji
w Agencji Oceny Technologii Medycznej. Zmie-
niamy zasady i sposób ustrukturalizowania te-
go w Agencji Oceny Technologii Medycznej,
w zwi¹zku z czym dopiero po wejœciu w ¿ycie
ustawy bêdziemy mogli w sposób formalny za-
prezentowaæ te rozporz¹dzenia, ale oczywiœcie
prace w tym momencie trwaj¹. A co do zasady,
to o tym mówi³em wielokrotnie: je¿eli ustawa
koszykowa wejdzie w ¿ycie, to nie zmieni siê

sposób finansowania tych œwiadczeñ, które s¹
w tym momencie finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia. My w du¿ej mierze, po usy-
stematyzowaniu tego wszystkiego, co jest kon-
traktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
wed³ug katalogów s³ownikowych, o których
wspomnia³em, czyli ICD-9, ICD-10, dokonuje-
my przeniesienia ich do za³¹czników rozpo-
rz¹dzenia. I tak to de facto bêdzie wygl¹da³o. Ale
formalnie nie jesteœmy w stanie zaprezentowaæ
tych projektów rozporz¹dzeñ, poniewa¿ jesteœ-
my zobowi¹zani do tego, ¿eby one przesz³y
okreœlon¹ procedurê.

Co do pytania pana senatora, czy zd¹¿ymy do
roku 2010, to zak³adamy, ¿e rozporz¹dzenia bêd¹
mog³y zacz¹æ obowi¹zywaæ od 1 wrzeœnia 2009 r.
A poniewa¿ si³¹ rzeczy bêd¹ powstawa³y przy
wspó³pracy ministra zdrowia, Narodowego Fun-
duszu Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medy-
cznych, to wydaje siê, ¿e dostosowanie zadañ Na-
rodowego Funduszu Zdrowia do nowych warun-
ków kontraktowania, czyli do koszyka, nie bêdzie
a¿ tak trudne. Czyli ja tutaj, Panie Senatorze, jes-
tem optymist¹.

By³o pytanie, w jaki sposób mia³bym siê od-
nieœæ do planowanych zmian czy te¿ propozycji
dodatkowych ubezpieczeñ zdrowotnych. Musi-
my pamiêtaæ o jednej rzeczy – ubezpieczenia
zdrowotne jako takie to nie jest coœ, co nie jest
w tej chwili w Polsce dostêpne. Na mocy ustawy
ubezpieczeniowej z jednej strony, a z drugiej
strony na mocy bodaj¿e art. 54 ustawy o zak³a-
dach opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny
zak³ad opieki zdrowotnej ma mo¿liwoœæ zawiera-
nia umów ubezpieczenia z ubezpieczycielami i to
mo¿e byæ Ÿród³o przychodów samodzielnego
publicznego zak³adu opieki zdrowotnej. Jeœli
mówimy o ustawie ubezpieczeniowej, to w dziale
II mamy wymienione ubezpieczenia, które s¹
zdefiniowane w jasny i prosty sposób jako ubez-
pieczenia zdrowotne. A wiêc to nie jest tak, ¿e po-
przez te planowane przez nas rozwi¹zania doty-
cz¹ce ubezpieczeñ zdrowotnych bêdziemy wpro-
wadzali coœ, co na gruncie obowi¹zuj¹cego pra-
wa jest niedostêpne. Takie mo¿liwoœci w syste-
mie s¹, ale my chcielibyœmy, ¿eby dodatkowe
ubezpieczenia zdrowotne mog³y przej¹æ czêœæ
tych œrodków, które ju¿ w tej chwili s¹ wydatko-
wane w systemie ochrony zdrowia – szacunki s¹
ró¿ne, ale to ponad 26 miliardów, od 26 do 28 mi-
liardów z³ rocznie – tak, ¿eby mog³y one zasiliæ ró-
wnie¿ lecznictwo zamkniête, równie¿ szpitale,
a tak¿e w pewnej czêœci AOS, który te¿ jest kon-
traktowany w szpitalach, czego w tej chwili nie
ma. I to jest podstawowe za³o¿enie. Bezpoœre-
dniego zwi¹zku w tym znaczeniu, ¿e dopiero ko-
szyk œwiadczeñ gwarantowanych ma umo¿liwiæ
wprowadzenie ubezpieczeñ dodatkowych, tutaj
nie ma, jest za to kwestia zachêt do tego, ¿eby
obywatele chcieli siê dodatkowo ubezpieczaæ.
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Co do kolejnego pytania, czyli… Zmiana szósta,
czyli…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Usuniêcie ne-
gatywnego koszyka.)

Czy usuniêcie negatywnego koszyka mo¿e
spowodowaæ, ¿e te œwiadczenia z powrotem tra-
fi¹… Teoretycznie jest to mo¿liwe, natomiast
praktycznie, je¿eli weŸmiemy pod uwagê cele,
o których mówimy w dodawanym art. 31a, a któ-
re musz¹ byæ wziête pod uwagê w momencie,
kiedy Agencja Oceny Technologii Medycznych
bêdzie podejmowa³a decyzje na temat tego, czy
dane œwiadczenie ma byæ œwiadczeniem gwa-
rantowanym, czy te¿ nie, jest to w zasadzie nie-
mo¿liwe.

Nastêpne pytanie dotyczy³o tego, czy œwiadcze-
nia gwarantowane, które s¹… Nie wiem, czy dob-
rze zrozumia³em. Chodzi³o o to, czy œwiadczenia
gwarantowane, które s¹ finansowane w tym mo-
mencie w 100%… Mogê jeszcze raz prosiæ pana
senatora o powtórzenie?

Senator Stanis³aw Karczewski:

To by³o kombinowane pytanie, dotycz¹ce
mo¿liwoœci znalezienia siê w koszyku œwiadczeñ
gwarantowanych wspó³finansowanych z koszy-
ka negatywnego… Powiedzmy, ¿e tam 1% bêdzie
refinansowany ze œrodków publicznych. I na od-
wrót, chodzi te¿ o sytuacjê dotycz¹c¹ tych czte-
rech zapisów, art. 18, 33, 40 i 41, kiedy teorety-
cznie odp³atnoœæ mo¿e wynosiæ 99%. Bo mo¿e,
tak?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Teoretycznie odp³atnoœæ mo¿e wynosiæ 99%

tam, gdzie jest to dopuszczalne na gruncie innym
ni¿ ustawowy. Tak jak mówiê, Panie Senatorze,
jeœl i nie mamy sprecyzowanego poziomu
wspó³p³acenia na poziomie ustawy, to ten poziom
wspó³p³acenia mo¿e byæ ustalany na gruncie in-
nych przepisów, które w tym momencie obo-
wi¹zuj¹. I tutaj ¿adnej zmiany nie generujemy,
prawda? Skoro ustawa w brzmieniu obowi¹zu-
j¹cym daje nam tak¹ swobodê i skoro ta sama
ustawa w momencie, kiedy j¹ zmieniamy, mówi,
¿e w odniesieniu do tych czterech artyku³ów
wprowadzamy mo¿liwoœæ ustalania poziomów,
w tym limitu cen okreœlonych œwiadczeñ, to tam,
gdzie nie jest to usankcjonowane ustawowo – na
przyk³ad tak, jak w przypadku wyrobów medycz-
nych, ¿e nie mniej ni¿ 50% jest finansowane ze
œrodków publicznych – oczywiœcie taka mo¿li-
woœæ jest, taka jak obecnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Waldemar Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, co dla ministra zdrowia mo¿e

byæ podstaw¹ do niezakwalifikowania œwiadcze-
nia jako gwarantowanego w przypadku pozyty-
wnej opinii wydanej przez Agencjê Oceny Techno-
logii Medycznych? I czy mo¿e byæ te¿ przypadek
odwrotny, ¿e agencja nie daje rekomendacji, a mi-
nister mo¿e takie œwiadczenie zakwalifikowaæ ja-
ko gwarantowane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Mogê tak naprawdê pos³u¿yæ siê analogi¹, któ-
ra obecnie ju¿ obowi¹zuje w polskim porz¹dku
prawnym, a wiêc w rekomendacjach dotycz¹cych
czy to procedur rejestracyjnych, czy te¿ procedur
zwi¹zanych refundacj¹. Oczywiœcie w praktyce
ostatnie zdanie nale¿y do ministra zdrowia, nie
s¹dzê jednak, ¿eby minister zdrowia nie bra³ pod
uwagê w sposób istotny rekomendacji, które s¹
przeprowadzane wed³ug œciœle okreœlonych za-
sad, bo one s¹ przecie¿ opisane, jak te¿ kierowa³
siê innymi zasadami ni¿ te, które s¹ okreœlone
chocia¿by w art. 31 i art. 31a ustawy o œwiadcze-
niach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
PansenatorZbigniewPaw³owicz,proszêbardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym nawi¹zaæ do

art. 31s. Odpowiadaj¹c panu marsza³kowi Boru-
sewiczowi, by³ pan uprzejmy powiedzieæ, ¿e znaj-
duje siê tutaj przedstawiciel Naczelnej Rady Le-
karskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, poniewa¿
oni realizuj¹ 90% œwiadczeñ. No, nie bardzo mo¿-
na siê zgodziæ z takim stwierdzeniem. Pragnê wy-
raziæ pogl¹d, Panie Ministrze, ¿e 100% œwiadczeñ
realizuj¹ œwiadczeniodawcy publiczny lub pry-
watni. W zwi¹zku z tym mam pytanie. Czy nie
s¹dzi pan, Panie Ministrze, ¿e w Radzie Konsulta-
cyjnej powinien siê znaleŸæ przedstawiciel œwiad-
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czeniodawców? Bo to s¹ wa¿ne podmioty na ryn-
ku us³ug medycznych.

I od razu drugie pytanie, poniewa¿ ono ³¹czy siê
z tym artyku³em. Znajduje siê tu przedstawiciel
Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Apte-
karskiej. Czy nie s¹dzi pan minister, ¿e zachodzi
konflikt interesów podczas uczestnictwa w Ra-
dzie Konsultacyjnej tych podmiotów, które maj¹
kwalifikowaæ, czy œwiadczenie bêdzie gwaranto-
wane, czy te¿ niegwarantowane? Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Co do konfliktu interesów, mia³by on, jak ro-

zumiem, polegaæ na tym, ¿e zarówno Naczelnej
Izbie Lekarskiej, jak i aptekarskiej, powinno za-
le¿eæ na kwalifikowaniu jak najwiêkszej liczby
œwiadczeñ na jak najwiêksz¹ odp³atnoœæ. Uwa-
¿am, ¿e takiego ryzyka nie ma, i to z kilku wzglê-
dów. Po pierwsze, Rada Konsultacyjna jest cia-
³em, które ma opiniowaæ, a wiêc jest tylko jed-
nym z elementów maj¹cego zachodziæ procesu.
Bierze w nim udzia³ nie tylko Rada Konsultacyj-
na. Musi ona braæ pod uwagê chocia¿by efekty-
wnoœæ okreœlonych procedur, do tego jest zobo-
wi¹zana. Poza tym przedstawiciele do Rady Kon-
sultacyjnej wy³aniani z Naczelnej Izby Aptekar-
skiej i z Naczelnej Izby Lekarskiej to zaledwie
dwóch na dwunastu w sumie cz³onków tej rady.
W zwi¹zku z tym dobrze bêdzie, je¿eli pogl¹dy,
niekiedy sprzeczne, bêd¹ mia³y okazjê siê ze-
trzeæ. Aczkolwiek jest jedna zasadnicza sprawa.
Nam zale¿y na tym, ¿eby decyzje wydawane przez
ministra zdrowia na podstawie rekomendacji
prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych,
popartej opini¹ Rady Konsultacyjnej, by³y
przede wszystkim decyzjami merytorycznymi,
a nie bazuj¹cymi na tym, ¿e ktoœ mo¿e mieæ inte-
res w takim czy innym rozwi¹zaniu. W zasadzie
konstrukcja procesu decyzyjnego w dzia³aniach
Agencji Oceny Technologii Medycznych i kwalifi-
kowaniu œwiadczeñ do koszyka œwiadczeñ gwa-
rantowanych wyklucza podejœcie inne ni¿ nau-
kowe.

Jeœli chodzi o to, czy powinni siê tam znaleŸæ
przedstawiciele œwiadczeniodawców, powiem
w ten sposób: jak pan senator by³ ³askaw zauwa-
¿yæ, œwiadczeniodawcy s¹ realizatorem 100%
œwiadczeñ. Tak jest bez dwóch zdañ. Ale w takim
razie znowu musielibyœmy siê odnieœæ do tego,
czy powinniœmy tutaj uwzglêdniæ tylko i wy³¹cz-

nie na przyk³ad przedstawiciela szpitali, czy mo¿e
szpitali klinicznych, a mo¿e szpitali powiatowych
lub wojewódzkich. Którego z nich? Dodatkowo
mamy AOS, mamy POZ itd., itd. Tak naprawdê
dosz³oby do tego, o czym ja mówi³em w sprawie
Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych. Dosz³oby
pewnie do mno¿enia bytów i postulatów. Wraca-
j¹c do istoty sprawy – meritum jest takie: Rada
Konsultacyjna ma byæ cia³em, które w oparciu
o dowody naukowe dotycz¹ce sposobu wykony-
wania okreœlonych œwiadczeñ medycznych i efek-
tywnoœci tych¿e œwiadczeñ wydaje opiniê dla pre-
zesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, któ-
ry póŸniej podejmuje decyzjê o tym, czy rekomen-
dowaæ dane œwiadczenie ministrowi zdrowia do
koszyka, czy te¿ nie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam nastêpuj¹ce pytanie. Je-

¿eli w nowej ustawie wykreœlono za³¹cznik z list¹
œwiadczeñ, chodzi o listê negatywn¹, to mamy listê
œwiadczeñ gwarantowanych. One mog¹ byæ
wspó³finansowane albo w pe³ni finansowane ze
œrodków publicznych. Czy wobec tego bêdziemy
mieæ jak¹œ listê œwiadczeñ niegwarantowanych,
o których wiadomo, ¿e s¹ pe³nop³atne? I pytanie,
czy pe³nop³atne œwiadczenia te¿ bêd¹ mog³y wcho-
dziæ do listy œwiadczeñ gwarantowanych. Tutaj bo-
wiem ta niespójnoœæ i niejasnoœæ jest bardzo du¿a
i myœlê, ¿e pytania, które pada³y w Sejmie, i stwier-
dzenia, ¿e ktoœ nie rozumie tej ustawy, wynika³y
w³aœnie z tego. Jak to jest? Nie ma negatywnej listy
œwiadczeñ, ale w³aœciwie czy œwiadczenia pe³no-
p³atne to s¹ œwiadczenia gwarantowane, czy te¿
nie? Jeœli s¹ pe³nop³atne, czy bêd¹ jakoœ zidentyfi-
kowane, ¿e one s¹ w³aœnie pe³nop³atne? Gdzie bê-
dzie taki akt prawny, gdzie siê tego mo¿emy spo-
dziewaæ? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tego, ile jest dok³adnie
rozporz¹dzeñ wykonawczych. Ja siê po prostu nie
doliczy³am… Szeœæ, tak? Wobec tego, które s¹
najbardziej zaawansowane w przygotowaniu,
a na które mo¿emy oczekiwaæ w tym maksymal-
nym dwunastomiesiêcznym okresie zapisanym
w ustawie?

I jeszcze trzecie pytanie. Jaki jest koszt wpro-
wadzenia tej ustawy? Czy by³y prowadzone jakieœ
wyliczenia?

Pytanie czwarte: jaki jest bud¿et Agencji Oceny
Technologii Medycznych i czy bêdzie on musia³
byæ zwiêkszony przy przyjêciu nowych zadañ,
a jeœli tak, to o ile? Czy to zosta³o jakoœ ju¿ oszaco-
wane? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Przepraszam jeszcze, Pani Senator, drugie py-

tanie, to przed kosztem wprowadzenia…
(Senator Janina Fetliñska: Nie wiem dok³a-

dnie… Pierwsze pytanie by³o…)
Œwiadczenie pe³nop³atne.
(Senator Janina Fetliñska: Tak, czy bêdzie lista

niegwarantowanych… Drugie pytanie dotyczy³o
rozporz¹dzeñ wykonawczych. Jaki bêdzie w ogóle
koszt wprowadzenia ustawy? Jak siê kszta³tuj¹
jej skutki finansowe?)

Ju¿ odpowiadam. Odnoœnie do œwiadczenia
pe³nop³atnego, to tak naprawdê, Pani Senator, jest
kwestia podjêcia decyzji, jaki powinniœmy mieæ ko-
szyk – czy negatywny, czy pozytywny. Wiêkszoœæ
opinii jest takich – wypowiada³ siê o tym równie¿
Trybuna³ Konstytucyjny, oczywiœcie nie neguj¹c
tego, ¿e ustawa o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
w obecnym brzmieniu jest ustaw¹ zgodn¹ z kon-
stytucj¹ – ¿e obywatel ma prawo wiedzieæ, jakie
œwiadczenia mu przys³uguj¹. Czyli de facto obywa-
tel ma prawo wiedzieæ, co bêdzie mia³ sfinansowa-
ne ze œrodków publicznych. Kiedy pos³ugujemy siê
koszykiem negatywnym, to wiemy, co nie bêdzie
sfinansowane ze œrodków publicznych, a nie co bê-
dzie z nich sfinansowane. Dlatego te¿, jak mi siê
wydaje, ustawa o œwiadczeniach, ta ustawa koszy-
kowa, nad któr¹ w³aœnie debatujemy, jest ustaw¹
tak istotn¹, jest tak istotnym rozwi¹zaniem. W wy-
niku jej wejœcia w ¿ycie ka¿dy bêdzie w stanie po-
wiedzieæ, jakie œwiadczenia s¹ œwiadczeniami gwa-
rantowanymi, czyli takimi, za które – z zastrze¿e-
niem art. 18, 33, 40 i 41 i skutków z nich wynika-
j¹cych – pacjentowi bêdzie przys³ugiwa³o pe³ne fi-
nansowanie œwiadczenia przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. I to w zasadzie tyle.

Trudno jest mi siê odnieœæ do tego, czy powin-
niœmy publikowaæ œwiadczenia p³atne. No, po-
winniœmy. To jest kwestia, Pani Senator, przyjê-
cia pewnej koncepcji. Obecnie publikujemy
œwiadczenia p³atne, czyli publikujemy tak zwany
koszyk negatywny, mówimy, za co nie p³acimy.
Teraz odwracamy sytuacjê, mówi¹c, ¿e obywatel
ma prawo wiedzieæ, za co bêdziemy p³aciæ. Ktoœ
mo¿e uznaæ, ¿e takie rozwi¹zanie jest lepsze, ktoœ
inny – ¿e inne rozwi¹zanie jest rozwi¹zaniem lep-
szym. Niemniej wydaje mi siê, ¿e gdyby by³o tak,
jak pani senator mówi, to równie¿ rz¹d Prawa
i Sprawiedliwoœci nie pracowa³by nad koszykiem
œwiadczeñ gwarantowanych, a przecie¿ wiemy, ¿e
takie prace w Ministerstwie Zdrowia trwa³y.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan sena-
tor… A, przepraszam.)

Dopiero na pierwsze…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam, zapomnia³em o czterech pytaniach. Tak,
oczywiœcie, proszê. Jeszcze zosta³y trzy, Panie Mi-
nistrze.)

Odpowiedzia³em dopiero na pierwsze pytanie.
Jeœli chodzi o rozporz¹dzenia, to tak naprawdê

kluczem w tych rozporz¹dzeniach bêd¹ wykazy,
to znaczy s¹… To jest to, o czym ju¿ uprzednio mó-
wi³em, to, co jest kontraktowane i op³acane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w chwili obecnej.
Chodzi o sposób przeniesienia tego na poziom
rozporz¹dzeñ. Wed³ug mojej wiedzy te wykazy zo-
sta³y ju¿ przygotowane i przekazane do Minister-
stwa Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
ale, jak powiedzia³em wczeœniej, formalnie nie
mo¿emy opublikowaæ czy pokazaæ tych rozpo-
rz¹dzeñ, gdy¿ one musz¹ przejœæ przez okreœlone
etapy oceny, w tym – po wejœciu w ¿ycie ustawy
– przez Agencjê Oceny Technologii Medycznej.

Zasada, o której ja równie¿ niejednokrotnie mó-
wi³em, jest zaœ taka, ¿e zakres œwiadczeñ, który
obecnie przys³uguje obywatelowi, jako œwiadcze-
nia finansowane ze œrodków publicznych, równie¿
po wejœciu w ¿ycie ustawy bêdzie obywatelowi na
tym samym poziomie finansowania przys³ugiwa³.

Co do kosztów wprowadzenia w ¿ycie ustawy, to
koszt jest tak naprawdê trudny do oszacowania.
My w tym momencie pracujemy, ¿e tak powiem,
w³asnymi si³ami, to znaczy w Ministerstwie Zdro-
wia mamy Departament Ubezpieczenia Zdrowot-
nego, który zajmuje siê kooperacj¹ z Narodowym
Funduszem Zdrowia i nadzorem nad nim, i to si³a-
mi tego departamentu znakomita czêœæ dotych-
czasowej pracy zosta³a wykonana. Równie¿ w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia i w Agencji Oceny Te-
chnologii Medycznych trwaj¹ prace z zakresie
przygotowywania siê do wdro¿enia okreœlonych
rozwi¹zañ legislacyjnych. Tak ¿e bezpoœredniego
kosztu w tym momencie… Dzia³alnoœæ, któr¹ pro-
wadzimy, wykonujemy w ramach obowi¹zków
spoczywaj¹cych zarówno na ministrze zdrowia,
jak i na instytucjach zale¿nych od Ministerstwa
Zdrowia, i w ramach obowi¹zuj¹cych bud¿etów.

Co do dok³adnej wysokoœci bud¿etu Agencji
Oceny Technologii Medycznych, to proszê mi wy-
baczyæ, ale tej liczby nie znam. Mogê zapytaæ pana
dyrektora, który jest obecny na sali, i za chwilê
udzieliæ pani odpowiedzi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paw³owicz, po raz wtóry.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w pe³ni siê zgadzam z pañskim

stwierdzeniem, ¿e zapisy tej ustawy s¹ oczekiwane
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i przez pacjentów, i przez œwiadczeniodawców i ¿e
one porz¹dkuj¹ pewne kwestie w systemie ochrony
zdrowia.Alemojepytanie jestpytaniemwprost: jaki
jest pogl¹d pana ministra, czy ta ustawa wp³ynie na
poziom kontraktowania œwiadczeñ od 2010 r. i czy
ma szansê wp³yn¹æ na poprawê dostêpu do œwiad-
czeñ gwarantowanych dla pacjentów ubezpieczo-
nychwNarodowymFunduszuZdrowia?Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, Wysoka Iz-

bo, otó¿ stworzenie koszyka œwiadczeñ gwaranto-
wanych spowoduje jedn¹ zasadnicz¹ zmianê. To,
co jest obecnie uregulowane na poziomie za-
rz¹dzeñ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
– zreszt¹ niekiedy kwestionuje siê, czy powinno to
byæ usankcjonowane w taki, a nie inny sposób
– bêdzie mia³o zupe³nie inn¹ rangê. To znaczy, nie
instytucja, która bezpoœrednio kontraktuje i wy-
daje pieni¹dze, bêdzie okreœla³a wszystkie warun-
ki, w jaki sposób te pieni¹dze s¹ wydatkowane.

No przecie¿ w tej chwili jednym z podstawo-
wych zarzutów, jakie pojawiaj¹ siê przede wszyst-
kim wœród œwiadczeniodawców, jest to, ¿e NFZ
ma zdecydowanie uprzywilejowan¹ pozycjê wo-
bec tych instytucji i decyduje przez zarz¹dzenia
prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, doty-
cz¹ce warunków udzielania œwiadczeñ zdrowot-
nych, ingeruj¹ce zbyt g³êboko w sam proces
udzielania œwiadczeñ medycznych.

Patrz¹c na to z tego punktu widzenia wydaje siê,
¿e ta zmiana jest zmian¹ nie tylko niew¹tpliwie po-
trzebn¹, systematyzuj¹c¹ nasz system ochrony
zdrowia, ale równie¿ oczekiwan¹ przez œwiadcze-
niodawców, gdy¿ to osoba niezaanga¿owana bez-
poœrednio w proces kontraktowania i wydatkowa-
nia pieniêdzy publicznych, w tym przypadku mini-
ster zdrowia, bêdzie okreœla³a na zewn¹trz warun-
ki dla wszystkich œwiadczeniodawców, w jakich
dane œwiadczenia maj¹ byæ kontraktowane.

Dlatego wydaje mi siê, ¿e odpowiedŸ na pytanie
pana senatora powinna byæ odpowiedzi¹ pozyty-
wn¹ i twierdz¹c¹, to znaczy dla œwiadczeniodaw-
ców takie rozwi¹zanie raczej bêdzie rozwi¹zaniem
lepszym ni¿ dotychczasowe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze. Proponujê ³yk wody.
Teraz zadaje pytanie pan senator Karczewski

i potem pan senator…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Ale mnie jeszcze nie zasch³o w gardle,
Panie Marsza³ku.)

Ale to taka moja propozycja, niezale¿nie od za-
schniêcia.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Ale je¿eli pan marsza³ek sobie ¿yczy,
to…)

Bo ja spodziewam siê serii pytañ, wiêc tak anty-
cypujê przysz³oœæ.

Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, odnoœnie do ostatniego sfor-

mu³owania pana ministra, dotycz¹cego roli pre-
zesa Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie,
czy intencj¹ – to jest szerokie pytanie, ale w kon-
tekœcie równie¿ tego ostatniego sformu³owania…
Bo zadawano mnie i panu senatorowi sprawo-
zdawcy Micha³owi Okle pytanie, jakie by³y inten-
cje rz¹du, a my chcielibyœmy, ¿eby pan minister
odpowiedzia³, jakie by³y intencje rz¹du od pocz¹t-
ku i czy one siê zmienia³y w trakcie prac legisla-
cyjnych. Czy by³y takie same w Sejmie i takie sa-
me w Senacie?

Tak na marginesie muszê powiedzieæ, ponie-
wa¿ zapozna³em siê ze stenogramem posiedzenia
w Sejmie, ¿e serdecznie panu ministrowi dziêku-
jemy za bardzo wyczerpuj¹ce, merytoryczne od-
powiedzi, bo pani minister Ewa Kopacz, udziela-
j¹c odpowiedzi na pytania, w wiêkszoœci przypad-
ków mówi³a: nie czytaliœcie ustawy. Gwarantujê
panu, ¿e i pos³owie czytali, i my czytaliœmy, i dziê-
kujê za tê kulturê wypowiedzi i odpowiedzi pana
ministra, bo to jest wartoœæ, jak pan marsza³ek
mówi³, dodana w naszej Izbie. I dobrze, ale to nie
tylko dziêki tej Izbie, lecz równie¿ dziêki panu mi-
nistrowi. Dziêkujê bardzo.

Mam jeszcze pytanie, Panie Ministrze, doty-
cz¹ce nowego brzmienia art. 31d. Mam tu pew-
ne w¹tpliwoœci. Czy pan minister móg³by je roz-
wiaæ? Bardzo bym o to prosi³. Mianowicie mam
w¹tpliwoœci dotycz¹ce tego zapisu, poniewa¿
w pkcie 1 jest spe³niony warunek z wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego – okreœla siê poziom,
limit cen lub sposób finansowania tych œwiad-
czeñ, które s¹ zapisane w art. 18, art. 33, art. 40
i art. 41 – a w pkcie 2, który dotyczy pozosta³ych
œwiadczeñ, brakuje mi tego, bo w³aœciwie tam
jest napisane tylko: warunki realizacji danego
œwiadczenia. Warunki realizacji okreœla Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Okreœla, ¿e trzeba mieæ
piêæ pielêgniarek czy szeœæ pielêgniarek, dwóch
lekarzy, jakieœ urz¹dzenia medyczne, czy ma
byæ stó³ operacyjny, czy nale¿y w innych warun-
kach operowaæ – to s¹ te warunki. A ja obawiam
siê, ¿e nie ma tutaj delegacji prawnej dla okreœ-
lenia finansowania pozosta³ych œwiadczeñ.
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My siê domyœlamy, ¿e one w stu procentach ma-
j¹ byæ finansowane…

(G³os z sali: W³aœnie.)
…ale to s¹ tylko domys³y. Gdzie to jest zapisane

literalnie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Na koñcu by³

znak zapytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, to znaczy, wydaje mi siê, ¿e to

absolutnie mo¿na wywieœæ z tego, co jest propo-
nowane. Oczywiœcie pytanie jest takie… I to rów-
nie¿ jest pytanie, które siê tutaj dzisiaj pojawi³o:
dlaczego rz¹d zaproponowa³ podczas posiedzenia
senackiej Komisji Zdrowia tê poprawkê, która zo-
sta³a zaproponowana?

Ja o tym mówi³em podczas posiedzenia senac-
kiej Komisji Zdrowia. Zmiana brzmienia art. 31d
z punktu widzenia prawnego nie ma znaczenia –
to samo, co mieliœmy w art. 31d w brzmieniu
uprzednim, a wiêc w brzmieniu, w jakim ustawa
zosta³a przyjêta przez Sejm, mamy w obecnym za-
pisie. Tyle tylko, ¿e inaczej sformu³owane.

(Senator Stanis³aw Karczewski: To mo¿e tam
by³o Ÿle zapisane?)

Nie, Panie Senatorze, to tylko taka przyd³uga
rozbiegówka z mojej strony.

Dlaczego? Dlatego ¿e przecie¿ mieliœmy zapis
w art. 31d mówi¹cy o tym, ¿e œwiadczenia, które s¹
najbardziej efektywne z punktu widzenia pacjenta,
bêd¹ œwiadczeniami p³aconymi w stu procentach.
Tutaj mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e minister
mo¿e okreœliæ poziom, limit cen, warunki finanso-
wania danego œwiadczenia, je¿eli odnosimy siê do
œwiadczeñ wymienionych w art. 18, art. 33, art. 40
i art. 41. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê wszystkie in-
ne zakresy œwiadczeñ, które s¹ wymienione
w art. 15 ust. 2 pkty 1–13, bez leków, to w przypad-
ku tych œwiadczeñ na mocy dodawanego art. 31d
minister bêdzie okreœla³ warunki realizacji danego
œwiadczenia, a nie bêdzie okreœla³ sposobu finan-
sowania, poniewa¿ sposób finansowania w tej sy-
tuacji jest jeden – 100%.

(Senator Stanis³aw Karczewski: Ale gdzie to
jest napisane?)

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: W ustawie.)
Panie Senatorze, to mo¿e inaczej. Je¿eli zgadza-

my siê co do tego, ¿e wspó³p³acenie jest mo¿liwe
w przypadku zak³adów opiekuñczo-leczniczych,
czyli w przypadku opieki d³ugoterminowej, w przy-
padku lecznictwa uzdrowiskowego, sanatoryjnego

i stomatologii, to w odniesieniu do art. 5 pktu 35,
czyli definicji œwiadczenia gwarantowanego, w któ-
rej mówimy, ¿e jest to œwiadczenie, które jest gwa-
rantowane w ca³oœci lub w czêœci, wiemy, ¿e ta
czêœæ dotyczy w³aœnie art. 18, art. 33, art. 40 b¹dŸ
art. 41, bo tylko na to pozwala ustawa.

(Senator Stanis³aw Karczewski: To w pkcie 2
powinno byæ napisane „œwiadczenie gwarantowa-
ne w ca³oœci”.)

Ja uwa¿am, ¿e treœæ art. 31d w obecnym brzmie-
niu, to jest po uwzglêdnieniu poprawki, nie pozo-
stawia w¹tpliwoœci co do tego, na jakich zasadach,
w jakiej wysokoœci dane œwiadczenia bêd¹ finanso-
wane, bo tu po prostu nie ma innej mo¿liwoœci.
Tak?Je¿eli cokolwiekznajdzie siêwkoszykuœwiad-
czeñ gwarantowanych i nie jest to œwiadczenie z ka-
talogu zawartego w art. 18, w art. 33, w art. 40
i w art. 41, to minister zdrowia czy te¿ w tym mo-
mencie p³atnik, bo to p³atnik p³aci za œwiadczenia,
nie ma innej mo¿liwoœci ni¿ finansowaæ to œwiad-
czenie w 100%. Wydaje mi siê, ¿e ju¿ bardziej tego
doprecyzowaæ nie mo¿na. Oczywiœcie mo¿emy tu
napisaæ czarno na bia³ym, ale jest pytanie, czy tak
naprawdê na tym ma polegaæ tworzenie prawa.
Przecie¿ ta dyskusja, dotycz¹ca art. 15 ust. 2, co do
którego, jak s¹dzê, pan senator akurat nie ma w¹t-
pliwoœci, by³a dyskusj¹ wyj¹tkowo uci¹¿liw¹ w Sej-
mie i byæ mo¿e st¹d reakcja pani minister, o której
pan senator by³ ³askaw wspomnieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja patrzê z punktu widzenia

przeciêtnego obywatela, œwiadczenioborcy, który
obecnie ma poczucie pewnego braku bezpieczeñ-
stwa zdrowotnego, bo jednak dostêp jest utrudnio-
ny, i spodziewa siê, bo przy takiej konstrukcji
ustawy mo¿na siê tego spodziewaæ, ¿e nadal nie
wszystko bêdzie do koñca wiadome. Uwa¿am, ¿e
je¿eli konstruujemy listê pozytywn¹ œwiadczeñ
gwarantowanych, a nie wszystkie bêd¹ czêœciowo,
choæby w 1%, p³atne, tylko bêdzie jakaœ lista
œwiadczeñ, które bêd¹ dostêpne, ale nie bêd¹ fi-
nansowane ze œrodków publicznych, to powinniœ-
my mieæ alternatywn¹ listê, która obejmie te
œwiadczenia, które s¹ dostêpne w polskiej s³u¿bie
zdrowia, u polskich œwiadczeniodawców, ale s¹
w 100% p³atne, s¹ dostêpne, lecz nie s¹ gwaranto-
wane. Wtedy wszystko by³oby jasne. Mnie siê wy-
daje, ¿e przez takie podejœcie trochê komplikujemy
sobie ¿ycie i zrozumienie tej ustawy. To jest moje
pierwsze pytanie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, ale to, co pani przedstawia, to jest oœwiadcze-
nie, a nie pytanie.)
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To jest pytanie o to, czy nie nale¿a³oby jednak
inaczej podchodziæ do t³umaczenia i do zapisów
tej ustawy.

Drugie pytanie. Wiadomo, ¿e w tej chwili s¹ od-
dzia³y, które siê dobrze bilansuj¹ i œwiadczenio-
dawcom op³aca siê realizowaæ œwiadczenia, i s¹
takie, w których to siê nie bilansuje i powoduje za-
d³u¿enie. Czy przy konstrukcji nowej listy i udzia-
³ów w finansowaniu brano pod uwagê te sprawy?
Czy próbuje siê to jakoœ wyrównaæ, bardziej w³a-
œciwie ustawiæ wspó³finansowanie, tak aby
œwiadczeniodawcy mogli bilansowaæ swoj¹ dzia-
³alnoœæ bez popadania w zad³u¿enie? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Pani Senator, odpowiem jeszcze raz. To jest

kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, co po-
winniœmy zapisaæ. Czy powinniœmy zapisaæ to, co
nie jest gwarantowane, czy powinniœmy zapisaæ
to, co jest gwarantowane? Na czym polega pro-
blem? Problem polega na tym, ¿e obecnie ja jako
obywatel, maj¹c zdefiniowany w art. 17, a opisany
w za³¹czniku negatywny koszyk œwiadczeñ, nie
wiem, co mi przys³uguje, a co nie. Przepraszam,
wiem, co mi nie przys³uguje, ale nie wiem, czy to,
co nie znalaz³o siê w katalogu negatywnym, przy-
s³uguje mi, czy te¿ mi nie przys³uguje.

Intencja rz¹du – i tutaj zwracam siê do pana se-
natora Karczewskiego – by³a taka, ¿eby obywatel
na podstawie tego, co znajduje siê w koszyku
œwiadczeñ gwarantowanych, móg³ jasno i precy-
zyjnie powiedzieæ: to œwiadczenie jest w katalogu,
a wiêc je¿eli jest w katalogu œwiadczeñ, to jest fi-
nansowane, z zastrze¿eniem oczywiœcie tego,
o czym rozmawiamy od d³u¿szego czasu, czyli za-
k³adów opiekuñczo-leczniczych, lecznictwa
uzdrowiskowego, stomatologii i wyrobów medy-
cznych. Tak to po prostu wygl¹da. To jest kwestia
bardziej podejœcia ni¿ czegokolwiek innego. Wy-
daje siê…

(Senator Janina Fetliñska: Mogê ad vocem?)
Wydaje siê, ¿e ten system bêdzie po prostu bar-

dziej czytelny w takiej formie.
Jeœli chodzi o koszty œwiadczeñ, bo o to pani se-

nator pyta³a w drugiej czêœci, mówi¹c o tym, ¿e
niektóre oddzia³y siê bilansuj¹, a niektóre siê nie
bilansuj¹, to jest to temat niejako odrêbny w sto-
sunku do koszyka jako takiego, ale bardzo œciœle
z nim zwi¹zany. Je¿eli mówimy o tym, czy w od-

dzia³ach to siê bilansuje, czy te¿ siê nie bilansuje,
to jest jeszcze kwestia odpowiedzenia sobie na do-
datkowe pytanie, czy je¿eli siê nie bilansuje, to nie
bilansuje siê dlatego, ¿e Narodowy Fundusz Zdro-
wia p³aci za ma³o za dan¹ procedurê, za dane
œwiadczenie, czy nie bilansuje siê dlatego, ¿e od-
dzia³y s¹ Ÿle zarz¹dzane, bo tak te¿ mo¿e byæ.

Tak naprawdê obecnie, je¿eli spojrzymy na na-
prawdê ogromn¹ liczbê przeszacowañ w taryfach,
nie w wartoœci punktu, ale w taryfach poszczegól-
nych œwiadczeñ, które s¹ kontraktowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie leczni-
ctwa szpitalnego – ta sprawa jest najbardziej
skomplikowana i ona budzi najwiêcej w¹tpliwoœci
i emocji – to wydaje siê, ¿e rozbie¿noœci dotycz¹ce
poziomów p³acenia, poziomów zap³aty za po-
szczególne procedury zosta³y jednak w istotny
sposób zniwelowane. Ja nie mówiê, ¿e zosta³y wy-
kluczone w stu procentach, ale zosta³y w istotny
sposób zniwelowane w stosunku do tego, z czym
mieliœmy na przyk³ad do czynienia bezpoœrednio
po wejœciu w ¿ycie rozwi¹zania dotycz¹cego je-
dnorodnych grup pacjentów w po³owie ubieg³ego
roku. Jest to proces ci¹g³y i on si³¹ rzeczy bêdzie
trwa³.

Musimy pamiêtaæ o jednym, o tym, ¿e wprowa-
dzenie naukowej metody na to, ¿eby móc okreœ-
laæ, ile powinny wynosiæ wzorcowe koszty, ile ko-
sztuje dane œwiadczenie medyczne, to jest kwe-
stia, nad któr¹ kolejne ekipy w ci¹gu ostatnich
dwudziestu lat przesiedzia³y doœæ du¿o czasu i do
tej pory nie uda³o siê tego wprowadziæ.

Oczywiœcie jest rozporz¹dzenie wydane z mocy
ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej, tak zwane
rozporz¹dzenie kosztowe, na mocy którego zak³a-
dy opieki zdrowotnej s¹ zobowi¹zane do tego, ¿eby
przedstawiaæ informacjê kosztow¹, przedstawiaæ
sprawozdania z dzia³alnoœci swoich zak³adów.
Problem polega na tym, ¿e to rozporz¹dzenie jest
w bardzo kiepski sposób realizowane i my tak na-
prawdê nie mamy danych, które mo¿na by by³o
uznaæ za miarodajne z punktu widzenia faktycz-
nych kosztów prowadzonej dzia³alnoœci.

Wejœcie w ¿ycie koszyka na pewno u³atwi tê
procedurê z tego wzglêdu, ¿e bêdziemy pracowaæ
czy te¿ ju¿ pracujemy nad modelem takiego ra-
chunku kosztów, który bêdzie do zrealizowania
przez œwiadczeniodawców, czyli nie nastrêczy
œwiadczeniodawcom, przynajmniej na pocz¹tku,
takich k³opotów organizacyjnych przy wprowa-
dzaniu rachunku kosztów, ¿e to rozporz¹dzenie
bêdzie realizowane tak, jak jest realizowane obec-
ne rozporz¹dzenie, a jednoczeœnie da nam pod-
stawê do tego, ¿e bêdziemy w stanie wyszacowaæ
koszty œwiadczeñ w poszczególnych zak³adach
opieki zdrowotnej. Tak naprawdê dopiero wtedy
– poniewa¿ kalkulacje kosztowe s¹ prowadzone
przez Narodowy Fundusz Zdrowia – bêdziemy
mieli to zrobione w sposób rzetelny przez instytu-
cjê zewnêtrzn¹. Wtedy te¿ bêdziemy mieli okazjê,
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¿eby faktycznie przyrównywaæ, czy kwota p³acona
przez p³atnika za okreœlone œwiadczenie jest rze-
czywist¹ wartoœci¹ tego œwiadczenia, czy p³atnik
nie p³aci zbyt du¿o albo zbyt ma³o.

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia pos³ugu-
je siê swoimi kalkulacjami. Jak powiedzia³em,
wydaje mi siê, ¿e te rozbie¿noœci pomiêdzy kosz-
tem procedury a p³atnoœci¹ p³atnika za tê proce-
durê s¹ powoli zmieniane i minimalizowane. Je-
dnak ¿eby móc w pe³ni obiektywnie stwierdziæ, ¿e
mamy to policzone, potrzebna jest praca, ale jest
to robota, niestety, na lata – z przykroœci¹ to
stwierdzam. Wynika to te¿ z tego, ¿e œwiadczenio-
dawcy musz¹ byæ przekonani o tym, i¿ warto pro-
wadziæ rachunek kosztów w rozbiciu na poszcze-
gólne rodzaje swojej dzia³alnoœci. To siê wpisuje –
wrócê tutaj do odpowiedzi na pytanie pana sena-
tora Karczewskiego – w kolejny etap pracy nad
uporz¹dkowaniem naszego systemu ochrony
zdrowia w³aœnie od strony œwiadczeñ, procedur,
liczenia kosztów, racjonalizacji, co jest przecie¿
intencj¹ ministra zdrowia. Ta intencja nie zmieni-
³a siê, jak mnie siê wydaje, od pocz¹tku, czyli od
kiedy procedujemy nad przedmiotow¹ ustaw¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, pan tu przywo³a³ wyrok Try-

buna³u Konstytucyjnego, wskazuj¹c na tê jego
czêœæ, która mówi, ¿e pacjent powinien wiedzieæ,
jakie œwiadczenia mu przys³uguj¹. I moje pytanie
jest nastêpuj¹ce… Wi¹¿e siê to z tym, ¿e takie s³o-
wa s¹ wypowiadane w konstytucji, bo w art. 68
mamy miêdzy innymi zapis, który mówi, ¿e wa-
runki i zakres udzielania œwiadczeñ okreœla usta-
wa. Proszê mi powiedzieæ: czy w sytuacji, kiedy
pañstwo w ustawie sprowadziliœcie katalog do
trzynastu punktów – które s¹ bardzo ogólne, bo te
punkty mo¿na jeszcze dzieliæ na ogromnie du¿o
zagadnieñ – w³aœciwe jest i czy bêdzie korespon-
dowa³o z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego
to, ¿e dopiero trzynaœcie rozporz¹dzeñ do tych po-
szczególnych punktów zdecyduje o tym, co w rze-
czywistoœci przys³uguje pacjentowi? Czy to nie
jest tak, ¿e dynamika rozporz¹dzeñ jako aktów
prawnych i ³atwy sposób, dziêki któremu mini-
ster, nawet samodzielnie, bez rekomendacji, bo
rekomendacje ministra nie wi¹¿¹… Czy to nie
spowoduje, ¿e nie bêdzie to coœ sta³ego, o czym pa-
cjent powinien wiedzieæ, ¿e ma takie prawo? To

jest pierwsze moje pytanie. Czyli: czy nie powinno
byæ to za³atwione drog¹ ustawow¹?

A drugie moje pytanie jest nastêpuj¹ce… Za-
dajê je w zwi¹zku z tym, ¿e powszechnie przywo-
³uje siê sonda¿e mówi¹ce, i¿ spo³eczeñstwo pra-
wie w po³owie jest za tym, ¿eby by³a p³atnoœæ za
œwiadczenia. Czy jednak to nie jest tak, ¿e spo³e-
czeñstwo jest przekonane, i¿ w takich sonda¿ach
pytanie dotyczy pewnej sta³ej op³aty, czyli 2 z³,
5 z³, mo¿e 10 z³ i ¿e ta op³ata sprawi, ¿e pacjent
bêdzie mia³ prawo do œwiadczenia, podczas gdy
op³ata, któr¹ tu wprowadzamy, to jest dop³ata,
która, tak jak tu s³yszymy, mo¿e siêgaæ nawet
99% rzeczywistych kosztów danego œwiadcze-
nia? Czy ministerstwo posiada informacje – bo
mo¿e posi³kowa³o siê sonda¿ami – czy wprowa-
dzenie tej regulacji prawnej nie spowoduje sy-
tuacji, ¿e obywatele nie bêd¹ w stanie korzystaæ
ze œwiadczeñ, które gwarantujemy w tej usta-
wie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, Ministerstwo

Zdrowia absolutnie nie pos³ugiwa³o siê sonda¿a-
mi. I wydaje mi siê, ¿e nie o to chodzi, ¿eby pos³u-
giwaæ siê sonda¿ami, tylko o to, ¿eby mówiæ o tym,
co poprzez dany projekt czy dane rozwi¹zania pro-
ponujemy. To nie na tym rzecz polega, ¿ebyœmy
zdobywali poklask, tylko na tym, ¿ebyœmy wpro-
wadzali rozwi¹zania, które s¹ korzystne dla pa-
cjentów.

Ja z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e pan senator,
mówi¹c, i¿ 99% œwiadczeñ mo¿e byæ wspó³p³aco-
nych… No, ponownie wracamy tu do dyskusji,
która, w moim przekonaniu, ju¿ siê odby³a, ju¿
siê przetoczy³a. Je¿eli siê odnosimy tylko do ba-
dañ opinii spo³ecznej, do sonda¿y, to niestety
musimy pamiêtaæ, ¿e opinia spo³eczna jest wy-
padkow¹ okreœlonych wyników debaty publicz-
nej, która ma miejsce, a która nie zawsze w pe³ni
odpowiada proponowanym rozwi¹zaniom. Ja,
¿eby daleko pamiêci¹ nie siêgaæ, bo by³o to
w ubieg³ym roku, wspomnê chocia¿by o debacie
na okolicznoœæ pakietu ustaw zdrowotnych. Ca³a
optyka tamtej debaty skupi³a siê na problemie
prywatyzacji, którego, w moim g³êbokim przeko-
naniu, proponowane rozwi¹zania tak naprawdê
nie dotyczy³y, wzi¹wszy pod uwagê chocia¿by to,
co dzieje siê od lat w polskim systemie ochrony
zdrowia, i uwzglêdniwszy fakt, ¿e 10% szpitali to
szpitale przekszta³cone w spó³ki i funkcjonuj¹ce
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jako spó³ki samorz¹dowe, a nie spó³ki prywatne.
Podobnie by³o w tym wypadku, zw³aszcza pod-
czas debaty nad projektem ustawy w Sejmie,
która ogniskowa³a siê li tylko na domniemanym
wspó³p³aceniu, którego tak naprawdê ustawa
koszykowa nie wprowadza, dlatego ¿e o odp³at-
noœci mówimy tylko i wy³¹cznie w odniesieniu do
tych zakresów œwiadczeñ, które s¹ ju¿ w tej chwi-
li na gruncie obowi¹zuj¹cego prawa zdefiniowa-
ne jako te, za które odp³atnoœæ obowi¹zuje. Czyli
de facto nie wprowadzamy odp³atnoœci za ¿adne
œwiadczenie, za ¿aden zakres œwiadczenia, które
nie jest zdefiniowane w tej chwili jako œwiadcze-
nie, w przypadku którego mamy do czynienia ze
wspó³p³aceniem.

Kiedy jednak bêdziemy bazowaæ na takiej reto-
ryce, a nie na takiej, ¿e nagle pojawi siê coœ, co
mo¿e nam umkn¹æ i mo¿e zostaæ zdefiniowane ja-
ko wprowadzenie powszechnego obowi¹zku p³a-
cenia za œwiadczenia medyczne – czego, powta-
rzam jeszcze raz, na mocy tej ustawy absolutnie
nie robimy – to pojawi siê troszeczkê inny obraz.

Czy powinniœmy mieæ te œwiadczenia wymie-
nione na poziomie ustawy? Ja o tym mówi³em na
samym pocz¹tku. Obecnie w katalogu œwiadczeñ
koszykowych, w katalogu œwiadczeñ gwaranto-
wanych bêdziemy mieli do czynienia z liczb¹
mniej wiêcej dwóch tysiêcy oœmiuset pozycji.
Oczywiœcie mo¿na zrezygnowaæ z tego, o czym
mówi art. 15 ust. 2, czyli enumeratywnego wy-
mienienia tych zakresów œwiadczeñ, które s¹
gwarantowane przez publicznego p³atnika, które
s¹ gwarantowane z publicznych pieniêdzy, i za-
proponowaæ wpisanie w ustawie wszystkich
dwóch tysiêcy oœmiuset œwiadczeñ, które bêd¹
mia³y byæ gwarantowane. Tylko, po pierwsze, czy
takie rozwi¹zanie ma sens? Po drugie, co w sytua-
cji, kiedy nale¿a³oby dokonaæ zmiany œwiadcze-
nia, bo pojawi siê nowe, bazuj¹ce na efektywniej-
szym sposobie leczenia od tego, który jest dotych-
czas stosowany? Musielibyœmy wtedy ka¿dorazo-
wo zmieniaæ ustawê, ¿eby takie œwiadczenie na li-
stê wprowadziæ. Kolejna sprawa: czy minister po-
winien mieæ mo¿liwoœæ podejmowania decyzji,
czy te¿ nie? Zdecydowanie powinien mieæ, z jed-
nego prostego wzglêdu. Proszê mi wybaczyæ, ale
nie znam ministra zdrowia, który by podejmowa³
decyzje na niekorzyœæ pacjentów. Je¿eli coœ za-
rzucamy poszczególnym ministrom, to raczej to,
¿e s¹ zbyt przychylni, zbyt rozrzutni, raczej chc¹
za jak najwiêcej zap³aciæ ni¿ na odwrót. I w zwi¹z-
ku z tym wydaje mi siê, ¿e takie ustawienie regu³
funkcjonowania koszyka œwiadczeñ gwarantowa-
nych jak zaproponowane, kiedy w art. 15 ust. 2 s¹
wymienione zakresy œwiadczeñ, w art. 31b s¹
okreœlone ogólne zasady, w kolejnych artyku³ach
jest mowa o zasadach kwalifikowania œwiadczeñ
do koszyka, tak¿e z tego punktu widzenia, ¿eby

prawo, które stanowimy, by³o ¿yciowe, to znaczy
¿ebyœmy mogli reagowaæ w momencie, kiedy bê-
dzie taka potrzeba, jest absolutnie s³uszne.

Pan senator by³ ³askaw odnieœæ siê do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego, gdzie jest odwo³anie
do art. 68 ust. 2 konstytucji, w którym mówi siê
o gwarancji œwiadczeñ finansowanych ze œrod-
ków publicznych, a krócej, o braku dyskryminacji
obywatela, jeœli chodzi o œwiadczenia finansowa-
ne ze œrodków publicznych. W uzasadnieniu wy-
roku s¹ stwierdzenia mówi¹ce o tym, ¿e sam za-
kres œwiadczeñ nie musi byæ zdefiniowany
w ustawie, wystarczy, ¿e zdefiniujemy w sposób
precyzyjny tryb kwalifikowania œwiadczeñ do ko-
szyka œwiadczeñ gwarantowanych. I to jest odpo-
wiedŸ na w¹tpliwoœci zwi¹zane z konstytucyjno-
œci¹. Dziêkujê.

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

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê.
Przepraszam za wtrêt, ale ja znam ministra,

oczywiœcie z nazwiska, który dzia³a³ na niekorzyœæ
pacjentów, choæby likwiduj¹c regionalne kasy
chorych i zastêpuj¹c je Narodowym Funduszem
Zdrowia. Obiecywa³ wielkie zmiany na korzyœæ
pacjenta, choæ z góry by³o wiadomo, ¿e jest to pro-
gram zorientowany na to, nie jak znaleŸæ sposób
na wyleczenie pacjenta.

Zanim przejdê do pytania, chcia³bym powie-
dzieæ, jakie jest moje zdanie na omawiany temat.
Niew¹tpliwie koszyk œwiadczeñ zdrowotnych i to-
warzysz¹ca temu ustawa s¹ prób¹ wyjœcia z trud-
nej sytuacji, znalezienia ekonomicznego perpe-
tuum mobile bodaj¿e trzeciego stopnia. Chodzi
o to, jak zwiêkszone i pog³êbione wiedz¹ technicz-
n¹ czy naukow¹ potrzeby pacjentów zaspokoiæ
w ramach tych samych œrodków. Dzisiaj roz-
wi¹zuje siê to w ten sposób, ¿e odk³ada siê realiza-
cjê œwiadczeñ pacjentów na odleg³y czas. Sam by-
³em tego œwiadkiem. Pokazano mi skierowanie na
zabieg zwi¹zany z sercem na listopad, bo dopiero
wówczas by³a mo¿liwoœæ realizacji. I to tak w³aœ-
nie wygl¹da. Jak rozumiem, koszyk ma temu za-
pobiec poprzez bilansowanie. Chcia³bym wszak¿e
zwróciæ uwagê na to, ¿e koszyk tworzy now¹ ja-
koœæ, tworzy prawa dla pacjenta, a to oznacza
miêdzy innymi zwiêkszenie konsumpcji œwiad-
czeñ. Jeœli ja mam prawo – i to prawo jest realne,
a nie tak jak obecnie hipotetyczne i przek³adane
na czas realizacji – to ja z tego prawa bêdê korzy-
sta³, choæby wynika³o z tego, ¿e muszê poddaæ siê
badaniom tak na wszelki wypadek. Dzisiaj, gdy-
bym to chcia³ zrealizowaæ, to mi poka¿¹ drzwi, po-
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wiedz¹: zapisz siê na listopad, wiêc ja zrezygnujê.
A to usprawni perpetuum mobile.

A teraz zadam moje pytanie. Panie Ministrze,
czy ustawa tymi zapisami gwarantuje bilansowa-
nie siê koszyka z kosztami, z wielkoœci¹ sk³adki,
a nawet z rozk³adem terytorialnym œwiadczeñ
ujêtych w koszyku? W poprzedniej reformie pro-
blemem by³o to, ¿e inaczej rozk³ada³ siê popyt na
œwiadczenia. I póŸniej mieliœmy wêdrówkê ludów,
któr¹ minister zreszt¹ przeci¹³. Przerwa³ on te¿
swobodny dostêp do lekarza, czyli dzia³a³ na nie-
korzyœæ pacjenta. Czy jest dostatecznie zrozumia-
³e to, co powiedzia³em? Ale pan, Panie Ministrze,
zna te problemy, to w razie czego pan dorozumie,
o co mi chodzi.

(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Ju¿ odpowiadam.
Z punktu widzenia bilansowania, Narodowego

Funduszu Zdrowia czy te¿ wzrostu kosztów
œwiadczeñ, wygl¹da to tak. Kolejki s¹ nieod³¹cz-
nym elementem ka¿dego systemu ochrony zdro-
wia. Mamy do czynienia z sytuacj¹ stosunkowo
prost¹. Mianowicie s¹ okreœlone œrodki… Ja mó-
wiê oczywiœcie o finansowaniu œwiadczeñ zdro-
wotnych ze œrodków publicznych. S¹ okreœlone
œrodki i w zasadzie nieograniczone potrzeby. A do
tego dochodzi jeszcze ten fakt – i to pan senator
bardzo s³usznie zauwa¿y³ – ¿e w momencie, kiedy
mamy do czynienia z czymœ, co jest bezp³atne,
zawsze znajdzie siê na to popyt. Absolutnie nie
mówiê, ¿e powinniœmy d¹¿yæ do tego, ¿eby wyko-
nywaæ na przyk³ad mniej œwiadczeñ. Ochrona
zdrowia jest specyficznym systemem, ona z jed-
nej strony dzia³a na nasz¹ korzyœæ – i to zarówno
indywidualnie, jak i zbiorowo – z drugiej strony
ochrona zdrowia finansowana ze œrodków publi-
cznych jest ogromnym zobowi¹zaniem polega-
j¹cym na tym, ¿e je¿eli jest, jak pan senator po-
wiedzia³, prawo do okreœlonego œwiadczenia, to
tak naprawdê z tego prawa bêdziemy korzystaæ
chocia¿by z tej racji, ¿e nam siê to nale¿y. A to po-
woduje narastanie kolejek. ¯eby wszystkie
œwiadczenia by³y realizowane absolutnie w tym
samym czasie, czyli na bie¿¹co, w Narodowym
Funduszu Zdrowia musia³yby siê znaleŸæ praw-
dopodobnie dwu- albo nawet trzykrotnie wiêksze

œrodki w porównaniu do tego, czym dzisiaj dys-
ponujemy. A wiêc alternatyw¹ by³oby podniesie-
nie sk³adki zdrowotnej nie o jeden punkt procen-
towy, ale na przyk³ad o 10% albo 15% wynagro-
dzenia brutto. Zreszt¹ ca³a Europa – a ja zasuge-
rowa³bym nawet stwierdzenie, ¿e ca³y œwiat – bo-
ryka siê z tym problemem. Albo mamy problem
kolejkowy, albo mamy problem polegaj¹cy na
tym, ¿e wprowadzamy p³atnoœæ za us³ugi.

Co do meritum pytania pana senatora, odno-
sz¹cego siê do tego, jak Narodowy Fundusz Zdro-
wia zniesie to finansowo, powiem, ¿e my nie prze-
widujemy zmiany w stosunku do tego, z czym
mamy do czynienia obecnie. Prawo do œwiadczeñ
zdrowotnych jest zdefiniowane na gruncie Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy do czy-
nienia z koszykiem negatywnym, który pokazuje
tylko i wy³¹cznie to, co nie jest œwiadczone ze
œrodków publicznych, w dorozumieniu: wszyst-
ko pozosta³e bêdzie œwiadczone. A wiêc na grun-
cie obowi¹zuj¹cych przepisów, gdyby analogicz-
nie stosowaæ metodê funkcjonowania, jak to po-
winno wygl¹daæ, ka¿dy pacjent ma prawo doma-
gaæ siê, ¿eby jego œwiadczenie by³o zrealizowane
w danym miejscu, w danym czasie, kiedy poja-
wia siê potrzeba zrealizowania go. Ale tak nieste-
ty nie jest, bo poruszamy siê w ramach ograni-
czonych œrodków publicznych.

Zmiana definicji, któr¹ wprowadzamy na grun-
cie ustawy koszykowej, ma pomóc w identyfiko-
waniu tego, za co bêdzie p³aciæ Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, a nie s³u¿yæ pos³ugiwaniu siê wy-
³¹cznie koszykiem negatywnym, czyli zdefiniowa-
niu tego, co nie bêdzie p³acone. A skutek finanso-
wy bêdzie taki sam jak w chwili obecnej z jednego
prostego powodu. Narodowy Fundusz Zdrowia
wydaje 55 miliardów z³ rocznie na œwiadczenia
zdrowotne i w dalszym ci¹gu bêdzie wydawa³
w zasadzie ca³¹ kwotê, któr¹ dysponuje, poza 1%,
który poch³ania administrowanie Narodowym
Funduszem Zdrowia. I trzeba powiedzieæ, ¿e jest
to najtañsza instytucja zarz¹dzaj¹ca pieniêdzmi
publicznymi, jak¹ znamy na œwiecie, o czym czê-
sto zdajemy siê nie pamiêtaæ. Ale z punktu widze-
nia finansowania ten poziom pozostanie taki
sam, co oczywiœcie bêdzie skutkowaæ jedn¹ kwe-
sti¹: kolejki pozostan¹, aczkolwiek metodycznie
bêdziemy pracowaæ nad tym, aby je ograniczaæ.

Wydaje mi siê jednak, ¿e to nie jest to rozwi¹za-
nie. Je¿eli mo¿emy doprowadziæ do ograniczenia
d³ugoœci kolejek, to bardziej przez mechanizm za-
stosowania dodatkowych ubezpieczeñ zdrowot-
nych, a wiêc, mówi¹c krótko, wpompowania do
systemu i wykorzystywania przez system dodat-
kowych pieniêdzy, które tak czy inaczej w tym mo-
mencie s¹ wydatkowane. Przecie¿ pacjent, który
przychodzi chocia¿by do poradni specjalistycz-
nej, ¿eby wykonaæ okreœlone badanie diagnosty-
czne, bardzo czêsto ma do wyboru: albo wykonuje
to badanie diagnostyczne prywatnie, p³ac¹c
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z w³asnej kieszeni, albo ma to badanie za trzy mie-
si¹ce czy za szeœæ miesiêcy. Je¿eli bêdziemy w sta-
nie zaprz¹c system ubezpieczeniowy do pracy na
tê okolicznoœæ, a SP ZOZ – jak mówi³em wczeœniej,
odpowiadaj¹c panu senatorowi Karczewskiemu –
czyli Samodzielne Publiczne Zak³ady Opieki
Zdrowotnej maj¹ obecnie mo¿liwoœæ kontrakto-
wania œwiadczeñ z ubezpieczycielami, to uzyska-
my dodatkowe narzêdzie do tego, aby kolejki
skracaæ. Moce przerobowe w szpitalach s¹, choæ
nie wszêdzie oczywiœcie, bo dostêpnoœæ do odpo-
wiedniej kadry medycznej to dodatkowa sprawa,
ale w wiêkszoœci poradni jednak s¹, a to, czego
czêsto brakuje, to pieni¹dze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku, pytanie uzupe³niaj¹ce, pyta-
nie koñcz¹ce, o tym, co na korzyœæ pacjenta. Czy
w zwi¹zku z t¹ zmian¹ pacjentowi przys³uguje ro-
szczenie do Narodowego Funduszu Zdrowia?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Ale roszczenie z jakiego tytu³u?)

S¹dowe roszczenie o niewykonanie w terminie
przys³uguj¹cego mu œwiadczenia z tego koszyka.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

W tym momencie mamy do czynienia z tak¹ sy-
tuacj¹, ¿e system kolejkowy jest obowi¹zuj¹cym
systemem i nie mamy zdefiniowanych okresów,
w jakich dane œwiadczenie powinno byæ wykona-
ne. Czyli de facto mimo tego, ¿e…

(Senator Jan Rulewski: A jak pacjent umrze, to
czy wtedy to bêdzie oznaczaæ, ¿e tym bardziej ko-
szyk…?)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Uprawnienia
przejd¹ na sukcesorów.)

Obawiam siê, ¿e wtedy rozwi¹zanie jest nie-
mo¿liwe. I znowu odwo³am siê do konstytucji, do
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i uzasadnie-
nia tego wyroku. Pañstwo ma zagwarantowaæ
wszystkim równy dostêp do œwiadczeñ finanso-
wanych ze œrodków publicznych. Nie oznacza to,
¿e jesteœmy w stanie zap³aciæ wszystkim za wszys-
tko i to bez terminu oczekiwania. W zwi¹zku z tym
tej generalnej zasady na gruncie ustawy koszyko-
wej nie zmieniamy, Panie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paw³owicz.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, oœmielê siê wyraziæ pogl¹d, ¿e

chyba pan przekona³ Wysok¹ Izbê do tego, jak
bardzo celowy i bardzo dobry jest pozytywny, a nie
negatywny koszyk œwiadczeñ. Myœlê, ¿e pacjenci
te¿ bêd¹ zadowoleni z tego pozytywnego koszyka
œwiadczeñ gwarantowanych. Ale w systemie to je-
szcze nie wszystko, Panie Ministrze. Dla pacjenta
najwa¿niejsza jest dostêpnoœæ tego gwarantowa-
nego œwiadczenia. Myœlê, ¿e pan senator Rulew-
ski w swoim pytaniu zawar³ równie¿ tê myœl, a ja
j¹ troszkê inaczej doprecyzujê, zadaj¹c panu py-
tanie.

Jak pan minister s¹dzi, czy po wejœciu tej usta-
wy w ¿ycie œwiadczeniodawca, maj¹c wykonany
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, bê-
dzie mia³ prawo do pobierania op³aty od pacjenta
za gwarantowane œwiadczenie niezale¿nie od ro-
dzaju prawnego podmiotu œwiadczeniodawcy?
Mam na myœli SP ZOZ, œwiadczeniodawcê publi-
cznego, i prywatnego. Obecnie jest dwojakoœæ sy-
stemu, œwiadczeniodawca publiczny nie ma pra-
wa pobieraæ op³at, a niepubliczny ma takie prawo.
Czy w momencie, gdy œwiadczenie jest gwaranto-
wane, nie bêdzie to dotyczy³o jednakowo obu pod-
miotów? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, niestety muszê pana senato-

ra rozczarowaæ. To znaczy, mo¿liwoœci wypraco-
wywania okreœlonych dochodów przez zak³ady
opieki zdrowotnej okreœla ustawa o zak³adach
opieki zdrowotnej, nie ustawa o œwiadczeniach,
w tym w szczególnoœci bodaj¿e art. 54 tej ustawy,
mówi¹cy o tym, z jakich œrodków mo¿e korzystaæ
samodzielny publiczny zak³ad opieki zdrowotnej,
jak równie¿ kolejne artyku³y, okreœlaj¹ce, ¿e jeœli
szpital zorganizowany jako SP ZOZ prowadzi
okreœlony rodzaj dzia³alnoœci, przy którym wyko-
rzystuje œrodki publiczne, to nie mo¿e œwiadczyæ
takiego samego œwiadczenia odp³atnie, niezale¿-
nie od poziomu realizacji kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Jest tu oczywiœcie furtka,
z której bêdziemy starali siê korzystaæ poprzez
uruchomienie ubezpieczeñ dodatkowych, ponie-
wa¿ taka mo¿liwoœæ na gruncie ustawy o zak³a-
dach opieki zdrowotnej ju¿ istnieje; co wiêcej, jest
to nowelizacja, która zosta³a zaproponowana
w 2007 r., a wiêc ju¿ przez jakiœ czas obowi¹zuje.
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Bêdziemy starali siê wykorzystaæ w³aœnie ten ar-
tyku³ ustawy o zak³adach opieki zdrowotnej do te-
go, aby szpitale, w przypadku skontraktowania
z p³atnikiem grupowym, a nie indywidualnym,
mia³y mo¿liwoœæ pozyskiwania pieniêdzy za
œwiadczenia, które bêd¹ wykonywane ponad limit
przys³uguj¹cy z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Panie Senatorze, my tak¹ propozycjê ju¿ sk³a-
daliœmy, mam tu na myœli ustawê o zak³adach
opieki zdrowotnej, która zosta³a przyjêta przez
Sejm 6 listopada. Doprowadzaliœmy tam do ró-
wnouprawnienia podmiotów. Wszystkie podmio-
ty œwiadcz¹ce us³ugi medyczne mia³y takie same
prawa i obowi¹zki, w tym tak¿e ten, o którym
wspomnia³ pan senator, to znaczy mo¿liwoœæ po-
bierania op³at za œwiadczenia wykonywane ponad
kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Wszyscy wiemy, ¿e pieni¹dze prywatne
w systemie ochrony zdrowia tak czy inaczej s¹ wy-
datkowane. Osobiœcie nie widzê powodu, dlacze-
go nie mia³yby pracowaæ na korzyœæ szpitali, za-
miast powodowaæ wzbogacenie prywatnych prak-
tyk, korzystaj¹cych miêdzy innymi na tym w³aœ-
nie, ¿e szpital zorganizowany jako SP ZOZ takiej
mo¿liwoœci nie ma.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja wiem, ¿e w tym momencie

wykonujê, ¿e tak powiem, du¿¹ próbê cierpliwoœci
na pana organizmie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Ale ja z jak najwiêksz¹ przyjemnoœci¹,
Pani Senator…)

Ca³y czas mam poczucie, ¿e pozytywna lista
œwiadczeñ gwarantowanych jest takim wyjœciem
przeciwnym w stosunku do tej listy negatywnej,
któr¹ mieliœmy. Czy nie rozwa¿ano w minister-
stwie, przygotowuj¹c projekt tej ustawy, ¿eby je-
dnak pokazaæ i tê pozytywn¹ listê œwiadczeñ gwa-
rantowanych, i tê krótsz¹, negatywn¹, czyli tê ze
œwiadczeniami niegwarantowanymi. To dlatego, ¿e
jeœli uczymy dziecko, co jest dobre, a co z³e, co wol-
no, a czego nie wolno, co dostanie, a na co samo so-
bie musi zapracowaæ, to wtedy jasno stawiamy
sprawê, co jest po prostu mo¿liwe do przyjêcia, a co
trzeba wykonaæ samemu. W tym wypadku wydaje
mi siê, ¿e ta lista œwiadczeñ gwarantowanych jest
tylko takim po³owicznym rozwi¹zaniem. ¯e nie do
koñca uczciwym, to mo¿e za mocno powiedziane,
ale nie do koñca jasnym. Co stoi na przeszkodzie,

¿eby pokazaæ obydwie strony rzeczy istotnych
z punktu widzenia pacjenta. Chcia³abym wiedzieæ,
co mi wolno, co dostanê, bardziej lub mniej dop³a-
cone przeze mnie, a co na pewno mi siê nie nale¿y.
Wtedy by³oby to ju¿ proste, jasne i zrozumia³e dla
wszystkich. Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Pani Senator, w dalszym ci¹gu podtrzymujê

to, co mówi³em po raz kolejny: stanowisko rz¹du
jest takie, ¿e powinniœmy zmierzaæ do sprecyzo-
wania tego, co obywatel mo¿e otrzymaæ i otrzyma
w momencie pojawienia siê takiej potrzeby, co
bêdzie finansowane ze œrodków publicznych. Co
wiêcej, w sytuacji… Wiemy, ¿e katalog, który bê-
dzie funkcjonowa³ na podstawie trzynastu roz-
porz¹dzeñ ministra zdrowia, bêdzie katalogiem
mniej lub bardziej ¿ywym, to znaczy œwiadczenia
bêd¹, z mniejsz¹ lub wiêksz¹ czêstotliwoœci¹,
przeszacowywane. To chodzi o œwiadczenia
w tych samych dziedzinach, stosowane w wy-
padku okreœlonego rodzaju schorzenia, bo je¿eli
bêd¹ wynalezione nowe technologie – a wiemy, ¿e
postêp w tej dziedzinie jest postêpem w zasadzie
geometrycznym i œrodki, które s¹ wydatkowane
na ochronê zdrowia…

Gdybyœmy dziesiêæ lat temu powiedzieli, ¿e ze
œrodków publicznych bêdzie wydawanych na
ochronê zdrowia 55 miliardów z³, to okaza³oby siê,
¿e wszyscy mamy, no, tak… Przepraszam za ten
gest. A w chwili obecnej, mimo ¿e te œrodki s¹
oczywiœcie znacznie wiêksze ni¿ wskaŸnik inflacji
na przestrzeni tych lat i mimo ¿e dynamika œrod-
ków z Narodowego Funduszu Zdrowia na prze-
strzeni ostatnich lat funkcjonowania najpierw
kas chorych, a póŸniej Narodowego Funduszu
Zdrowia, jest zdecydowane wy¿sza ni¿ dynamika
produktu krajowego brutto, i choæ okazuje siê, ¿e
konsumujemy coraz wiêcej i wiêcej, to pod wzglê-
dem finansowania ochrony zdrowia ze œrodków
publicznych w dalszym ci¹gu nie jesteœmy, mó-
wi¹c krótko, w czo³ówce.

Wyszliœmy z za³o¿enia, jak powiedzia³em, ¿e
pacjent, obywatel ma prawo wiedzieæ, co mu przy-
s³uguje. W tej chwili wie, co mu nie przys³uguje.
Tu wiêc odwracamy tê sytuacjê. Myœlê te¿, ¿e nie
ma absolutnie problemu polegaj¹cego na tym,
¿e… Bo przecie¿ jesteœmy na takim etapie rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego, dostêpu do wie-
dzy, internetu itd., ¿e je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ tak¹
listê opracowaæ i opublikowaæ, to nie bêdzie z tym
problemu. Myœlê wiêc, ¿e tak czy inaczej ta lista
siê pojawi. Nie s¹dzê jednak, ¿eby musia³a ona
przybieraæ formê dokumentu urzêdowego, a zw³a-
szcza dokumentu urzêdowego bêd¹cego prawem
powszechnie obowi¹zuj¹cym, a wiêc funkcjonu-
j¹cego z moc¹ czy to ustawy, czy rozporz¹dzenia.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, takie krótkie pytanie zadawa-

ne w kontekœcie tego, o czym pan mówi³, czyli tak
niskiego, bo tylko jednoprocentowego, kosztu
utrzymania Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ustach pana ministra zabrzmia³o to dosyæ op-
tymistycznie dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
Chcia³bym zapytaæ, Panie Ministrze… Bo nied³u-
go min¹ dwa lata od og³oszenia dziesiêciu pun-
któw deklaracji wyborczej Platformy Obywatel-
skiej. Nie bêdê pyta³ o cuda, bo to by³oby pytanie
mo¿e nieeleganckie, zapytam tylko o to, co doty-
czy s³u¿by zdrowia. Jak pan minister sobie przy-
pomina, Platforma Obywatelska mia³a zagwaran-
towaæ powrót do bezp³atnego dostêpu do œwiad-
czeñ medycznych i likwidacjê Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Czy ta deklaracja w zakresie opie-
ki zdrowotnej w dalszym ci¹gu obowi¹zuje?

(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-

kub Szulc: Je¿eli mogê, to odpowiem panu senato-
rowi.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:
Zapewnienie bezp³atnego dostêpu do œwiad-

czeñ medycznych, Panie Senatorze, jest jak naj-
bardziej aktualne. Co wiêcej, jestem sk³onny
stwierdziæ, ¿e jest coraz bardziej prawdziwe.

Jest tak, ¿e mamy do czynienia z sytuacj¹,
o której wiemy, i¿ czêœæ pieniêdzy wydatkowa-
nych w systemie ochrony zdrowia to pieni¹dze
wydatkowane prywatnie. I tutaj mamy je skwan-
tyfikowane. Mamy do czynienia z sytuacj¹, w któ-
rej czêœæ tych pieniêdzy – ja mówiê w tym momen-
cie tylko i wy³¹cznie o Ÿród³ach legalnych – jest
wydatkowana, mówi¹c nie³adnie, pod sto³em. I te-
raz je¿eli weŸmiemy pod uwagê to, do czego, jako
rz¹d, jesteœmy zobowi¹zani przede wszystkim,
czyli realizacjê zobowi¹zania konstytucyjnego,
a wiêc równego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanych ze œrodków publicznych,
to wydaje mi siê, ¿e jesteœmy bli¿ej tego celu ni¿
ktokolwiek wczeœniej. Czy jest to cel, który jest do
zrealizowania w stu procentach? Byæ mo¿e tak,

byæ mo¿e nie. Niemniej jesteœmy równie¿ przeko-
nani co do jednego: by³oby nam du¿o ³atwiej, gdy-
byœmy mogli od pocz¹tku do koñca realizowaæ tê
politykê, któr¹ sobie zaplanowaliœmy.

Co zaœ do podzia³u czy te¿ decentralizacji…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Likwidacji.)
…likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia,

to z tego, co pamiêtam, w programie…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Ja to mogê

póŸniej udowodniæ...)
Nie k³óæmy siê… Nie, Panie Senatorze…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie mam tego

przy sobie, nie w tej teczce.)
(Rozmowy na sali)
Ju¿, Panie Senatorze, odpowiadam. To jest

naturalna konsekwencja zdarzeñ, które sobie
zaplanowaliœmy i wydaje mi siê, ¿e idzie to w jak
najbardziej w³aœciwym kierunku, mimo ¿e, jak
powiedzia³em, nie mamy mo¿liwoœci – z ró¿nych
wzglêdów, czasami obiektywnych, czasami nie
– ¿eby ca³¹ zaplanowan¹ œcie¿kê zrealizowaæ
w sposób, jaki przewidzieliœmy. Panie Senatorze,
nasz plan reformy w zakresie ochrony zdrowia
wygl¹da doœæ prosto: reforma po stronie œwiad-
czeniodawców, wprowadzenie koszyka œwiad-
czeñ gwarantowanych, a nastêpnie reforma po
stronie p³atnika. Tutaj nie ma ¿adnego odstêp-
stwa od tego, co zaplanowaliœmy, aczkolwiek
z przykroœci¹ przyznajê, ¿e rozci¹ga siê to w cza-
sie bardziej, ni¿ byœmy chcieli. Ale, jak mówiê,
czynniki, które to powoduj¹, najczêœciej nie s¹
czynnikami zale¿nymi od nas.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pytañ wiêcej nie ma, wobec tego dziêkujê panu

ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-

kub Szulc: Bardzo serdecznie dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Jako pierwszy – pan senator Dajczak. Proszê
bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad któr¹ dzisiaj debatujemy, niew¹t-

pliwie dotyczy bardzo istotnego fragmentu, doty-
kaj¹cego ca³ego naszego spo³eczeñstwa. Otó¿ do-
tyczy ona regulacji, o których mówi³ pan senator
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Karczewski, a które w bardzo istotny sposób od-
nosz¹ siê do ochrony zdrowia. Zapisy zapropono-
wanej ustawy w bardzo istotny sposób wywo³uj¹
w¹tpliwoœæ, czy faktycznie przyczyni siê ona do
tego, aby obszary, o których mówimy, zosta³y
w znacz¹cy sposób uregulowane, a problemy,
które do tej pory w tych obszarach istniej¹, roz-
wi¹zane. Ja myœlê, ¿e dyskusja i pytania, które
dzisiaj pada³y, pytania zg³aszane przez fachow-
ców w tej dziedzinie – co trzeba powiedzieæ jedno-
znacznie – zarówno ze strony koalicji rz¹dz¹cej,
jak i opozycji, w sposób znacz¹cy wyra¿a³y w¹tpli-
woœci co do poszczególnych zapisów, co do po-
szczególnych rozwi¹zañ, i wskazywa³y, ¿e te regu-
lacje nie spowoduj¹ rozwi¹zania problemów,
o których dzisiaj mówimy.

Ja zaœ, jako niefachowiec w tej dziedzinie, jako
zwyk³y obywatel i parlamentarzysta, chcia³bym
wyraziæ swoj¹ w¹tpliwoœæ co do kwestii konstytu-
cyjnych. Myœlê, ¿e kwestia konstytucyjnoœci tej
ustawy to jest bardzo istotna sprawa. Rozwi¹za-
nia, które s¹ tutaj proponowane i które stanowi¹
istotê i sens tej ustawy – czy, jak powiedzia³by pan
senator Andrzejewski, s¹ superclou tej ustawy
– budz¹, moim zdaniem, powa¿ne w¹tpliwoœci
konstytucyjne. Przypomnê tylko, ¿e ustawa zasa-
dnicza mówi o prawie ka¿dego obywatela do
ochrony zdrowia, a art. 68 wskazuje dalej id¹c¹
normê i mówi o tym, ¿e obywatelom, niezale¿nie
od ich sytuacji materialnej, w³adze publiczne za-
pewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki zdro-
wotnej finansowanej ze œrodków publicznych.

Mam bardzo powa¿ne w¹tpliwoœci – zreszt¹ tê
sprawê niejednokrotnie poruszano w pytaniach –
czy wprowadzane zmiany nie spowoduj¹, ¿e za
œwiadczenie gwarantowane bêdziemy uznawaæ
œwiadczenie opieki zdrowotnej finansowane nie
tylko ze œrodków publicznych, jak jest obecnie,
ale równie¿ wspó³finansowane ze œrodków publi-
cznych. To wspó³finansowanie ze œrodków publi-
cznych oznacza, ¿e czêœæ finansowania œwiadcze-
nia zdrowotnego byæ mo¿e, niestety, bêdzie mu-
sia³ wzi¹æ na siebie obywatel, w zwi¹zku z czym od
jego zdolnoœci finansowej bêdzie zale¿a³o, czy
w ogóle skorzysta ze œwiadczenia gwarantowane-
go, a to jest przecie¿ bardzo istotne. I w³aœnie
w tym œwietle, o którym wczeœniej wspomnia³em,
w œwietle art. 68 konstytucji, ta sprawa budzi bar-
dzo powa¿ne w¹tpliwoœci. Nowa definicja œwiad-
czenia gwarantowanego, wprowadzaj¹ca wspó³fi-
nansowanie przez obywateli, uzale¿nia dostêp do
œwiadczeñ finansowanych ze œrodków publicz-
nych od sytuacji materialnej obywateli. Wydaje
siê, ¿e to bardzo w¹tpliwe rozwi¹zanie, budz¹ce
bardzo du¿e zastrze¿enia.

I drugi zarzut konstytucyjny, o którym
chcia³bym wspomnieæ, a który wydaje mi siê rów-
nie¿ bardzo istotny. Mówi³ o tym w swoim pytaniu

pan senator Gogacz. Muszê powiedzieæ, ¿e wyjaœ-
nienia pana ministra mnie przynajmniej w ¿aden
sposób nie przekona³y, poniewa¿ sformu³owania
czy argumenty, których u¿ywa³ pan minister,
sprowadza³y siê w³aœciwie do tego, ¿e zdaniem pa-
na ministra tak jest… Ja myœlê, ¿e w¹tpliwoœci s¹
bardzo istotne, poniewa¿ art. 68 mówi w³aœnie
o tym, ¿e to ustawa bêdzie okreœla³a zakres œwiad-
czeñ finansowanych ze œrodków publicznych,
a nie rozporz¹dzenie ministra, zaœ w myœl noweli-
zacji, któr¹ w³aœnie dzisiaj siê zajmujemy, ostate-
czny zakres udzielania œwiadczeñ ustalaæ bêdzie
rozporz¹dzenie i to minister okreœli wykazy kon-
kretnych œwiadczeñ wraz z okreœleniem miêdzy
innymi poziomu lub sposobu finansowania dane-
go œwiadczenia gwarantowanego, warunków rea-
lizacji danego œwiadczenia gwarantowanego czy
te¿ limitu cen w przypadku wyrobów medycznych
bêd¹cych przedmiotami ortopedycznymi i œrod-
ków pomocniczych.

Te w¹tpliwoœci s¹ dla mnie bardzo istotne. Wy-
jaœnienia, które sk³ada³ z tej mównicy pan mini-
ster, w³aœciwie nie rozwia³y moich w¹tpliwoœci co
do konstytucyjnoœci proponowanych zapisów.
Dodaj¹c do tego w¹tpliwoœci, które, jak powie-
dzia³em wczeœniej, zg³aszali specjaliœci w tym za-
kresie, te bardzo niejasne, nieprecyzyjne zapisy,
wydaje siê, ¿e ustawa, tak jak powiedzia³em na
pocz¹tku, nie rozwi¹zuje kwestii, które powinna
rozwi¹zywaæ, wrêcz przeciwnie, budzi wiele w¹t-
pliwoœci, wiele kontrowersji. W zwi¹zku z tym
myœlê, ¿e Wysokiej Izbie, izbie, któr¹ sami nazy-
wamy Izb¹ refleksji, gdzie dbaæ powinniœmy
w sposób szczególny o to, aby tworzone prawo by-
³o prawem bardzo przejrzystym, spójnym i jas-
nym… Te warunki nie s¹ spe³nione, w zwi¹zku
z tym myœlê, ¿e ta ustawa nie powinna byæ przyjê-
ta przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

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

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa jest konsekwencj¹ impasu,

w jakim znalaz³a siê ochrona zdrowia mniej wiêcej
od 2002 roku, gdy zosta³y zlikwidowane kasy cho-
rych i utworzono Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wtedy tak naprawdê porzuciliœmy œcie¿kê reform
konsekwentnie obieran¹ mniej wiêcej od ro-
ku 1991. Intencj¹ systemu ubezpieczeniowego
by³o bowiem odpolityzowanie decyzji podejmowa-
nych w tym systemie zarówno co do iloœci œrod-
ków, jak i co do zasady dystrybucji tych œrodków.
Tymi kwestiami mia³y zajmowaæ siê kasy cho-
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rych, zaœ krajowa kasa chorych mia³a dbaæ, ¿eby
jakoœæ œwiadczeñ wykonywanych w poszczegól-
nych kasach podlega³a reglamentacji. Z kolei
Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych by³
tym orê¿em pañstwa, które mia³o egzekwowaæ
standardy wykonywanych procedur. Minister £a-
piñski, likwiduj¹c kasy chorych, scentralizowa³
ten model, przywróci³ rolê ministra w systemie.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w poprzedniej kadencji te¿
d¹¿ono w kierunku zwiêkszania roli ministra
zdrowia. Obecnie mamy w zasadzie ministra
zdrowia, który jest ministrem od œwiadczeñ zdro-
wotnych, i ta ustawa jest troszeczkê w tym duchu
– minister utrzymuje swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê
w systemie œwiadczeñ. Trzeba sobie zdawaæ spra-
wê z tego, ¿e tak jest. Czy to jest Ÿle czy dobrze?
Myœlê, ¿e fachowcy powinni siê na ten temat zde-
cydowanie wypowiedzieæ.

Jeœli jednak ju¿ mówimy o tej ustawie, Szano-
wni Pañstwo, to trzeba du¿ej hipokryzji, ¿eby nie
dostrzegaæ, i¿ tak naprawdê realizuje ona coœ, co
nak³ada na nas wyrok Trybuna³u Konstytucyjne-
go, i de facto, w sposób maksymalnie miêkki,
wprowadza dyspozycje co do koszyka œwiadczeñ
gwarantowanych. I trzeba mieæ, ¿e tak powiem,
du¿o z³ej woli, ¿eby nie dostrzegaæ, i¿ kolejne
zmiany w tej ustawie doprowadzi³y do tego, ¿e tak
naprawdê zosta³o w niej przeprowadzone wszyst-
ko, co dzisiaj wi¹¿e siê z finansowaniem przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia i tym, co wymaga dofi-
nansowania. W gruncie rzeczy, skoro ju¿ wprowa-
dzamy koszyk œwiadczeñ gwarantowanych, to
jest to technologia zalecana, bo oczekiwanie, ¿e
nast¹pi ciêcie, ¿e pewne procedury, które dzisiaj
s¹ dostêpne, nie bêd¹ finansowane w tym syste-
mie… To oczywiœcie by³by ³akomy k¹sek, ³up poli-
tyczny. Zreszt¹ dzisiaj, jak s³ucham powtarza-
nych pytañ, to widzê, ¿e jeœli chodzi o kwestiê
ochrony zdrowia, to niestety ci¹gle jest ta chêæ po-
litycznego wykorzystania niezrêcznej sytuacji,
w której znajduje siê ka¿da ekipa reformuj¹ca.

Przypomnê, ¿e pan minister Religa razem
z Agencj¹ Oceny Technologii Medycznych przygo-
towa³ trzytomowy zestaw… Szed³ on w kierunku
stworzenia koszyka œwiadczeñ gwarantowanych
i stan¹³by przed tym samym problemem, przed
którym staj¹ dzisiaj rz¹dz¹cy. Tyle tylko, ¿e ponie-
wa¿ jesteœmy, tak to nazwê, w ostrym zwarciu, nie
rozumie siê, ¿e istnieje jeszcze coœ takiego, jak in-
teres pañstwa, i ¿e Trybuna³ Konstytucyjny na³o-
¿y³ na Izbê, na parlament obowi¹zek jakiegoœ roz-
wi¹zania tego trudnego problemu. Prawd¹ jest
te¿, ¿e zwiêkszaj¹ce siê nak³ady na ochronê zdro-
wia wcale nie daj¹ poczucia, i¿ jest ju¿ dobrze. Je-
dnak ci, którzy trochê wiêcej wiedz¹ na temat
ochrony zdrowia, rozumiej¹, ¿e us³ugi zdrowotne
s¹ us³ugami zaliczanymi do konsumpcji, na które
zapotrzebowanie roœnie wraz ze wzrostem dobro-

bytu spo³eczeñstwa, i ¿e nie jest przypadkiem, ¿e
najwiêksze nak³ady na ochronê zdrowia maj¹
pañstwa najbogatsze.

Obowi¹zkiem ustawodawcy jest zadbaæ o to,
¿eby za nak³ady ponoszone w tej sferze uzyskiwaæ
maksymalny efekt zdrowotny. I temu, uwa¿am,
s³u¿y dobrze zapisana tutaj rola Agencji Oceny
Technologii Medycznych, która tworzy narzêdzie
obiektywizowania tego, co ma byæ, i tego, co ma
nie byæ finansowane. Poprzez tê ustawê, poprzez
zapisanie roli Agencji Oceny Technologii Medycz-
nej wreszcie tworzymy politykom, zw³aszcza tym
pracuj¹cym w sferze wykonawczej, mo¿liwoœci
odejmowania lub wprowadzania pewnych proce-
dur. Dlaczego moc¹ rozporz¹dzenia, a nie usta-
wy? Ano choæby po to, ¿eby ten system by³ odrobi-
nê elastyczniejszy. Popatrzcie, jakie s¹ losy ustaw
i jak bardzo czasami polityzuj¹ siê kwestie
zwi¹zane ze sprawami merytorycznymi. Wyob-
raŸcie sobie, ¿e jakaœ technologia medyczna nie-
zbêdna z punktu widzenia bezpieczeñstwa zdro-
wotnego by³aby poddana procedurze zwi¹zanej
z pracami w komisjach sejmowej i senackiej, i je-
szcze prawem weta pana prezydenta. Szanowni
Pañstwo, no odrobinê przytomnoœci w tej sytua-
cji. Trybuna³ w orzeczeniu wyraŸnie wskazuje, ja-
kie procedury… To mo¿e byæ rozporz¹dzenie.
I dlatego uwa¿am, ¿e podnoszenie kwestii konsty-
tucyjnoœci akurat w tej sprawie jest chybione.

Wreszcie, proszê pañstwa, ostatnia sprawa.
Pielêgniarki naciskaj¹ na to, by tak¿e by³y obec-
ne w Radzie Konsultacyjnej Agencji Oceny Te-
chnologii Medycznych. Wiecie pañstwo, mówi¹c
szczerze, merytorycznie nie ma tutaj… Sprawa
jest bardziej polityczna ni¿ merytoryczna. No,
ale ja mam w zwi¹zku z tym poprawkê legislacyj-
n¹ – i j¹ sk³adam – która zmierza do tego, ¿eby
zapis art. 31s otrzyma³ takie brzmienie:
„W sk³ad Rady Konsul tacy jne j wchodz i
dwunastu cz³onków powo³ywanych przez mini-
stra w³aœciwego do spraw zdrowia”. Koniec,
kropka. Proszê pañstwa, unikamy wtedy debaty
na zasadzie: strzy¿one, golone, czyli o tym, kto
jest wa¿ny politycznie, a kto nie jest wa¿ny w sy-
stemie, a to te¿ jest przedmiotem spodziewane-
go ³upu pewnych ugrupowañ politycznych.
Dziêkujê pañstwu za uwagê.

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

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ka¿da ustawa, która wprowadza zmiany w sys-

temie ochrony zdrowia, budzi pewne emocje.
Myœlê, ¿e dzisiejsza debata, aczkolwiek bardzo
spokojna, tak¿e tego dowodzi.
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W swoim wyst¹pieniu pragnê skoncentrowaæ
siê g³ównie na s³owniku, a w³aœciwie na jednej de-
finicji, jak¹ ten s³ownik zawiera. Chodzi oczywi-
œcie o œwiadczenie gwarantowane.

Co oznacza œwiadczenie gwarantowane? Tak
jak wspomnia³em wczeœniej, pyta³em pacjentów
w szpitalu, co rozumiej¹ przez to pojêcie. I proszê
mi wierzyæ, ¿e 100% pacjentów odpowiedzia³o, ¿e
jest to œwiadczenie, które im siê nale¿y, czyli jest
w pe³ni refundowane przez pañstwo. Myœlê, ¿e
wprowadzenie w tym s³owniku pojêcia „wspó³fi-
nansowanie” jest pewnym przek³amaniem i wpro-
wadzaniem pacjenta w b³¹d. S¹dzê, ¿e uczciwe
by³oby wprowadzenie œwiadczenia gwarantowa-
nego, które jest w pe³ni finansowane, i œwiadcze-
nia wspó³finansowanego. Wtedy pacjent by wie-
dzia³, ¿e gdy ma coœ zagwarantowane, to za to nie
p³aci, a gdy ma œwiadczenie wspó³finansowane, to
w jakimœ procencie musi za to œwiadczenie zap³a-
ciæ. Ale niestety, ustawa tego nie wprowadza i do
jednego worka wrzuca œwiadczenie, które jest
w ca³oœci finansowane, i œwiadczenie, które jest
wspó³finansowane. Taka jest filozofia ustawo-
dawcy i nie mamy innego wyjœcia, ni¿ z t¹ filozofi¹
siê zgodziæ.

Inn¹ konsekwencj¹ definicji œwiadczenia gwa-
rantowanego jest zapis te¿ budz¹cy, jak mi siê wy-
daje, niepokój. W art. 15 ustawodawca pisze, ¿e
œwiadczeniobiorcy przys³uguj¹ œwiadczenia gwa-
rantowane i dalej jest wymienione, z jakiego za-
kresu. Praktycznie ca³a opieka medyczna jest tu-
taj wrzucona, bo i podstawowa opieka zdrowotna,
i leczenie szpitalne, i ratownictwo medyczne, itd.
Jest to zapewnione w postaci œwiadczenia gwa-
rantowanego, ale nie wiemy, czy to jest œwiadcze-
nie w 100% gwarantowane przez pañstwo, czy te¿
bêdzie to œwiadczenie wspó³p³acone. Pan minister
zapewnia nas, ¿e jest to w 100% gwarantowane,
dlatego myœlê, ¿e bêdzie o tym w przysz³oœci pa-
miêta³, aczkolwiek budzi to pewien niepokój i ro-
dzi jak¹œ, ¿e tak powiem, niejasnoœæ.

Dlatego myœlê, ¿e powinno byæ to jednak roz-
dzielone. Œwiadczenia gwarantowane powinny
byæ w 100% p³atne przez pañstwo, a œwiadczenia
wspó³finansowane z pacjentem powinny byæ zu-
pe³nie oddzielnie wymienione.

Mój przedmówca zg³osi³ poprawkê dotycz¹c¹
sk³adu rady konsultacyjnej. Nie wiem, czy inten-
cj¹ tej poprawki jest, czy te¿ nie, to, ¿eby pielêg-
niarki znalaz³y siê w tej radzie, ale myœlê, ¿e w ten
sposób nie odbieramy pielêgniarkom ich wartoœci
w tym sensie, ¿e do tej rady wnios¹ coœ merytory-
cznego, bo myœlê, ¿e wnios¹. Tak¿e ze wzglêdu na
liczbê tych…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: G³osów.)
…ze wzglêdu na liczebnoœæ izb pielêgniarskich

im siê to nale¿y, jak s¹dzê.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak, nale¿y siê.)

Myœlê, ¿e tak te¿ trzeba do tego podejœæ.
I na koniec troszeczkê odejdê od tej ustawy, ale

proszê mi wybaczyæ, nie mogê siê oprzeæ pewnej
refleksji. Szkoda, ¿e pani minister nie zaszczyca
Senatu swoj¹ obecnoœci¹, na posiedzeniu komisji
by³a bodaj¿e tylko raz. Chcia³bym w tym momen-
cie podzieliæ siê z pañstwem pewn¹ refleksj¹. Nie
wiem, czy pañstwo ogl¹daliœcie w poniedzia³ek
w telewizji komercyjnej wyst¹pienie pani mini-
ster, która powiedzia³a, ile to pielêgniarki i lekarze
zarabiaj¹ w naszym kraju, wymieni³a nawet kon-
kretne kwoty: od 6 do 21 tysiêcy z³. Ale oczywiœcie
nie wspomnia³a, ¿e je¿eli nawet lekarze czy pielêg-
niarki zarabiaj¹ takie pieni¹dze, to najczêœciej
pracuj¹ w ramach samozatrudnienia, czyli na
kontraktach, pokrywaj¹c ca³e œwiadczenia zdro-
wotne, ubezpieczenie, ZUS. Nie wspomnia³a tak-
¿e, ile godzin pracuj¹: najczêœciej jest to ponad
czterysta godzin w miesi¹cu, czyli 2/3 miesi¹ca
spêdzaj¹ w pracy. Dlatego myœlê, ¿e taki sposób
przedstawiania tego jest nieuczciwy i apelujê do
pani minister, ¿eby w swoich wypowiedziach na
temat zarobków w s³u¿bie zdrowia wykazywa³a
troszkê obiektywizmu i przyzwoitoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni

Przedstawiciele Ministerstwa!
Nie ma pana ministra, ale rozumiem, ¿e po ta-

kiej harówce musia³ na chwilkê wyjœæ.
Proszê pañstwa, Wysoka Izbo, chcia³abym bar-

dzo krótko odnieœæ siê do tej ustawy, poniewa¿
pytania chyba wystarczaj¹co naœwietli³y w¹tpli-
woœci, które nas ogarnia³y.

Pierwszy punkt mojego wyst¹pienia, który mia³
byæ temu poœwiêcony, wyczerpa³ pan senator
Kraska. Chcia³am bowiem przede wszystkim po-
wiedzieæ, ¿e ktoœ, kto w tej ustawie zapisa³ now¹
definicjê gwarantowanego œwiadczenia opieki
zdrowotnej – w dotychczasowej ustawie rozumia-
nego, i tak zapisanego, jako œwiadczenie w pe³ni,
w 100% finansowane ze œrodków publicznych –
ktoœ, kto do³o¿y³ tylko wspó³finansowanie, znako-
micie, ¿e tak powiem, zmieni³ znaczenie. Tak je
zmieni³, ¿e jeszcze chyba przez wiele miesiêcy oso-
by, które nie wczytaj¹ siê w ustawê, nie bêd¹ wie-
dzia³y, o co chodzi. Tej osobie, która przygotowa³a
to nowe rozumienie œwiadczenia gwarantowane-
go, chcia³abym pogratulowaæ i bez przeprowadza-
nia testów psychologicznych dajê jej 150 pun-
któw IQ i doradzam, ¿eby od razu siê zapisa³a do
Mensy, bo to jest stowarzyszenie najbardziej inte-
ligentnych osób, z najwy¿sz¹ punktacj¹. To na-
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prawdê jest majstersztyk i gratulujê. Tylko czy to
jest zrobione w dobrej wierze?

Proszê pañstwa, wobec tego ja bym mo¿e prze-
sz³a do sprawy poprawki, która jest zg³oszona ja-
ko wniosek mniejszoœci, miêdzy innymi z mojej
inicjatywy. Mianowicie chodzi o sk³ad rady kon-
sultacyjnej. Pani minister zdrowia mo¿e powo³aæ
oœmiu cz³onków z w³asnej inicjatywy, wskazuj¹c
ich, ale ma te¿ mo¿liwoœæ powo³ania, zgodnie z za-
pisami nowelizowanej ustawy, przedstawicieli
wskazanych przez rektorów akademii medycz-
nych, Naczeln¹ Radê Lekarsk¹, Naczeln¹ Radê
Aptekarsk¹ i fundusz. Ale sta³o siê tak, ¿e nie wpi-
sano tutaj Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿-
nych. Ja chcê przypomnieæ, ¿e tak naprawdê to
dobre pielêgnowanie pacjenta decyduje o jakoœci
leczenia, podobnie jak o skutkach, o skuteczno-
œci leczenia decyduje udzia³ farmakoterapii. Wo-
bec tego wydaje siê, ¿e pielêgnowanie, które
wchodzi w ramy i leczenia ambulatoryjnego,
i œwiadczeñ szpitalnych, i ka¿dego rodzaju œwiad-
czeñ… Jest te¿ samodzielna dzia³alnoœæ w zak³a-
dach pielêgnacyjno-opiekuñczych, w których pie-
lêgniarki samodzielnie prowadz¹ opiekê pielêg-
niarsk¹ nad osobami wymagaj¹cymi tej opieki, s¹
te¿ takie formy opieki, jak opieka terminalna, ho-
spicyjna, gdzie pielêgnowanie decyduje w wiêk-
szoœci o komforcie umierania pacjenta. Wydaje
siê wiêc, ¿e udzia³ pielêgniarki w opiniowaniu
œwiadczeñ medycznych, które bêdzie prowadzone
przez radê konsultacyjn¹, jest bardzo wa¿ny. I po-
mijanie tego wa¿nego zawodu, który przecie¿ jest
nauk¹, prowadzi badania naukowe, ma w³asn¹
kadrê badawcz¹, profesorów, co prawda niewielu,
ale ju¿ ma, doktorów habilitowanych, doktorów,
we wszystkich akademiach medycznych s¹ wy-
dzia³y, które prowadz¹ normaln¹ dzia³alnoœæ na-
ukowo-badawcz¹… Skoro mamy ludzi, którzy by
mogli w sposób racjonalny podejœæ do dyskusji
nad technologiami medycznymi wprowadzanymi
na listê œwiadczeñ zdrowotnych, to wydaje siê to
po prostu racjonalne, ¿e taki przedstawiciel powi-
nien byæ. Mnie najbardziej martwi to, ¿e do dzi-
siaj, mimo ¿e kszta³cenie pielêgniarek na pozio-
mie akademickim istnieje ju¿ czterdzieœci lat
w Polsce, w tym roku mija czterdzieœci lat, jeszcze
o takie proste rzeczy musimy walczyæ.

Pan minister Szulc na posiedzeniu komisji mó-
wi³: gdybyœmy tak chcieli sankcjonowaæ ka¿dy za-
wód, to trzeba by daæ przedstawicieli rehabilitan-
tów, przedstawicieli diagnostów, przedstawicieli
ratowników medycznych itd. Te zawody, które
wymieni³, a które ja teraz powtarzam, to s¹ m³ode
zawody. Kszta³cenie akademickie w tych kierun-
kach odbywa siê, poza diagnostami laboratoryj-
nymi, dopiero od kilku lat – ratowników od piêciu
lat, pozosta³ych te¿ od piêciu, szeœciu lat. A to jest
ju¿ nauka, która ma czterdzieœci lat i ma ju¿ odpo-

wiedni¹ do tego bazê, wiêc wydaje siê… Poza tym
te zawody nie maj¹ swoich samorz¹dów. Diagno-
œci laboratoryjni to nie tylko magistrzy i weteryna-
rze, ale tak¿e lekarze, wiêc wœród tych dziesiêciu
lekarzy, którzy bêd¹ z racji powo³ania przez pana
ministra czy te¿ przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹,
mo¿e byæ ich przedstawiciel. Gdybyœmy popatrzy-
li na moj¹ propozycjê, to bêdzie dziesiêciu lekarzy,
jeden aptekarz, magister farmacji czy te¿ profesor
farmacji, i jedna pielêgniarka. Czy ten g³os by³by
w jakiœ sposób decyduj¹cy? Nie. To by³by tylko
g³os, który pokazywa³by elementy istotne w lecze-
niu, a dotycz¹ce pielêgniarstwa.

Dziwiê siê, ¿e tak wiele jest tutaj g³osów sprze-
ciwu albo nawet s¹ pomys³y, chocia¿by pana se-
natora Sidorowicza, ¿eby w ogóle siê wycofaæ
z propozycji dotycz¹cej przedstawicieli samo-
rz¹dów lekarskich i aptekarskich, byle tylko nie
wpisaæ przedstawicieli pielêgniarstwa. Proszê
pañstwa, je¿eli tak bêdziemy traktowaæ pielêg-
niarstwo w Polsce, to zapewniam pañstwa, ¿e za
dziesiêæ lat nie bêdzie pielêgniarek. Ju¿ dzisiaj we
wszystkich akademiach medycznych spada li-
czebnoœæ kandydatów, bo m³odzi ludzie patrz¹
i oceniaj¹, a okaza³o siê, ¿e jednak ten zawód, mi-
mo studiów wed³ug systemu boloñskiego, czyli
tak jak w ka¿dym innym zawodzie, nadal jest nie-
doceniany i walka o wszystkie prawa ci¹gle trwa,
a trzeba siê du¿o uczyæ i wykonywaæ ciê¿k¹ pracê.
Tak wiêc po co siê wysilaæ. Mo¿e wobec tego rze-
czywiœcie róbmy tak dalej i za dziesiêæ lat napraw-
dê bêdziemy umieraæ pielêgnowani przez jakieœ
osoby sprowadzone z innych pañstw albo osoby
z marginesu spo³ecznego.

Zwracam na to uwagê i proszê Wysok¹ Izbê,
¿eby jednak rozwa¿y³a tê poprawkê, która jest
w tej chwili wnioskiem mniejszoœci. Chodzi o to,
a¿eby zgodziæ siê na przedstawiciela Naczelnej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, na jedn¹ jedyn¹
pielêgniarkê wœród dwunastu cz³onków. Bardzo
o to proszê i o to wnoszê, a tak¿e zwracam siê o to
wprost do pani minister Kopacz, która tak wiele
wykazywa³a troski, kiedy pielêgniarki w „bia³ym
miasteczku” buntowa³y siê przeciwko trzydzie-
stoprocentowej podwy¿ce, któr¹ nasz rz¹d by³
w stanie przekazaæ.

I jeszcze jedna sprawa, na któr¹ chcia³abym
zwróciæ uwagê. Art. 48 ustawy. Mianowicie,
w tym artykule wprowadza siê ocenê programów
promocji zdrowia i profilaktyki przez Agencjê Oce-
ny Technologii Medycznych. Wszystkie jednostki,
które takie programy bêd¹ prowadziæ albo ju¿
prowadz¹, a tak¿e fundusz i samorz¹dy, bêd¹
musia³y z³o¿yæ te programy do oceny przez agen-
cjê i w ci¹gu trzech miesiêcy taka ocena zostanie
dokonana.

Wydaje mi siê, ¿e to nie jest najlepsze rozwi¹za-
nie. Na dzieñ dzisiejszy, kiedy nie ma ustawy
o zdrowiu publicznym, w zasadzie mo¿e byæ ono
do przyjêcia, bo jakaœ równowaga musi byæ. Ale
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sugerowa³abym, a¿eby ocenê i w ogóle kwestie
prowadzenia programów zdrowotnych i progra-
mów promocji zdrowia pozostawiæ jednak nowej
ustawie, o której siê mówi od wielu lat w Polsce,
a która ci¹gle nie mo¿e dojœæ do skutku, ustawie
o zdrowiu publicznym.

I na koniec, ju¿ podsumowuj¹c. Wydaje mi siê,
¿e ta oczekiwana i bardzo potrzebna ustawa mo¿e
byæ niekonstytucyjna. Mówimy o równym dostê-
pie do opieki zdrowotnej, co nam gwarantuje kon-
stytucja, a jednak on jest uwarunkowany w ja-
kimœ sensie finansowaniem, bo œwiadczenia gwa-
rantowane s¹ albo pe³nop³atne, albo z dofinanso-
waniem. To byæ mo¿e. Ja mam tak¹ w¹tpliwoœæ
– nie mówiê, ¿e tak jest na pewno – czy to jest na-
prawdê konstytucyjne. I myœlê, ¿e warto by³oby
siê nad pochyliæ. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo ciekawa dyskusja, du¿o ciekawych py-

tañ, ciekawych odpowiedzi, tylko szkoda, ¿e za-
wsze musimy wracaæ do oceny politycznej czy
apolitycznej. Ja czujê siê w tej Izbie politykiem
i bêdê politykiem, pañstwo jesteœcie politykami,
pan minister jest politykiem i wszyscy wypowia-
damy siê w duchu politycznym. Ja tak sobie liczê
– trzy lata temu, 7 czerwca œwiêtej pamiêci pan
minister Religa przedstawi³ dziesiêciopunktowy
program Prawa i Sprawiedliwoœci, program na-
prawy systemu opieki zdrowotnej. I przypomnij-
cie sobie pañstwo – siêgnijcie do stenogramów –
w jaki sposób by³ atakowany i czy to by³a debata
merytoryczna, czy polityczna.

Myœlê, ¿e w tej Izbie powa¿nie rozmawiamy
o problemach s³u¿by zdrowia. My k³adziemy na-
cisk g³ównie na elementy…

(Rozmowy na sali)
Ciii… Cicho!
…merytoryczne, ale te polityczne te¿ maj¹ bar-

dzo du¿e znaczenie.
Gdyby nie nasza Izba, wy¿sza izba parlamentu,

Senat, ustawa nie by³aby naprawiona. Ja ju¿ na
posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia prosi³em
pana ministra o przekazanie tej informacji w³a-
dzom Platformy Obywatelskiej, bo mam nadziejê,
¿e Platforma Obywatelska wycofa siê z propozycji
likwidacji Senatu. I ta debata dziœ przeprowadzo-
na i te g³osy s¹ w olbrzymiej mierze uzasadnione i,
powiedzia³bym, konieczne, potrzebne, dlatego ¿e
rodz¹ siê w¹tpliwoœci, powstaj¹ znaki zapytania

i po to tu jesteœmy, ¿eby pytania zadawaæ, a w¹t-
pliwoœci rozwiewaæ.

W dalszym ci¹gu mam w¹tpliwoœci co do nowe-
go brzmienia art. 31. I przyznam siê szczerze, ¿e
gdyby te w¹tpliwoœci zosta³y do koñca rozwiane,
to powiedzia³bym, ¿e w³aœciwie ustawa…

(Rozmowy na sali)
Bo nikt z nas tu wystêpuj¹cych i nikt z nas tu

zadaj¹cych pytania, senatorów opozycji, nie mówi
o tym, ¿e koszyk jest niepotrzebny. On jest po-
trzebny. Wszyscy zdaj¹ sobie sprawê z tego, ¿e jest
bardzo wa¿nym elementem porz¹dkowania sys-
temu opieki zdrowotnej. Gdybyœmy mieli dostêp
do poprawek, które ministerstwo przygotowa³o
nieco wczeœniej, moglibyœmy nad nimi pochyliæ
siê d³u¿ej. Wtedy byæ mo¿e moje w¹tpliwoœci zo-
sta³yby, tak jak mówiê, rozwiane, chocia¿ ich
oczywiœcie jest sporo. Chocia¿by brak rozpo-
rz¹dzeñ. Pan minister podawa³ przyczyny, dla
których nie ma rozporz¹dzeñ i ich nie znamy,
a ca³y koszyk bêdzie w tych rozporz¹dzeniach. To
jest ustawa o tym, jak zostanie napisany koszyk,
z tego te¿ trzeba sobie zdawaæ sprawê. Ale nie mo-
¿emy mówiæ o koszyku, nie zwracaj¹c uwagi na
otoczenie, bo system opieki zdrowotnej to system
wielu naczyñ po³¹czonych i wszystko ze sob¹
wspó³dzia³a, wspó³gra, ale byæ mo¿e coœ przeszka-
dza. Tu czêsto pada³o pytanie: jakie by³y intencje?
No by³y intencje, by³y powody. Wiadomo, ¿e ko-
szyk œwiadczeñ nale¿y stworzyæ, wiadomo, ¿e nad
tym koszykiem pracowa³y poprzednie rz¹dy. Zna-
my wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 2004 r.
i wiemy, ¿e nakaza³ on stworzenie takich ram pra-
wnych, ¿eby okreœlone by³yby jasno warunki
œwiadczeñ gwarantowanych.

Podzielam równie¿ w¹tpliwoœci pana senatora
Rulewskiego, który mówi³…

(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê.)
Tak, Panie Senatorze.
…o tym otoczeniu i pyta³, czy ustawa zmniejszy

kolejki. Ja powiedzia³bym, ¿e bez dzia³añ w oto-
czeniu stworzenie tej ustawy i praca nad nastêp-
nymi bêdzie dreptaniem w miejscu, bo œrodków
w systemie nie przybywa.

Jeœli taka by³a intencja rz¹du, to w trakcie prac
w Senacie ju¿ takich intencji nie by³o. A mówiê tu-
taj o tym, bo byæ mo¿e to by³ jakiœ mechanizm
zwiêkszenia finansowania systemu opieki zdro-
wotnej. Celowo zada³em panu ministrowi pyta-
nia, czy w ramach tych œwiadczeñ gwarantowa-
nych mo¿na by³oby zrobiæ tak, ¿e niektóre by³yby
w 99% finansowane przez obywateli i te¿ mia³yby
nazwê œwiadczeñ gwarantowanych, bo by³yby
wspó³finansowane.

Naszym g³ównym postulatem w zakresie refor-
mowania opieki zdrowotnej by³o zwiêkszenie fi-
nansowania. Bo jesteœmy jedynym krajem w Unii
Europejskiej, w którym poni¿ej 4,5% PKB jest
przeznaczane na finansowanie opieki zdrowotnej.
I bez tego wszystkie dzia³ania, bardzo istotne,
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bardzo wa¿ne, nie przynios¹ oczekiwanych przez
pacjentów i przez nas wszystkich efektów.

Panie Ministrze! 26 miliardów z³ funkcjonuje
wokó³ systemu. ¯yczê panu ministrowi, pani mi-
nister Ewie Kopacz, ¿ebyœcie pañstwo œci¹gnêli te
œrodki do œrodków publicznych. Jednak ta usta-
wa tego nie przyspieszy³a i nie przyspieszy. Zmar-
twi³em siê tym, ¿e ministerstwo nie bardzo widzi
sens pog³êbionych prac nad ustaw¹ o dodatko-
wych ubezpieczeniach zdrowotnych. No ale te¿
nie dziwiê siê, bo co w tej sytuacji nale¿a³oby do-
datkowo ubezpieczaæ?

Przy³¹czam siê bardzo mocno do wypowiedzi
pani senator Janiny Fetliñskiej, wypowiedzi doty-
cz¹cej pielêgniarek w radzie konsultacyjnej. Ja
myœlê, ¿e to jest po prostu niedopatrzenie. W trak-
cie prac pañstwo pomyœleliœcie o przedstawicie-
lach izby lekarskiej i izby aptekarskiej. Myœlê, ¿e
pañstwo zgodzicie siê na to, aby równie¿ wys³u-
chiwaæ pielêgniarek i ws³uchiwaæ siê w ich g³os,
bo one maj¹ jednak du¿o do powiedzenia, maj¹ ol-
brzymie doœwiadczenie i ten procent ich udzia³u
w œwiadczeniach zdrowotnych jest du¿y, nie bêdê
tutaj tego okreœla³.

Tak ¿e, proszê pañstwa, koszyk jest opisany,
póŸniej bêdziemy recenzowaæ koszyk napisany.
Czekamy na rozporz¹dzenia. Mam nadziejê, ¿e
optymizm pana ministra, ¿e to bêdzie szybko
zrealizowane, jest zasadny, chocia¿ ja tak optymi-
styczny nie jestem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym, wypowiadaj¹c siê w tym punkcie,

zwróciæ uwagê na to, ¿e wydaje siê, ¿e nie tylko
z punktu widzenia pacjenta jest to najwa¿niejsza
ustawa z tych wszystkich ustaw oko³ozdrowot-
nych, nad którymi ju¿ dyskutowaliœmy i o któ-
rych s³yszymy, ¿e wkrótce bêd¹ tutaj równie¿
dyskutowane.

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e w kontekœcie za-
pisów ustawowych bardzo czêsto pojawia siê te-
matyka p³atnoœci za œwiadczenia. I chcê przy-
pomnieæ, ¿e kiedy dyskutowaliœmy nad zmian¹
ustaw zdrowotnych, w tym nad zmian¹ ustawy
o zak³adach opieki zdrowotnej, to bardzo czêsto
s³yszeliœmy, ¿e w tych nowych podmiotach praw-
nych, które by powsta³y, czyli spó³kach prawa
handlowego, spó³kach z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹, nie by³oby op³at za œwiadczenia
zdrowotne. I traktowaliœmy to jako pewien

standard, je¿eli chodzi o kierunki zmian w syste-
mie ubezpieczeñ zdrowotnych, jaki mamy w Pol-
sce. Okazuje siê, ¿e nie tak du¿o czasu minê³o
i dyskutujemy w³aœnie nad sposobem wprowa-
dzenia tych op³at.

Chcê powiedzieæ, ¿e dzisiaj w tej senackiej czê-
œci debaty nad zmian¹ przedmiotowej ustawy,
przekraczamy Rubikon, je¿eli chodzi o aspekt
spo³eczny ubezpieczeñ zdrowotnych, ¿e w tym
momencie decydujemy, przynajmniej ci, którzy
bêd¹ g³osowali za tego typu nowelizacj¹, o tym, ¿e
mo¿na pozwoliæ, a¿eby spo³eczeñstwo polskie
p³aci³o za œwiadczenia zdrowotne.

Pyta³em pana ministra o to, czy ministerstwo
przeprowadzi³o jakiœ sonda¿. Nie mia³em na myœli
klasycznego sonda¿u, jakie s¹ opinie, sonda¿u
wpisuj¹cego siê w PR. Mia³em na uwadze taki go-
spodarski sonda¿, takie racjonalne podejœcie do
tego, czy w sytuacji, kiedy przez ponad czterdzie-
œci, piêædziesi¹t lat wykszta³ciliœmy postawy cen-
tralne w spo³eczeñstwie, postawy centralne, które
polegaj¹ na tym, ¿e nie p³acimy za œwiadczenia
zdrowotne… Bo pañstwo w jednej chwili za pomo-
c¹ tego aktu wprowadzacie zapisy, które mówi¹,
¿e p³acimy za œwiadczenia zdrowotne. I w sytua-
cji, kiedy nie odby³a siê debata publiczna, kiedy
nie by³o dyskusji spo³ecznej, kiedy to nie by³o po-
przedzone przynajmniej takimi rozmowami, jakie
prowadziliœmy przed dyskusj¹ nad pakietem
ustaw zdrowotnych w grudniu, w listopadzie,
a my to wprowadzamy, moje obawy sprowadzaj¹
siê do tego, czy nie bêdzie zaskoczenia w spo³e-
czeñstwie.

Wskaza³em na to, ¿e bardzo czêsto, gdy s³yszy-
my o dop³acaniu, s³yszymy o tej symbolicznej
op³acie 5 z³, 10 z³. I z pewnych wzglêdów nawet
mo¿na o tym myœleæ, dlatego ¿e to by spowodowa-
³o d³u¿sze zastanawianie siê pacjentów, czy nale-
¿y w³aœnie za ka¿dym razem korzystaæ ze œwiad-
czenia zdrowotnego.

Chcê przy tej okazji zwróciæ uwagê, skoro ju¿ tu
dyskutujemy o innych systemach, w których ta
p³atnoœæ ma miejsce… No, oczywiœcie tak by³o
kiedyœ na S³owacji, ale na S³owacji dop³acano pe-
wn¹ sta³¹ kwotê, nie by³o tak jak tu, ¿e minister
otrzymuje narzêdzie w postaci rozporz¹dzenia, bo
w art. 31d mówi siê o tym, ¿e minister w³aœciwy do
spraw zdrowia mo¿e zdecydowaæ o poziomie lub
sposobie finansowania, o warunkach realizacji
danego œwiadczenia gwarantowanego, o limicie
cen, a w ust. 2 tego¿ art. 31d stwierdza siê… Po-
zwolê to sobie przeczytaæ w ca³oœci: „Okreœlaj¹c
poziom lub sposób finansowania danego œwiad-
czenia opieki zdrowotnej, minister w³aœciwy do
spraw zdrowia uwzglêdni, by ze œrodków publicz-
nych by³y w ca³oœci finansowane œwiadczenia
opieki zdrowotnej, w przypadku których stosu-
nek kosztów do uzyskanych efektów zdrowotnych
jest najkorzystniejszy dla œwiadczeniobiorcy
i podmiotu zobowi¹zanego do finansowania
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œwiadczeñ ze œrodków publicznych”. Proszê pañ-
stwa, jest to coœ niesamowitego, a¿eby finanso-
waæ g³ównie te œwiadczenia, co do których s¹
wskazania, ¿e bêd¹ jak najlepsze efekty. To nie
jest polskie, to nie jest ludzkie, to nie jest humani-
tarne.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale, Panie Se-
natorze…)

No, Panie Przewodnicz¹cy, proszê przeczytaæ
art. 31d ust. 2.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Proszê prze-
czytaæ poprawkê, Panie Senatorze.)

Przepraszam bardzo, jako senator tej Izby
otrzyma³em tekst i na tym tekœcie pracujê.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: A my pracuje-
my nad tekstem i poprawkami…)

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o dop³aty, to na
S³owacji z tego siê wycofano. Jednak mówiliœmy
bardzo du¿o o Czechach. W Czechach te¿ te do-
p³aty wprowadzono, ale ostatnio przeczyta³em
w prasie, ¿e „izba ni¿sza parlamentu znios³a
wczoraj op³aty za korzystanie z powszechnej s³u¿-
by zdrowia, miêdzy innymi za wizyty u lekarza czy
wystawienie recepty”. Tak ¿e nie jesteœmy tacy
bardzo europejscy, je¿eli chodzi o te sprawy. Inni
ju¿ z tego rezygnuj¹.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o definicjê…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale my tego

nie wprowadzamy.)
(G³os z sali: Nieprawda.)
(G³os z sali: To nie ta ustawa.)
Proszê pañstwa, Czesi z tego rezygnuj¹, w³aœ-

nie to powiedzia³em.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Ale my tego

nie wprowadzamy.)
Panie Przewodnicz¹cy, przecie¿ wprowadzamy

op³aty za œwiadczenia zdrowotne, niezale¿nie od
tego, czy w taki, czy w inny, zawoalowany, sposób.
A o tym mówi definicja zawarta w ustawie, defini-
cja okreœlaj¹ca, czym jest œwiadczenie gwaranto-
wane. Ano jest to œwiadczenie, które jest op³acane
w ca³oœci ze œrodków publicznych lub – proszê
zwróciæ na to uwagê, tu nie ma koniunkcji, tylko
jest alternatywa – ze œrodków… i, co dziwne, nie
jest powiedziane, z jakich œrodków. My mo¿emy
oczywiœcie siê domyœlaæ, ¿e tu chodzi o œwiadcze-
niobiorcê, o pacjenta, ale proszê zwróciæ uwagê
na definicjê: tam siê mówi o œrodkach publicz-
nych, a jeœli chodzi o tê drug¹ czêœæ, to nie mówi
siê, ¿e to pacjent bêdzie p³aci³. Z wielkim szacun-
kiem dla pana ministra, ale nie wiem, czy pan mi-
nister przynajmniej raz powiedzia³, ¿e pacjent bê-
dzie p³aci³, ¿e to wynika z tej ustawy. A to po pro-
stu z niej wynika.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o zap³atê za
œwiadczenie zdrowotne, to ju¿ by³o mówione, ¿e
nie wiemy do koñca, jak ta zap³ata bêdzie wy-
gl¹da³a. I tu nale¿a³oby przywo³aæ art. 31e, w któ-

rym siê stwierdza: „Minister w³aœciwy do spraw
zdrowia mo¿e usun¹æ dane œwiadczenie opieki
zdrowotnej z wykazu œwiadczeñ gwarantowanych
albo dokonaæ zmiany poziomu lub sposobu finan-
sowania lub warunków realizacji œwiadczenia
gwarantowanego, dzia³aj¹c z urzêdu lub na wnio-
sek…". Oczywiœcie na wniosek agencji itd. Ale ró-
wnie dobrze mo¿e dzia³aæ z urzêdu, nie posi³kuj¹c
siê czy te¿ nie bêd¹c zwi¹zanym rekomendacjami
i opiniami. Proszê pañstwa, to jest o tyle groŸne, ¿e
jeszcze nie tak dawno prze¿ywaliœmy wielk¹ akcjê
szukania przez ministrów rz¹du 20 miliardów o-
szczêdnoœci, oczywiœcie w ramach kryzysu. I je¿e-
li przywo³ujê ten zapis ustawowy i podajê ten
przyk³ad, to dlatego, ¿e mam obawy, czy w sytua-
cji, kiedy rz¹d chcia³by poszukaæ nastêpnych
20 miliardów, nie siêgnie po prostu do Minister-
stwa Zdrowia.

Nowelizacja art. 15 – nowy katalog œwiadczeñ
gwarantowanych. Mówi³em ju¿ o tym w pytaniu,
ale chcia³bym jeszcze pewne rzeczy powtórzyæ.
Mianowicie wspomnia³em o tym, jakich œwiad-
czeñ w³aœnie zabrak³o w tym nowym katalogu
œwiadczeñ gwarantowanych. Nie bêdê tego po-
wtarza³, chcê jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e…
Mianowicie chodzi o osoby niepe³nosprawne.
O ile przy obecnym stanie prawnym w pkcie 14
mamy pielêgnacjê niepe³nosprawnych i opiekê
nad nimi, to w nowym katalogu œwiadczeñ gwa-
rantowanych tego nie ma.

Co do szczepieñ ochronnych, nie wpisano ich
do œwiadczeñ gwarantowanych. W takim razie
jest pytanie, czy szczepienia ochronne znajd¹ siê
w rozporz¹dzeniu. Tymczasem w obowi¹zuj¹cej
ustawie, i to nie jest zmieniane, w art. 27 ust. 1
pkt 7 zapisano: „œwiadczenia na rzecz zachowa-
nia zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego
wykrywania chorób obejmuj¹…” i tu oczywiœcie
mamy „wykonywanie szczepieñ ochronnych”. Py-
ta³em o to pana ministra i stwierdzi³ pan, ¿e wszy-
stko, co siê mieœci w zakresie obecnego katalogu
œwiadczeñ gwarantowanych, znalaz³o siê równie¿
w katalogu œwiadczeñ gwarantowanych obecnie
nam proponowanym. Ale jak w takim razie rozu-
mieæ to, ¿e na przyk³ad diagnostyka, szczepienia,
s¹ literalnie zawarte w innych artyku³ach istnie-
j¹cych w tej samej ustawie, z tym ¿e bez tego do-
datku, jakim jest zdefiniowanie, ¿e jest to œwiad-
czenie gwarantowane? Skoro nie jest to œwiadcze-
nie gwarantowane… Jakby by³o gwarantowane,
to mielibyœmy prawo przypuszczaæ, ¿e byæ mo¿e
przynajmniej w czêœci bêdzie op³acone z funduszy
publicznych. A je¿eli w ogóle nie ma œwiadczenia
gwarantowanego, nie ma tego zapisu, to mam
prawo podejrzewaæ, ¿e w ustawie znajduj¹ siê
prawa do œwiadczeñ, które i tak obywatel musi so-
bie sam wykupiæ.

Mamy leczenie uzdrowiskowe. Nie wiem, w jaki
sposób, ale w internecie s¹ ju¿ zamieszczone pro-
jekty trzynastu rozporz¹dzeñ, które maj¹ byæ do-
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³¹czone do tych trzynastu œwiadczeñ gwaranto-
wanych. I zwróci³o moj¹ uwagê, ¿e o ile w ustawie
jest w miarê dok³adnie skonkretyzowane, za co
ma p³aciæ pacjent korzystaj¹cy z rehabilitacji
uzdrowiskowej, to w tekœcie projektu rozpo-
rz¹dzenia jest tylko ogólnie zapisane, ¿e minister
to ustali.

Proszê pañstwa, mówi³em o dop³atach, ¿e nie
ma zapisu o tym, i¿ to bêdzie sta³a, gwarantowana
op³ata. Jest ryzyko, ¿e popadniemy w du¿y fiska-
lizm i ¿e spo³eczeñstwo tego nie udŸwignie.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o art. 68, by³a dzi-
siaj d³uga dyskusja. Nie chcê ju¿ tego powtarzaæ,
chcê tylko powiedzieæ, ¿e dzisiaj tak naprawdê
¿egnamy siê z zasad¹, na której oparliœmy refor-
mê ubezpieczeñ zdrowotnych z roku 1999, z t¹ za-
sad¹, któr¹ siê wszêdzie szczyciliœmy i która wy-
rasta niejako z ruchu „Solidarnoœci”, ale jest jesz-
cze g³êbsza, bo wynika te¿ z katolickiej nauki spo-
³ecznej, mianowicie z zasad¹ solidaryzmu. Szczy-
ciliœmy siê tym, ¿e w ubezpieczeniach zdrowot-
nych w naszym systemie ró¿nie wp³acamy, a tak
samo korzystamy. Ten, kto jest bezrobotny, i ten,
kto jest mened¿erem czy parlamentarzyst¹
– wszyscy mamy taki sam dostêp. W momencie
wprowadzenia zapisów obecnej ustawy zasada
solidaryzmu przestaje ju¿ obowi¹zywaæ, dlatego
¿e ró¿nicujemy tu pacjentów na tych, którzy bêd¹
mieli pieni¹dze na dop³atê, i na tych, którzy pie-
niêdzy mieæ nie bêd¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz ja pozwolê sobie powiedzieæ parê zdañ.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoka Izbo!
Chcia³bym nawi¹zaæ do jednej kwestii, o której

mówiê ju¿ w³aœciwie chyba od dziesiêciu lat, bez
rezultatu, a która znajduje jakieœ odbicie w tej
ustawie. Chodzi mi po prostu o odp³atnoœæ za sa-
natorium. Mniej wiêcej dziesiêæ lat temu powsta³a
ta sprawa, ¿e – przynajmniej wówczas – wy¿ywie-
nie by³o op³acane oddzielnie. Proszê pañstwa, nie
by³y to zbyt wygórowane sumy i w³aœciwie wszys-
cy siê z tym g³adko zgodzili, bo w domu i tak ka¿dy
musi jeœæ, wobec tego argumentacja by³a dosyæ
prosta. Poza jednym faktem, takim mianowicie,
¿e s¹ grupy ludzi, których na sanatorium zwyczaj-
nie nie staæ. I co gorsza, jedn¹ z wa¿niejszych, is-
totniejszych wœród tych grup, która ma zreszt¹
zapewnion¹ konstytucyjn¹ opiekê, s¹ kombatan-
ci. Muszê powiedzieæ, ¿e z emerytur w wysokoœci
w tym czasie 1 tysi¹ca, teraz pewnie ju¿ 1 tysi¹ca
200 z³, w tych warunkach ¿yje ogromna, ogromna

wiêkszoœæ tych ludzi, ludzi, którzy w³aœciwie zbli-
¿aj¹ siê do koñca swojego ¿ycia. I muszê powie-
dzieæ, ¿e jest to po prostu niegodziwe, aby ich od-
ci¹æ od mo¿liwoœci normalnej opieki zdrowotnej.
Bo dysponuj¹c tak¹ kwot¹, je¿eli musisz dojechaæ
tam i to op³aciæ, to w³aœciwie nie bardzo wiadomo,
za co mia³byœ prze¿yæ czwarty tydzieñ w danym
miesi¹cu.

Ja tê sprawê podnosi³em ju¿ wielokrotnie i nie-
zale¿nie od patriotyzmu, którym dysz¹ wszystkie
Izby, jakie dotychczas widzia³em, nigdy nie uda³o
mi siê tej sprawy za³atwiæ. A kiedy w tym roku usi-
³owa³em w³aœnie rozszerzyæ fundusz kombatan-
cki o tê sumê, to pañstwo te¿ to odrzucili. Tak ¿e ja
bym tym razem apelowa³, aby przy pañstwowym
funduszu kombatanckim stworzyæ odrêbny fun-
dusz, który temu tysi¹cowi osób pozwoli³by nor-
malnie wyjechaæ do sanatoriów i podreperowaæ
stan swojego zdrowia. I z tym apelem do pañstwa
siê zwracam. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Pragnê zabraæ g³os, poniewa¿ szczególnie wy-

powiedŸ pana senatora przed wystêpuj¹cym
przed chwil¹ panem marsza³kiem by³a niesamo-
wita. WyobraŸnia pana senatora ulecia³a dzisiaj
chyba tak jak w niektórych ksi¹¿kach Lema.

Szanowni Pañstwo! Je¿eli tak naprawdê wczy-
taæ siê w uzasadnienie i je¿eli bêdziemy mówili
o s³u¿bie zdrowia… Mam na myœli argumentacjê
projektodawcy. Króciutko przytoczê: przywo³u-
j¹c argumentacjê Trybuna³u Konstytucyjnego
zawart¹ w uzasadnieniu do wyroku, przyjêto
koncepcjê wskazania, okreœlenia w ustawie kry-
teriów, wed³ug których nastêpuje ustalenie za-
kresu nale¿nych pacjentowi œwiadczeñ w ra-
mach ustalonej w ustawie procedury.

Co to oznacza? Szanowni Pañstwo, ta regula-
cja, bardzo oczekiwana przez œwiadczeniodaw-
ców, gwarantuje, okreœla w tej chwili konkretne
œwiadczenia. Ponadto jest bardzo oczekiwana
przez œwiadczeniobiorców. Myœlê, ¿e z ró¿nymi
osobami rozmawialiœmy – odnoszê to do niektó-
rych wypowiedzi. Oni oczekuj¹, ¿eby podano im,
co maj¹ w ramach op³aty, któr¹ wnosz¹ z przezna-
czeniem na swoje zdrowie, z czego mog¹ skorzy-
staæ. Je¿eli tu jest inna opinia, to zupe³nie siê z ni¹
nie zgadzam. Pacjenci chc¹ wiedzieæ, z jakich
konkretnie œwiadczeñ mog¹ nieodp³atnie skorzy-
staæ. Koszyk a dostêpnoœæ. Popyt a poda¿. No,
proszê pañstwa, najbogatsze pañstwa nie maj¹
takiego rozwi¹zania, które bilansuje popyt z po-
da¿¹. Przytaczany tu art. 68 jest sformu³owany
bardzo przekornie, delikatnie rzecz mówi¹c, bo
w³adze publiczne zapewniaj¹ dostêp, inaczej ni¿
by³o tu przed chwil¹ podnoszone. Sytuacja jest
taka, ¿e to nie pañstwo gwarantuje, a ubezpieczy-
ciel. B¹dŸmy rzetelni w swoich wypowiedziach.
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(Senator Stanis³aw Gogacz: To konstytucja tak
mówi, ¿e ubezpieczyciel, tak?)

Szanowny Panie, w³adze zapewniaj¹ równy do-
stêp… Ja przytoczê, ¿eby pan tutaj nie mia³ w¹t-
pliwoœci. Szanowni Pañstwo: obywatelom nieza-
le¿nie od ich sytuacji materialnej w³adze publicz-
ne zapewniaj¹ równy dostêp do œwiadczeñ opieki
zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicz-
nych. I koszyk œwiadczeñ gwarantowanych…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Proste.)
Tak, to jest bardzo proste. Pacjent bêdzie wie-

dzia³, czego siê spodziewaæ. A uwydatnianie tu-
taj, ¿e ktokolwiek wprowadza odp³atnoœæ w opie-
ce zdrowotnej, nie bior¹c tego pod uwagê, jest,
powiedzia³bym, naprawdê daleko id¹cym niepo-
rozumieniem. Oczekiwany jest standard œwiad-
czenia. ¯eby nie wchodziæ w szczegó³y: koszyk
œwiadczeñ gwarantowanych bêdzie gwarancj¹
tych innych elementów, które s¹ umieszczone
w ustawie.

Szanowni Pañstwo! Myœlê, ¿e nasz wspólny wy-
si³ek pozwoli na uporz¹dkowanie tej materii.
Mam nadziejê, ¿e ta ustawa nie bêdzie zawetowa-
na. Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Norbert Krajczy siê zapisa³.
Proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie chcia³em zabieraæ g³osu, chocia¿by dlate-

go, ¿e sam mój g³os jakoœ znika, ale nie mogê siê
zgodziæ z tym, co powiedzia³ przed chwil¹ mój
przedmówca. Ja rozumiem, ¿e ka¿dy siê zna na
wszystkim, a ka¿dy z naszych obywateli najlepiej
zna siê na s³u¿bie zdrowia, ale… Nie polemizowa-
³em i nie wnosi³em praktycznie ¿adnych uwag do
tego, co powiedzia³ pan senator Sidorowicz, ale
w tym momencie mówiê: nie. To, ¿e potrzebny
jest koszyk w s³u¿bie zdrowia, wiemy od dawna.
Przecie¿ to poprzedni rz¹d prawie przygotowa³ to
wszystko i nie neguje tego nikt z osób zwi¹zanych
z ochron¹ zdrowia.

Jest oczywiœcie jedna sprawa – zwiêkszy³a siê
d³ugoœæ ¿ycia naszych obywateli, w zwi¹zku
z czym dostêpnoœæ pewnych œwiadczeñ jest zu-
pe³nie inna. Drodzy Pañstwo, ja pamiêtam takie
czasy, w koñcu jestem siedemnaœcie lat dyrekto-
rem… Jeszcze osiem lat temu pacjent, który mia³
lat siedemdziesi¹t, nie kwalifikowa³ siê do dializy.
A teraz mam te¿ tak¹ sytuacjê – bo mam akurat
mo¿liwoœæ wykonywania zabiegów witrektomii;

myœlê o usuwaniu zaæmy – ¿e pacjent obci¹¿ony
cukrzyc¹, starszy, praktycznie nastêpnego dnia
po zabiegu jest w cha³upie. To oczywiœcie powo-
duje to, ¿e jeœli pacjenci wiedz¹, ¿e jest taki oœro-
dek, to siê zapisuj¹. I czekaj¹ czasami dwa i pó³ ro-
ku. W tej grupie s¹ te¿ ci biedni, s¹ te¿ kombatan-
ci, którzy niejednokrotnie do mnie pisz¹, ¿eby ko-
lejkê skróciæ, ¿eby to przyœpieszyæ. Co to znaczy?
Siedzi tutaj pan minister. On wie, ¿e póŸniej co pó³
roku sprawdza to Narodowy Fundusz Zdrowia,
a to sprawdzanie czasami zwi¹zane jest z karami
dla jednostek, które nie mog¹ siê z pewnych rze-
czy wyt³umaczyæ.

Drodzy Pañstwo! Naprawdê jest tak, ¿e i ocze-
kiwania, i mo¿liwoœci ca³ego spo³eczeñstwa s¹
coraz wiêksze. Przecie¿ miêdzy innymi pacjenci
z Wielkiej Brytanii s¹ leczeni w by³ych republi-
kach NRD, w okolicach Berlina, gdzie s¹ tylko
oddzia³y, które zak³adaj¹ endoprotezy. Wów-
czas i ten pacjent z Wielkiej Brytanii nie czeka,
i koszt jest ponoæ trochê ni¿szy. A w zespo³ach
lekarskich pracuj¹ te¿ nasi specjaliœci. Oczywi-
œcie mo¿emy tutaj polemizowaæ i co do tej zasa-
dy, myœlê, ¿e s³usznej, ¿e ka¿dy z nas, ja te¿, po-
winien wiedzieæ, czy ewentualnie, skoro nie
choruje przez jakiœ czas, mo¿e poprosiæ na da-
nym oddziale, kiedy zachoruje, o wiêkszy kom-
fort typu tylko dwa ³ó¿ka w sali, a nie osiem, bo
czasami jest taka sytuacja, i czy ewentualnie
mo¿e poprosiæ o to, ¿eby mia³ – co jest te¿ zagwa-
rantowane w innych ustawach podjêtych ju¿
przez tê Izbê – mo¿liwoœæ kontaktu nie tylko
z duszpasterzem, ale miêdzy innymi z rodzin¹
itd., itd. Wszystko jest na razie na papierze. Zre-
szt¹ najlepszym tego dowodem jest to, ¿e usta-
wa o zmianie przepisów sanitarnych w jedno-
stkach s³u¿by zdrowia, o dostosowaniu do roku
2012, bêdzie modyfikowana. Zreszt¹ wiêkszoœæ
jednostek na to czeka, bo korzystaj¹c ze œrod-
ków unijnych te¿ nie jesteœmy w stanie spe³niæ
pewnych rygorów tej ustawy.

Zabieram g³os, ¿eby powiedzieæ, ¿e nie zga-
dzam siê z tym, i¿ ka¿dy mo¿e… Oczywiœcie ka¿dy
mo¿e zabraæ g³os, ale jeœli chce tutaj wejœæ i coœ
powiedzieæ, to niech siê przedtem jeszcze zasta-
nowi. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Oklaski)
Bardzo dziêkujê za te oklaski.
I w tym momencie… (Rozmowy na sali)
Zaraz, chcia³bym jeszcze powiedzieæ, ¿e wnios-

ki o charakterze legislacyjnym by³ ³askaw z³o¿yæ
pan senator Sidorowicz.

Chcia³bym spytaæ pana ministra, czy chce siê
ustosunkowaæ do dyskusji i do wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym.

Panie Ministrze?
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: Nie, chcia³bym prosiæ…)

Pan minister mo¿e siê ustosunkowaæ do
wniosków o charakterze legislacyjnym, ewentual-
nie odpowiedzieæ, ¿e bêdzie o tym mówi³ na posie-
dzeniu komisji. To wszystko jest mo¿liwe.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ja-
kub Szulc: A czy do dyskusji mogê siê ustosunko-
waæ?)

Tak, proszê bardzo. Do dyskusji? No, te¿ mogê
zezwoliæ. Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Jakub Szulc:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ Wysoka Izba wykaza³a bardzo du¿o

cierpliwoœci, poœwiêcaj¹c tyle czasu na tê debatê,
postaram siê mówiæ bardzo krótko. Ale, niestety,
do niektórych sformu³owañ, które pad³y podczas
dyskusji, muszê siê odnieœæ.

Pan przewodnicz¹cy Karczewski powiedzia³, ¿e
wszyscy jesteœmy politykami, w zwi¹zku z tym
wszyscy musimy rozmawiaæ i wszyscy rozmawia-
my w duchu politycznym i ¿e taka te¿ by³a ta de-
bata. Wydaje mi siê, ¿e jednak w du¿ej mierze
uda³o nam siê rozmawiaæ w sposób merytoryczny
i merytorycznie dyskutowaæ na temat poszczegól-
nych zapisów, nie wykazuj¹c ideologicznego czy
politycznego podejœcia do nich.

Niemniej jednak, odnosz¹c siê równie¿ do
wczeœniejszej wypowiedzi pana senatora Kar-
czewskiego o tym, ¿e debata w Sejmie niekoniecz-
nie przypomina³a tak¹ rozmowê, jak¹ by³a debata
w Wysokiej Izbie, w Senacie, czy to, jak pan sena-
tor Karczewski wyobra¿a sobie tak¹ debatê, mu-
szê powiedzieæ jedno. Je¿eli przypomnieæ sobie
wypowiedzi, które mia³y miejsce, kiedy dyskuto-
waliœmy na temat ustawy koszykowej w Sejmie,
to czasami trudno siê dziwiæ reakcji pani mini-
ster, temu, ¿e ta reakcja by³a taka, a nie inna. Ja
po wys³uchaniu tutaj niektórych wypowiedzi tak-
¿e mam takie wra¿enie. Dlaczego? Dlatego ¿e je¿e-
li dyskutujemy przez naprawdê d³ugi czas, poka-
zuj¹c czarno na bia³ym, ¿e t¹ ustaw¹ nie wprowa-
dzamy wspó³p³acenia, po czym ja, siedz¹c tu
i przys³uchuj¹c siê dyskusji, s³yszê wypowiedŸ,
która od pocz¹tku do koñca dotyczy wy³¹cznie te-
go, ¿e oto wszelkie zasady zosta³y postawione na
g³owie, ¿e rz¹d odwraca panuj¹c¹ zasadê solida-
ryzmu spo³ecznego, ¿e nagle pacjentowi przyjdzie
p³aciæ za œwiadczenia, no to ja nie wiem, czy lepiej
by³oby, gdyby takie sformu³owania pada³y w wy-
niku nieœwiadomoœci, czy te¿ w wyniku dorozu-
mianej i przemyœlanej chêci zafa³szowania obrazu
rzeczywistoœci.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Nastêpnym razem,
Panie Ministrze, bêdê mia³ na uwadze to, co pan
powiedzia³…)

Dlatego ¿e czytaj¹c ustawê o œwiadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicz-
nych, zarówno w brzmieniu, w jakim ona obo-
wi¹zuje teraz, jak i w tym, które proponujemy
zmieniaj¹c ustawê, w art. 5 pkt 35 znajdziemy de-
finicjê œwiadczenia gwarantowanego: „œwiadcze-
nie gwarantowane – œwiadczenie opieki zdrowot-
nej finansowane w ca³oœci lub wspó³finansowane
ze œrodków publicznych na zasadach i w zakresie
okreœlonym w ustawie”…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Czyli pacjent nie
p³aci, tak?)

Otó¿ tylko i wy³¹cznie ustawa mo¿e okreœliæ,
które rodzaje œwiadczeñ podlegaj¹ wspó³p³ace-
niu.

(Senator Stanis³aw Gogacz: To pacjent p³aci czy
nie p³aci?)

Tylko i wy³¹cznie ustawa mo¿e okreœliæ, co pod-
lega wspó³p³aceniu. W myœl ustawy…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Niech pan powie,
czy pacjent p³aci, czy nie.)

Je¿eli pan senator mi pozwoli, to zaraz powiem,
tylko proszê mi daæ szansê. Panie Senatorze,
art. 18, 33, 40, 41 – tylko w tych zapisach ustawo-
wych i to zarówno w brzmieniu obecnie obowi¹zu-
j¹cym, jak i w tym, w którym bêd¹ one obowi¹zywaæ
po nowelizacji – odnosimy siê do wspó³p³acenia. We
wszystkich pozosta³ych przypadkach ustawa jasno
okreœla, ¿e œwiadczenia ze œrodków publicznych s¹
finansowane przez pañstwo czy przez narodowego
p³atnika, czyli przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
b¹dŸ przez Ministerstwo Zdrowia, kiedy jest to
okreœlone odrêbnymi przepisami, jak na przyk³ad
w przypadku œwiadczeñ wysokospecjalistycznych.
Czyli tylko zak³ady opiekuñczo-lecznicze, a wiêc
opieka d³ugoterminowa, tylko opieka sanatoryjna,
tylko stomatologia plus wyroby medyczne – to s¹
dziedziny, w których od pacjenta mo¿na domagaæ
siê wspó³p³acenia, i tak jest w chwili obecnej, i tak
bêdzie po wejœciu w ¿ycie ustawy.

Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e dobrze by³oby jednak
przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do tego, co jest fakty-
cznie napisane w ustawie, a nie pos³ugiwaæ siê tyl-
ko tanimi tak naprawdê sformu³owaniami, ¿eby
sprawiæ wra¿enie, ¿e nagle wprowadzamy tylnymi
drzwiami wspó³p³acenie do polskiego porz¹dku
prawnego, do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Je¿eli bêdziemy szukali kolejnych 20 miliar-
dów oszczêdnoœci, to – rozwiejê tu obawy pana se-
natora – nie siêgniemy do bud¿etu Narodowego
Funduszu Zdrowia, czy te¿, mówi¹c bardziej pre-
cyzyjnie, do planu finansowego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, poniewa¿ nie mamy takiej mo¿li-
woœci, nawet gdybyœmy nie wiadomo jak chcieli to
zrobiæ. Nie ma oczywiœcie takiej sytuacji ani ta-
kich zachêt, ¿eby minister zdrowia oszczêdza³ na
œwiadczeniach opieki zdrowotnej. Ale nawet gdy-
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by chcia³, to w³aœnie po to wprowadziliœmy system
ubezpieczenia zdrowotnego i sk³adkê zdrowotn¹,
która jest odrêbnie ksiêgowana, odrêbnie p³acona
przez pracodawców i odprowadzona przez ZUS do
Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie do bud¿etu
centralnego pañstwa, ¿eby nie mo¿na by³o z tych
pieniêdzy w ¿aden sposób skorzystaæ.

Pan senator pyta³ równie¿ o to, co sta³o siê
z pielêgnacj¹ osób niepe³nosprawnych, wymie-
nion¹ w obecnym art. 15 ust. 2, a której teraz tam
nie ma. To zagadnienie te¿ ju¿ poruszaliœmy
w dyskusji. Pielêgnacja osób niepe³nosprawnych
znajduje siê zarówno w podstawowej opiece zdro-
wotnej, jak i ambulatoryjnej opiece specjalistycz-
nej, a tak¿e w lecznictwie szpitalnym, poza tym
jest ona realizowana poprzez dop³aty do wyrobów
medycznych.

Pyta³ pan o szczepienia ochronne, ale szcze-
pieñ ochronnych nie znajdziemy w obecnie obo-
wi¹zuj¹cym art. 15 ust. 2 tej ustawy. Trzeba tu
przypomnieæ, ¿e przecie¿ mamy ustawê o choro-
bach zakaŸnych, która to w sposób wyraŸny re-
guluje, i art. 27 ust. 1 ustawy o œwiadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze œrodków publi-
cznych tak¿e. Tam te wszystkie kwestie znajduj¹
swoje odzwierciedlenie. Dlatego te¿ ja przez ca³¹
debatê, kiedy odpowiada³em na pytania pañ i pa-
nów senatorów, stara³em siê unikaæ konfronta-
cyjnego tonu, jak i jakiegokolwiek kierowania tej
dyskusji na tory rozmów niemerytorycznych.
Niestety, g³os pana senatora sprowokowa³ mnie
do tego, ¿e musia³em jeszcze zabraæ g³os.

Apelujê do Wysokiej Izby o poparcie tej ustawy.
Uwa¿am, ¿e jest to naprawdê spory krok w kie-
runku zorganizowania i uporz¹dkowania polskie-
go systemu ochrony zdrowia. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan ustosun-

kowaæ do wniosków legislacyjnych pana senatora
Sidorowicza?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub
Szulc: Aczymogê to zrobiænaposiedzeniukomisji?)

Tak, oczywiœcie, na to oœwiadczenie czeka³em.
Dziêkujê bardzo.

Dziêkujemy panu ministrowi.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia
o ustosunkowanie siê do tych wniosków i przygo-
towanie dodatkowego sprawozdania.

G³osowanie w tej sprawie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Koñczymy punkt czwarty.
Dziêkujê przedstawicielom Ministerstwa Zdro-

wia i panu ministrowi za obecnoœæ i tak d³ug¹
wspó³pracê z nami nad tym punktem.

Wysoki Senacie, punkt pi¹ty porz¹dku obrad.
Widzê, ¿e pan senator Kleina jest ju¿ gotowy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadza-
niu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych
pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych
Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu ter-
roryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy – w druku nr 607, a sprawozda-
nia komisji – w druku nr 607A i 607B.

Proszê bardzo sprawozdawcê, pana senatora
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie
z posiedzenia komisji, na którym rozpatrzyliœmy
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 7 maja 2009 r.
ustawê o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci
maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu fi-
nansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Marsza³ek Senatu dnia 14 maja 2009 r. skiero-
wa³ do naszej komisji wymienion¹ ustawê, rozpa-
trzon¹ przez komisjê na posiedzeniu w dniu
19 maja 2009 r. Komisja Bud¿etu i Finansów
Publicznych wnosi, aby Wysoka Izba przyjê³a
ustawê wraz z przyjêtymi poprawkami, przygoto-
wanymi i uchwalonym na posiedzeniu komisji.
Komisja przyjê³a szeœæ poprawek, w wiêkszoœci
maj¹cych charakter legislacyjny.

Celem ustawy jest przede wszystkim wprowa-
dzenie przepisów, których istot¹ jest wzmocnie-
nie systemu walki z praniem pieniêdzy i finanso-
waniem terroryzmu, miêdzy innymi poprzez jej
dostosowanie do dyrektyw unijnych z 2005 r.: dy-
rektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady w sprawie przeciwdzia³ania korzystaniu
z systemu finansowego w celu prania pieniêdzy
oraz finansowaniu terroryzmu; dyrektywy
2006/70/WE, ustanawiaj¹cej œrodki wykonaw-
cze do wymienionej wczeœniej dyrektywy w odnie-
sieniu do definicji osoby zajmuj¹cej eksponowane
stanowisko polityczne, jak równie¿ w odniesieniu
do technicznych kryteriów stosowania uprosz-
czonych zasad nale¿ytej starannoœci wobec klien-
ta oraz wy³¹czenia z uwagi na dzia³alnoœæ finanso-
w¹ prowadzon¹ w sposób sporadyczny lub w bar-
dzo ograniczonym zakresie.

Ustawa zawiera równie¿ przepisy, które s¹ pocho-
dn¹ wejœcia w ¿ycie dwóch rozporz¹dzeñ Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Choæ
obowi¹zuj¹onewprost, topañstwacz³onkowskiezo-
bowi¹zane zosta³y do ustanowienia stosownych re-
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gulacji uzupe³niaj¹cych na poziomie krajowym. S¹
to rozporz¹dzenie 1889/2005 w sprawie kontroli
œrodków pieniê¿nych wwo¿onych do Wspólnoty lub
wywo¿onych ze Wspólnoty oraz rozporz¹dzenie
1781/2006 w sprawie informacji o zleceniodaw-
cach, które towarzysz¹ przekazom pieniê¿nym.

Nowelizacja rozszerza katalog instytucji obo-
wi¹zanych i obejmuje przepisami ustawy wszyst-
kie instytucje finansowe i kredytowe, w tym pro-
wadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie przekazów pie-
niê¿nych, jak i podmioty uprawnione do us³ugo-
wego prowadzenia ksi¹g. W zwi¹zku z wprowadze-
niem jako instytucji obowi¹zanej instytucji finan-
sowej zgodnie z definicj¹ zawart¹ w ustawie – Pra-
wo bankowe zrezygnowano z wyliczenia ka¿dego
rodzaju dzia³alnoœci mieszcz¹cej siê w tym zakre-
sie, miêdzy innymi zrezygnowano z odrêbnego
wskazywania lombardów, których zakres dzia³al-
noœci mieœci siê w definicji instytucji finansowej.

Ustawa bêdzie stosowana do stowarzyszeñ,
a tak¿e fundacji, prowadz¹cych dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, których g³ównym celem jest realizacja
celów statutowych, ale istnieje ryzyko pope³nie-
nia przestêpstwa z udzia³em takich instytucji.

W nowelizacji wprowadza siê obowi¹zek stoso-
wania przepisów ustawy do przedsiêbiorców
przyjmuj¹cych p³atnoœci w gotówce o równowar-
toœci co najmniej 15 tysiêcy euro.

Wprowadza siê nowe definicje niezbêdne do
prawid³owego rozumienia przepisów ustawy. S¹
to zdefiniowane w tej ustawie pojêcia: rzeczywi-
stego beneficjenta, podmiotu œwiadcz¹cego us³u-
gi finansowe, banku fikcyjnego, stosunków go-
spodarczych, przeprowadzania transakcji, osób
zajmuj¹cych eksponowane stanowiska politycz-
ne, transakcji, rachunku, zamro¿enia.

Ustawa rozszerza zadania generalnego inspekto-
ra informacji finansowej o przyznanie mu upra-
wnienia do nak³adania kar pieniê¿nych w przypad-
ku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy, roz-
strzygania w kwestii zwolnienia zamro¿enia warto-
œci maj¹tkowych. Jednoczeœnie, poniewa¿ pañstwa
cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do wskazania
organu w³aœciwego w zakresie stosowania sankcji
za naruszenie przepisów rozporz¹dzenia, kompe-
tencje organu w zakresie nak³adania sankcji zosta-
³y przyznane generalnemu inspektorowi.

Ustawa wprowadza dla podmiotów obowi¹za-
nych obowi¹zek stosowania wobec klientów œrod-
ków bezpieczeñstwa finansowego, polegaj¹cych
na identyfikacji oraz weryfikacji danych klienta
oraz podmiotu odnosz¹cego rzeczywiste korzyœci,
uzyskiwania informacji na temat celu i zamierzo-
nego charakteru prowadzonej przez klienta dzia-
³alnoœci gospodarczej oraz prowadzenia bie¿¹ce-
go monitoringu jego dzia³alnoœci.

Nowe regulacje nak³adaj¹ na instytucje obo-
wi¹zane obowi¹zek prowadzenia analizy ryzyka

i na podstawie wyników tych analiz okreœlania
œrodków bezpieczeñstwa dla poszczególnych ka-
tegorii klientów.

Wprowadzono przepisy umo¿liwiaj¹ce stoso-
wanie w okreœlonych sytuacjach uproszczonych
œrodków bezpieczeñstwa finansowego. Regulacja
ta jest zwi¹zana z mniejszym ryzykiem wyst¹pie-
nia przestêpstwa prania pieniêdzy lub finansowa-
nia terroryzmu we wskazanych w przepisach
przypadkach.

Przewidziane zosta³o tak¿e uprawnienie dla
ministra w³aœciwego do spraw instytucji finanso-
wych, czyli dla ministra finansów, do okreœlenia
w drodze rozporz¹dzenia innych zwolnieñ.

Przewidziano tak¿e obowi¹zek stosowania
wzmo¿onych œrodków bezpieczeñstwa finansowe-
go w sytuacjach, z którymi wi¹¿e siê wy¿sze ryzyko
prania pieniêdzy lub finansowania terroryzmu.

Ministrowi finansówwporozumieniu zministrem
do spraw zagranicznych przyznano uprawnienia do
publikacji krajowej listy osób, podmiotów i organiza-
cji terrorystycznych w rozporz¹dzeniu w celu moni-
torowania i przeciwdzia³ania wykorzystaniu miêdzy
innymi rachunków instytucji obowi¹zanych w celu
finansowania terroryzmu oraz okreœlono zasady
uniewa¿niania takich list. To jest uprawnienie wa-
runkowe, z którego ministrowie mog¹ korzystaæ, ale
takich list nie musz¹ tworzyæ.

Proponuje siê tak¿e utworzenie Miêdzyresorto-
wego Komitetu Bezpieczeñstwa Finansowego,
dzia³aj¹cego przy Generalnym Inspektorze Infor-
macji Finansowej, sk³adaj¹cego siê z przedstawi-
cieli ró¿nych resortów oraz s³u¿b. Zadaniem ko-
mitetu bêdzie przedstawianie propozycji zamiesz-
czenia podmiotów lub osób na liœcie oraz propozy-
cji usuniêcia z listy oraz wyra¿anie opinii w zakre-
sie ca³kowitego lub czêœciowego uwolnienia za-
mro¿onych œrodków.

Ustawa okreœla sposób postêpowania w przy-
padkach zamra¿ania wartoœci maj¹tkowych,
a tak¿e przewiduje czêœciowe lub ca³kowite zwol-
nienie zamro¿onych œrodków w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, wydanej przez generalnego in-
spektora informacji finansowej.

Dyrektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie
tak¿e obowi¹zek wprowadzenia skutecznych,
proporcjonalnych i odstraszaj¹cych kar, w tym
tak¿e pieniê¿nych. Przyjête w ustawie rozwi¹za-
nie wprowadza kary pieniê¿ne za braki procedu-
ralno-organizacyjne, nak³adane przez generalne-
go inspektora informacji finansowej w drodze po-
stêpowania administracyjnego. Ustawa zawiera
równie¿ system kar stosowanych jako konsek-
wencja naruszeñ przepisów poszczególnych roz-
porz¹dzeñ.

Podczas pracy w komisji szeroko dyskutowaliœ-
my nad rozwi¹zaniami, które proponuje ta ustawa.
I w wyniku dyskusji, która zreszt¹ by³a zgodna i po-
litycznie niezró¿nicowana, przyjêliœmy tê ustawê
wraz z przyjêtymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach bêdzie ³askaw przed-

stawiæ sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji w kwestii tej ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nasza komisja zajê³a siê t¹ ustaw¹ w dniu

7 maja. Ustawa zosta³a bardzo szczegó³owo
scharakteryzowana przez mojego przedmówcê,
pana przewodnicz¹cego Kleinê. Ja bym do tej
charakterystyki doda³ tylko jeszcze parê szcze-
gó³ów.

Nowelizacja, która zosta³a tu opisana w³aœci-
wie jako wynikaj¹ca z dyrektyw i rozporz¹dzeñ
unijnych, zmienia tak¿e tytu³ ustawy, który bê-
dzie chyba znacznie bardziej przejrzysty – g³ó-
wna ustawa bêdzie mia³a tytu³: o przeciwdzia³a-
niu praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terro-
ryzmu, a wiêc tytu³ bardzo zwiêz³y i przejrzysty.
W bardzo bogatym s³owniku definicji u¿ywa-
nych w ustawie jest zdefiniowane pranie pieniê-
dzy, zamra¿anie, finansowanie terroryzmu,
a wiêc w³aœciwie kwestie, które s¹ g³ównym
przedmiotem tej ustawy.

Z niewspomnianych chyba definicji jest na
przyk³ad równie¿ instytucja pieni¹dza elektronicz-
nego. Wydaje siê, ¿e pod tym wzglêdem ustawa jest
dobrze i poprawnie sformu³owana.

Zosta³o ju¿ opisane rozszerzenie zadañ i upra-
wnieñ Generalnego Inspektora Informacji Fi-
nansowej, by³a mowa o karach pieniê¿nych dla
instytucji obowi¹zanych, które to mog¹ w dwóch
kategoriach wynosiæ do 750 tysiêcy z³ lub do
100 tysiêcy z³ w przypadku niewywi¹zywania siê
instytucji obowi¹zanej z prowadzenia szkoleñ.
Tego typu kary, gdyby by³y stosowane, bêd¹ na-
k³adane w³aœnie przez generalnego inspektora
w drodze decyzji i zasil¹ bud¿et pañstwa.

Dodatkowo ustawa zmienia szereg innych
ustaw, których dotyczy, to znaczy – nie bêdê ich
wszystkich wymienia³ – o adwokaturze, o radcach
prawnych, o zasobie archiwalnym, o notariacie.
Ale te same ustawy by³y dotykane treœci¹ przed no-
welizacj¹ i w tym zakresie nie ma zasadniczych
zmian.

Je¿eli chodzi o dyskusjê w komisji, to by³a
ona obszerna, bo nowelizacja jest obszerna.
W dodatku jest ona trudna. Jest to ustawa te-
chniczna.

Jednym z zarzutów stawianych na posiedze-
niu komisji by³o to, ¿e sposób formu³owania
zdañ i zapisów tej ustawy jest bardzo z³o¿ony –
na ogó³ maj¹ one postaæ bardzo d³ugich z³o¿o-

nych zdañ. Tak ¿e w tej kwestii mieliœmy zastrze-
¿enia i wnieœliœmy jedn¹ poprawkê.

By³y równie¿ w¹tpliwoœci co do du¿ej szczegó³o-
woœci, a wiêc kazuistycznego podejœcia, i by³a wy-
ra¿ana w¹tpliwoœæ, czy to nie jest pewnym b³êdem,
poniewa¿ czyni¹c ustawê tak szczegó³ow¹, kwe-
stie, które znalaz³yby siê poza treœci¹ objêt¹ zapi-
sami, mog³yby byæ traktowane jako dozwolone. Je-
dnak by³y to tylko w¹tpliwoœci. Poza tym
zastanawialiœmy siê, czy nie nak³ada to nadmier-
nych obowi¹zków i czy s¹ one wystarczaj¹co jasno
sprecyzowane w stosunku do instytucji obowi¹za-
nych, a tak¿e nadmiernych kosztów zwi¹zanych
z tym systemem. Koszt wydaje siê znacz¹cy, bo sy-
stem jest rozbudowany. Ten system istnia³ wczeœ-
niej i na pewno jest potrzebny, ale na skutek prze-
pisów unijnych, wdra¿ania ich w naszym kraju na-
stêpuje dalsze jego rozbudowanie, uszczegó³owie-
nie, ale chyba równie¿ doprecyzowanie w tej usta-
wie, co jest pozytywne.

W konkluzji, mimo obszernej i burzliwej
dyskusji, komisja przyjê³a do tej ustawy szeœæ po-
prawek. Maj¹ one charakter redakcyjny i dopre-
cyzowuj¹cy. Niestety, nie s¹ to poprawki jedno-
brzmi¹ce w ca³ej rozci¹g³oœci z poprawkami zg³o-
szonymi przez Komisjê Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych, wiêc zapewne bêdziemy musieli odbyæ je-
szcze wspólne posiedzenie i ustosunkowaæ siê do
ca³ego zbioru poprawek. Myœlê, ¿e przyjête po-
prawki usuwaj¹ niektóre drobne defekty tej usta-
wy, o których wspomina³em, nie usuwaj¹ jednak
zasadniczych w¹tpliwoœci. Doszliœmy do wnios-
ku, ¿e ¿yjemy w takim œwiecie i jest to wymagana
formalnie przez Uniê Europejsk¹, te¿ z powodów
praktycznych, koniecznoœæ zapobiegania zaró-
wno swobodnemu przep³ywowi pieniêdzy pocho-
dz¹cych z przestêpstw, jak i póŸniej ich wykorzy-
stywaniu, ¿e jednak te ciê¿ary nale¿y wzi¹æ na sie-
bie, bo poprzez banki, które stanowi¹ wiêkszoœæ
instytucji obowi¹zanych, spada to na klientów, te
wszystkie koszty ostatecznie musz¹ siê odbiæ na
klientach instytucji korzystaj¹cych z tych us³ug.

W ka¿dym razie konkluzja jest taka. Zapropo-
nowaliœmy szeœæ poprawek i zosta³y one przyjête
w komisji jednog³oœnie, zaœ w g³osowaniu nad
ustaw¹ wraz z poprawkami sformu³owanymi
przez komisjê by³ wynik 4:1. Tak ¿e przyjêliœmy te
poprawki zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów. Za-
warte s¹ one w druku nr 607B. Komisja rekomen-
duje Wysokiemu Senatowi przyjêcie tej ustawy
wraz z proponowanymi przez nas poprawkami.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zadaæ

pytanie senatorom sprawozdawcom? Nie widzê
chêtnych. Dziêkujê.
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Projekt tej ustawy zosta³ zg³oszony przez rz¹d.
Chcia³bym powitaæ pana ministra Andrzeja Para-
fianowicza z Ministerstwa Finansów.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan wypowie-
dzieæ siê na temat tej ustawy?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odst¹piê od przedstawiania uzasadnienia, bo

panowie senatorowie sprawozdawcy bardzo
szczegó³owo uzasadnili wniosek. Powiem tylko, ¿e
rz¹d przychyla siê do zg³oszonych poprawek. S¹
to poprawki wy³¹cznie natury legislacyjnej, po-
rz¹dkuj¹cej. Oœmielê siê poprosiæ Wysok¹ Izbê
o przyjêcie tej ustawy w przed³o¿onym brzmieniu
wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy by³yby pytania do pana ministra?
A, w takim razie proszê o pozostanie.
Pan senator Kleina, proszê.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam jedno

pytanie, które w zasadzie nie pad³o na posiedze-
niu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
a które póŸniej zosta³o niejako rozbudowane po
rozmowach po posiedzeniu z udzia³em Zwi¹zku
Banków Polskich. Chcia³bym je tu zadaæ.

W³aœciwie jest to opisane w ustawie, ale banki
zwracaj¹ uwagê na taki oto problem. Je¿eli z ja-
kiegoœ powodu wstrzymaj¹ na przyk³ad operacjê
przelewu, zg³osz¹ do generalnego inspektora, ¿e
wed³ug nich ta operacja bankowa jest podejrzana
– inspektor ma dwadzieœcia cztery godziny na wy-
powiedzenie siê, czy te pieni¹dze pochodz¹ z nie-
legalnych Ÿróde³ – i po tych dwudziestu czterech
godzinach generalny inspektor uzna, ¿e operacja
jest legalna, pieni¹dze s¹ czyste, nie pochodz¹
z przestêpstwa, to wówczas bank, który nie wyko-
na³ tej operacji, mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœæ
za jej niewykonanie, bo ten przelew móg³ byæ na
przyk³ad terminowy, wyznaczony na dany mo-
ment. Czy odpowiedzialnoœæ za ewentualne straty
klienta, który jest cz³owiekiem uczciwym, czy od-
szkodowanie za tê operacjê, która mog³a wywo³aæ
dla niego skutki negatywne, bêdzie ponosi³ czy
wyp³aci bank, czy generalny inspektor, czy w ogó-
le nikt nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci za za-
trzymanie takiej operacji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Andrzej Parafianowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ten problem jest znany

i dyskutuje siê nad nim od lat. Ustawa obo-
wi¹zuje ju¿ ponad osiem lat. Nale¿y siê zastano-
wiæ nad tym, jaki to jest tak naprawdê problem.
Jest to problem absolutnie marginalny, mo¿na
powiedzieæ, ¿e de facto nie wystêpuje. Sprawa
dotyczy oko³o 1% transakcji, które zosta³y zg³o-
szone do generalnego inspektora jako podejrza-
ne. Nieznane nam s¹ przypadki, ¿eby ktoœ do-
chodzi³ roszczeñ z tytu³u wstrzymania operacji.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o cyklu rozliczeñ miêdzy-
bankowch. Okres dwudziestu czterech godzin
to jest naprawdê bardzo krótko. Transakcja do-
konywana po po³udniu de facto jest realizowana
dopiero nastêpnego dnia rano. Jednoczeœnie
zdarza siê, i nie s¹ to wyj¹tkowe przypadki, ¿e
banki nadu¿ywaj¹ tej instytucji do wstrzymy-
wania transakcji, na przyk³ad wyp³aty transzy
kredytów. Raptem nabra³y podejrzenia co do
wiarygodnoœci zdolnoœci kredytowej klienta
i chc¹ wstrzymaæ, przerzucaj¹c odpowiedzial-
noœæ na generalnego inspektora. Nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e podejrzan¹ transakcj¹ jest wyp³ata
kolejnej transzy kredytu, a to siê zdarza, Panie
Senatorze. Tak jak mówiê, w ci¹gu tych oœmiu
lat nie pojawi³y siê, nie s¹ nam znane przypadki,
¿eby ktoœ dochodzi³ roszczeñ z tytu³u wstrzyma-
nia transakcji na dwadzieœcia cztery godziny.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Dziêkujê bardzo. Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Wnioski o charakterze legislacyjnym zg³osi³

pan senator Kleina.
W zwi¹zku z tym, a tak¿e z tym, ¿e by³a rozbie¿-

noœæ we wnioskach obu komisji, proszê Komisjê
Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisjê
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o zor-
ganizowanie wspólnego posiedzenia, ustosun-
kowanie siê do wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za obecnoœæ
podczas pracy nad tym punktem.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej oraz ustawy o dozorze technicznym.

Tekst ustawy jest w druku nr 601, sprawozda-
nie w druku nr 601A.

Pan senator Jan Wyrowiñski, przewodnicz¹cy
Komisji Gospodarki Narodowej, jako sprawo-
zdawca.

Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
SzanowniPañstwo!Panie iPanowieSenatorowie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej przed-

stawiam sprawozdanie z posiedzenia, na którym
omawialiœmy ustawê o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej. Ustawa ta wdra¿a do polskiego prawa
dyrektywê unijn¹ z dnia 12 grudnia 2006 r. i usta-
nawia wymagania techniczne dla statków ¿eglugi
œródl¹dowej. Taki jest zasadniczy cel tej ustawy.

W dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach
ustawa o ¿egludze œródl¹dowej stanowi, ¿e statek
œródl¹dowy, czyli ten, który p³ywa po rzekach, po
kana³ach, po jeziorach, aby uzyskaæ œwiadectwo
zdolnoœci ¿eglugowej lub uproszczone œwiade-
ctwo zdolnoœci ¿eglugowej, powinien podlegaæ
nadzorowi technicznemu polskiej instytucji kla-
syfikacyjnej i w tym zakresie powinien otrzymaæ
stosowne certyfikaty tej instytucji.

Ustawa, która jest przedmiotem naszego dzi-
siejszego namys³u, obok dotychczas funkcjonu-
j¹cych œwiadectw zdolnoœci ¿eglugowej wprowa-
dza wspólnotowe œwiadectwo zdolnoœci ¿eglugo-
wej. To œwiadectwo otwiera naszym statkom
œródl¹dowym drogê do ¿eglowania po wszystkich
rzekach, kana³ach i basenach œródl¹dowych
w pañstwach Unii Europejskiej, a tak¿e wprowa-
dza pewne normy. Aby uzyskaæ œwiadectwo zdol-
noœci ¿eglugowej, aby zrealizowaæ wymóg posia-
dania tego œwiadectwa, trzeba spe³niaæ pewne
normy, które s¹ wspólne dla wszystkich pañstw
Unii Europejskiej.

Urzêdy ¿eglugi œródl¹dowej w drodze okreœlo-
nej procedury bêd¹ w³adne wydawaæ tego rodzaju
œwiadectwa. Ustawie, która jest dosyæ krótka, to-
warzysz¹ bardzo opas³e rozporz¹dzenia, ró¿nego
rodzaju dokumenty, które miêdzy innymi przewi-
duj¹, ¿e bêd¹ trzy takie urzêdy: w Szczecinie, we
Wroc³awiu i w Bydgoszczy bliskiej Toruniowi,
z którego pochodzê. Decyzja o tym, ¿e w³aœnie te
urzêdy bêd¹ mia³y prawo do wydawania œwia-
dectw, wynika z oceny czêstotliwoœci u¿ytkowa-
nia tego rodzaju œrodków transportu. Jeœli chodzi
o Bydgoszcz, to wiadomo, jest Kana³ Bydgoski,
a Szczecin i Wroc³aw to pocz¹tek i koniec œród-
l¹dowej drogi ¿eglownej, która zaczyna siê w Kê-

dzierzynie-KoŸlu, a koñczy siê w Œwinoujœciu.
Ona jeszcze nie do koñca spe³nia wszystkie wy-
mogi, jakie winna spe³niaæ, zarówno je¿eli chodzi
o g³êbokoœæ, jak i o ró¿nego rodzaju warunki. Ale
miejmy nadziejê, ¿e z up³ywem czasu bêdzie to
droga o standardzie europejskim, po której bêd¹
kursowa³y z du¿¹ czêstotliwoœci¹ barki i innego
rodzaju statki przeznaczone do ¿eglugi œródl¹do-
wej. Jak pañstwo doskonale wiecie – o tym te¿ by-
³a mowa na posiedzeniu komisji, kiedy omawia-
liœmy tê ustawê – poziom wykorzystania mo¿liwo-
œci transportowych drog¹ poprzez rzeki, poprzez
kana³y, jest w Polsce niezwykle niski i trzeba robiæ
wszystko, aby by³ wy¿szy. Ta ustawa ma miêdzy
innymi s³u¿yæ realizacji tego celu.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, komisja by³a
jednomyœlna, nie by³o ¿adnych poprawek. Mam
zaszczyt prosiæ Wysok¹ Izbê o to, aby przychyli³a
siê do zdania komisji. Czyniê to z nadziej¹, ¿e ju¿
niebawem bêdziemy ¿eglowaæ po naszych rze-
kach szybciej i bezpieczniej, a tak¿e z wiêksz¹ czê-
stotliwoœci¹ przewoziæ towary i turystów. Jest to
kwestia najbli¿szych lat. I na tym pozwolê sobie
zakoñczyæ. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przy³¹czam siê do ¿yczeñ pana senatora i na-

dziei, a tak¿e zapytujêWysok¹ Izbê: czys¹pytania?
Pan senator Marek Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam jedno pytanie. Nie jestem cz³onkiem tej

komisji, a wiêc to, o co zapytam, jest byæ mo¿e
oczywiste. W noweli ustawy o ¿egludze œródl¹do-
wej wprowadza siê instytucjê wspólnotowego
œwiadectwa zdolnoœci œródl¹dowej, które ma wy-
dawaæ dyrektor urzêdu ¿eglugi œródl¹dowej. Jest
to niew¹tpliwie nowe pozwolenie, za które trzeba
bêdzie oczywiœcie zap³aciæ. Czy znana jest kwota,
czy wiadomo, ile przedsiêbiorcy za to nowe, ¿e tak
powiem, pozwolenie bêd¹ musieli zap³aciæ? Dziê-
kujê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Co do wysokoœci kwoty, to pan minister, jak

s¹dzê, odpowie. Przewiduje siê, ¿e w 2009 r. zo-
stanie wydanych oko³o tysi¹ca tego rodzaju œwia-
dectw. Spodziewaj¹c siê takiego popytu na ten
produkt, oszacowano równie¿ spodziewane kosz-
ty, które siê wi¹¿¹ z koniecznoœci¹ dokonania oce-
ny technicznej, powo³ania komisji itd., itd. To
wszystko jest tutaj opisane. Koszty s¹ przedsta-
wione ju¿ w projekcie ustawy. Jeœli chodzi o wyso-
koœæ tej op³aty, to niestety, Panie Senatorze, nie
bêdê w stanie odpowiedzieæ na to pytanie, ale pani
minister wie wszystko w tych sprawach i w zwi¹z-
ku z tym na pewno panu odpowie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Widzê, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana senatora.
Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d, który reprezentuje minister infra-
struktury.

Witam pani¹ minister Annê Wypych-Namiotko.
Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Anna Wypych-Namiotko: Tak, przede wszyst-
kim odpowiem na pytanie senatora Konopki.)

Proszê siê tutaj zbli¿yæ, Pani Minister.
(Senator Marek Konopka: Ja reprezentujê Wiel-

kie Jeziora Mazurskie, to te¿ jest temat…)
Tak, ja wiem o tym, ¿e pan senator reprezentuje

Wielkie Jeziora Mazurskie.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Chcia³abym serdecznie podziêkowaæ za bar-

dzo dobr¹ i sympatyczn¹ wspó³pracê w trakcie
prac nad t¹ ustaw¹. Chcê te¿ poinformowaæ, ¿e
œwiadectwo miêdzynarodowe w ¿egludze œród-
l¹dowej, które jest wprowadzane, po raz pier-
wszy w historii europejskiej ¿eglugi œródl¹dowej
bêdzie wspólnotowym œwiadectwem zdolnoœci
¿eglugowej, czyli miêdzynarodowym certyfika-
tem. Dotychczas tego typu miêdzynarodowe
certyfikaty funkcjonowa³y tylko w ¿egludze
morskiej i wydawane by³y na podstawie miêdzy-
narodowych konwencji, takich jak SOLAS, Load
Lines czy Marpol.

¯egluga œródl¹dowa do tej pory nie by³a zhar-
monizowana pod k¹tem miêdzynarodowym.
Oczywiœcie trudno j¹ harmonizowaæ miêdzy kon-
tynentami, ale jeœli chodzi o Uniê Europejsk¹, to
ta dyrektywa jest drug¹ dyrektyw¹ dotycz¹c¹
¿eglugi œródl¹dowej, która wprowadza pewne
miêdzynarodowe, wspólnotowe rozwi¹zania.

Jednoczeœnie chcia³abym poinformowaæ, ¿e
funkcjonowanie tego œwiadectwa nie wyklucza wy-
dawania krajowych œwiadectw dla statków, które
nie bêd¹ korzysta³y z ¿eglugi miêdzynarodowej po
Europie. A wiêc wspólnotowe œwiadectwa bêd¹
wymagane, b¹dŸ nie, w zale¿noœci od tego, jaki jest
interes armatora, jakie parametry ma statek, czy
jest to statek handlowy, czyli pasa¿erski i towaro-
wy, czy jakiœ inny specjalistyczny, typu dŸwig, po-
g³êbiarka, czy coœ takiego. Œwiadectwa wspólnoto-
we bêd¹ wymagane wtedy, kiedy na przyk³ad sta-
tek pod polsk¹ bander¹ bêdzie chcia³ wykonywaæ
prace na wodach niemieckich, belgijskich, holen-
derskich czy francuskich. Wtedy bêdzie potrzebne
to wspólnotowe miêdzynarodowe œwiadectwo.

Cena za to œwiadectwo zosta³a odgórnie ogra-
niczona. Chodzi o to, aby nie przekracza³a kwoty
2 tysiêcy z³. Sk¹d to siê bierze? St¹d, ¿e dyrekty-
wa wprowadzaj¹c wspólnotowe œwiadectwo, je-
dnoczeœnie wprowadza pewn¹ elastycznoœæ
w zakresie miejsca, gdzie mo¿na dokonaæ prze-
gl¹du technicznego i odnowiæ œwiadectwo zdol-
noœci ¿eglugowej. W tym momencie ³amiemy mo-
nopol narodowych klasyfikatorów. Jest to taki
europejski standard, gdzie wprowadzamy wszy-
stkie instytucje klasyfikacyjne funkcjonuj¹ce
w Europie, a wiêc Germanischer Lloyd, Loid Re-
gister of Shipping, Det Norske Veritas, Polski Re-
jestr Statków czy Biuro Veritas, aby mog³y one
nadzorowaæ, prowadziæ inspekcje na rzecz stat-
ków uprawiaj¹cych miêdzynarodow¹ ¿eglugê
œródl¹dow¹. Wydaje mi siê, ¿e rozwi¹zanie, które
zosta³o zaproponowane w tej dyrektywie, przede
wszystkim s³u¿y interesowi armatorów ¿eglugi
œródl¹dowej. Czy taka odpowiedŸ jest wystarcza-
j¹ca?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:

Jak rozumiem, armator, który nie planuje
przekraczania granicy, mo¿e mieæ œwiadectwo
tylko i wy³¹cznie polskie. Dziêkujê serdecznie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Jak najbardziej.
Potwierdzam, ¿e w przypadku œwiadectw krajo-

wych chcemy prze³amaæ monopol Polskiego Reje-
stru Statków, który za swoje us³ugi wystawia³
bardzo wysokie rachunki. Zw³aszcza jeœli chodzi
o statki ¿eglugi turystycznej, rekreacyjnej, spor-
towej, chcemy wprowadziæ inne sposoby badania
technicznego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Kleina, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Minister, czy te miêdzynarodowe certyfi-

katy, które bêd¹ obowi¹zywa³y na terenie Unii
Europejskiej, bêd¹ tak¿e obowi¹zywa³y na terenie
innych krajów europejskich, niebêd¹cych cz³on-
kami Unii Europejskiej?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:

Myœlê, ¿e bêd¹. Mówimy tylko o wodach rosyj-
skich, bia³oruskich itp. Teraz jest tak, ¿e jeœli na
wodach œródl¹dowych tych pañstw p³ywaj¹ statki
pod obcymi banderami, to dysponuj¹ one œwiade-
ctwami krajowymi. A wiêc w tym momencie œwia-
dectwo wspólnotowe równie¿ powinno byæ uzna-
wane, tak to rozumiem, bo bêdzie to œwiadectwo
wydane dla konkretnego statku, bêdzie dotyczy³o
badania technicznego… Na dziœ nie ma jakiegoœ
stanowiska, chocia¿ mo¿emy poprowadziæ dodat-
kowe uzgodnienia bilateralne w tym zakresie
z pañstwami nieunijnymi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Czy pan senator chcia³by jeszcze…

Senator Kazimierz Kleina:
Czy te w³aœnie kraje akceptuj¹ ten europejski

certyfikat? Takie jest pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Anna Wypych-Namiotko:
Na dziœ jeszcze nie mamy jakiegoœ stanowiska,

bo œwiadectwa wspólnotowe jeszcze nie istniej¹.
Jesteœmy w trakcie negocjowania umowy o ¿eglu-
dze œródl¹dowej z Bia³orusi¹ i myœlê, ¿e wprowa-
dzimy to wspólnotowe œwiadectwo jako polskie
œwiadectwo. Bo to jest polskie œwiadectwo, za któ-
re odpowiada polska administracja ¿eglugi œród-
l¹dowej tak samo jak za dotychczasowe œwiade-
ctwa, które by³y wydawane statkom œródl¹dowym
polskicm.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Proszê pañstwa, nikt siê nie zapisa³ do g³osu,

w zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej¿e usta-

wy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Jeszcze raz dziêkujê pani minister za obecnoœæ
w Wysokiej Izbie w zwi¹zku z tym punktem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.

Tekst ustawy jest w druku nr 603, sprawozda-
nie komisji w druku nr 603A.

Pan senator Grzegorz Banaœ bêdzie ³askaw
przedstawiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki
Narodowej.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Szanowni Pañstwo!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tu jest jed-

na pani senator.)
(Senator Gra¿yna Sztark: W³aœnie, chcia³am

siê…)
Bardzo pani¹ senator przepraszam, ale to

wszystko przez to, ¿e pan marsza³ek zas³oni³ pa-
ni¹ senator swoj¹ postaci¹, no i po prostu…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do rzeczy,

Panie Senatorze.)
Do rzeczy, ale proszê przyj¹æ, Pani Senator,

moje g³êbokie przeprosiny, i¿ pani nie dostrzeg-
³em. Ale to wszystko wina pana marsza³ka, jak
zwykle, oczywiœcie.

Zatem wracaj¹c ju¿ do rzeczy i do meritum
sprawy. Szanowni Pañstwo, mam przyjemnoœæ
przedstawiæ pani i panom senatorom sprawozda-
nie Komisji Gospodarki Narodowej o uchwalonej
przez Sejm w dniu 7 maja 2009 r. ustawie o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym. Szanowni
Pañstwo, ustawa ta ma przede wszystkim dosto-
sowaæ prawo polskie do rozporz¹dzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
23 paŸdziernika 2007 r. dotycz¹cego praw i obo-
wi¹zków pasa¿erów w ruchu kolejowym, dyrekty-
wy Parlamentu Europejskiego i Rady z tego same-
go dnia i roku zmieniaj¹cej poprzedni¹ dyrektywê
Rady w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych
oraz dyrektywê w sprawie alokacji i zdolnoœci
przepustowej infrastruktury kolejowej i pobiera-
nia op³at za u¿ytkowanie infrastruktury kolejowej
oraz do kolejnej dyrektywy z tego¿ samego dnia
i roku w sprawie przyznania uprawnieñ maszyni-
stom prowadz¹cym lokomotywy i poci¹gi w obrê-
bie systemu kolejowego Wspólnoty.

I tak, Szanowni Pañstwo, wracaj¹c do pier-
wszego rozporz¹dzenia, dotycz¹cego praw i obo-
wi¹zków pasa¿erów, nale¿y powiedzieæ, ¿e prezes
Urzêdu Transportu Kolejowego, który pojawia siê
w tej ustawie jako organ nadzoruj¹cy przestrzega-
nie przepisów rozporz¹dzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia i roku przywo³ywanych ju¿
wczeœniej, bêdzie rozpatrywa³ skargi pasa¿erów
dotycz¹ce naruszenia ich praw przez przewoŸnika
kolejowego, zarz¹dcê infrastruktury kolejowej,
w³aœciciela dworca b¹dŸ zarz¹dzaj¹cego dwor-
cem. W przypadku, gdy skarga bêdzie uzasadnio-
na, prezes UTK wyda decyzjê administracyjn¹,
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w której okreœli zakres nieprawid³owoœci oraz ter-
min ich usuniêcia. Tutaj trzeba wspomnieæ, co to
s¹ za prawa. Jest to chocia¿by prawo do odszko-
dowania za nieterminowe wykonanie us³ug czy
te¿ wymóg ubezpieczenia przez przewoŸnika,
a tak¿e prawa pasa¿erów niepe³nosprawnych.

Kolejna dyrektywa otwiera rynek przewozów
kolejowych. W ustawie, która jest implementacj¹
tej dyrektywy, zaproponowano otwarcie tych ryn-
ków kolejowych wraz z prawem do zapewnienia
podró¿nym mo¿liwoœci wsiadania na ka¿dej stacji
znajduj¹cej siê na trasie miêdzynarodowej i wy-
siadania na innej takiej stacji, w tym na stacjach
znajduj¹cych siê w tym samym pañstwie cz³on-
kowskim, wraz z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia
ograniczeñ takich przewozów, gdyby zagro¿ona
by³a równowaga ekonomiczna krajowych us³ug
publicznych.

PrzewoŸnikowi kolejowemu, maj¹cemu siedzi-
bê w innym pañstwie cz³onkowskim Unii Euro-
pejskiej lub w pañstwie cz³onkowskim Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu – zwra-
cam pañstwa uwagê na te zapisy – uprawnione-
mu do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
w zakresie transportu kolejowego na podstawie
przepisów obowi¹zuj¹cych w pañstwie, w którym
znajduje siê jego siedziba, przys³ugiwaæ bêdzie od
dnia 1 stycznia 2010 r. prawo dostêpu do infra-
struktury kolejowej w celu wykonywania miêdzy-
narodowych przewozów kolejowych. Prezes Urzê-
du Transportu Kolejowego bêdzie uprawniony do
wydania decyzji w sprawie ograniczenia dostêpu
do tej¿e infrastruktury, je¿eli wiêkszoœæ planowa-
nych przez przewoŸnika przewozów bêdzie wyko-
nywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub je¿eli planowane po³¹czenia miêdzynarodowe
narusz¹ równowagê ekonomiczn¹ us³ug wykony-
wanych na podstawie umów o œwiadczeniu us³ug
publicznych. To tak naprawdê jest szerokie
otwarcie naszej infrastruktury kolejowej dla
wszystkich przewoŸników, którzy dzia³aj¹ na ob-
szarze europejskiego obszaru gospodarczego.

W dyskusji pojawia siê wiele ró¿nych g³osów,
miêdzy innymi podnoszone s¹, szczególnie dzi-
siaj, takie tezy, ¿e tak naprawdê PKP Intercity,
które w tej chwili œwiadczy tego typu us³ugi na ob-
szarze naszego kraju, bêdzie poddane konkuren-
cji, i to konkurencji bardzo mocnej, jakby z dwóch
stron. Pierwsza to bêdzie ta strona wewnêtrzna, ta
dobra strona, bo konkurencja wewn¹trz kraju
z udzia³em krajowych przewoŸników to jest dobra
konkurencja. Mówiê tutaj o przewozach regional-
nych. Wiadomo ju¿, ¿e marsza³kowie woje-
wództw, zgodnie zreszt¹ z uprawnieniami, o któ-
rych decydowano miêdzy innymi w tej Izbie, pró-
buj¹c znaleŸæ nowe obszary ekspansji dla przewo-
zów regionalnych, chc¹ siê porozumieæ w sprawie
przewozów ponadregionalnych. To jest rzecz, co

do której nie ma tutaj wiêkszych w¹tpliwoœci:
konkurencja zawsze sprzyja, a jak to jest konku-
rencja wewnêtrzna, to tym bardziej. K³opot polega
na tym, i¿ spó³kê PKP Intercity, przede wszystkim,
poddajemy te¿ olbrzymiej presji konkurencji ze-
wnêtrznej i to w sytuacji, kiedy ta spó³ka nie jest
do tego przygotowana. Mia³a byæ przygotowana…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, przepraszam, rozumiem, ¿e to jest sprawo-
zdanie z posiedzenia komisji. Tak?)

Tak, w³aœnie tak.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dobrze.)
Panie Marsza³ku, co do joty przedstawiam w³a-

œnie ró¿ne tezy, które pojawi³y na tym posiedzeniu
komisji.

Wracaj¹c do rzeczy. Kiedy PKP Intercity mia³o
wejœæ na gie³dê, planowano, ¿e zasil¹ go akcje sza-
cowane na oko³o miliard z³otych, po to, by móc
zmodernizowaæ tabor, po to, by móc sprostaæ
konkurencji. Nic takiego siê nie sta³o. W zwi¹zku
z tym pojawi³ siê dylemat, czy przypadkiem nie
nale¿a³oby spróbowaæ nieco odsun¹æ w czasie
poddania przewozów pasa¿erskich, bo tylko i wy-
³¹cznie o takich mówimy, dzia³aniu rynku bez-
wzglêdnej konkurencji. Zreszt¹, Panie Mar-
sza³ku, nie chc¹c potem zabieraæ g³osu, od razu
z³o¿ê wniosek legislacyjny w tej sprawie.

Trzeci element zwi¹zany z ustaw¹, któr¹ dzisiaj
omawiamy, to s¹ uprawnienia maszynistów, spo-
sób ich szkolenia i sposób ich egzaminowania.
I trzeba powiedzieæ, ¿e zgodnie z t¹ dyrektyw¹ za-
proponowano w ustawie stworzenie systemu uz-
nawania kwalifikacji zawodowych maszynistów
oraz okreœlono zasady ich szkolenia, egzamino-
wania oraz wydawania licencji i œwiadectw ma-
szynisty. Nale¿y nadmieniæ, ¿e to w³aœnie prezes
Urzêdu Transportu Kolejowego bêdzie organem
w³aœciwym do wydawania, przed³u¿ania wa¿no-
œci, zawieszania i cofania licencji maszynisty oraz
aktualizacji danych zawartych w licencji i wyda-
wania ich wtórników. Wszystkie dokumenty,
wraz z rozporz¹dzeniami w tej sprawie, zosta³y
nam przedstawione. Jedna z faz dyskusji dotyczy-
³a tak¿e tego, i¿ tego typu szkolenia mog¹ stano-
wiæ powa¿ny problem, jeœli chodzi o koszty, bo
szacuje siê, ¿e takie przeszkolenie jednego maszy-
nisty, a¿ do wydania certyfikatu w³¹cznie, kosztu-
je oko³o 20 tysiêcy z³. Tak wiêc nie s¹ to ma³e œrod-
ki.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
w tej sprawie zosta³o zg³oszonych jedenaœcie po-
prawek. Komisja wszystkie zaopiniowa³a pozyty-
wnie, zosta³y one przedstawione w sprawozdaniu
Komisji Gospodarki Narodowej. Zwracam siê do
ca³ej Wysokiej Izby o ich poparcie.

I, Panie Marsza³ku, zgodnie z tym, co zapowie-
dzia³em, z³o¿ê równie¿ i w³asne poprawki. One do-
tycz¹ wyd³u¿enia terminu poddania siê konku-
rencji w zakresie przewozów pasa¿erskich. Zdajê
sobie sprawê, ¿e pierwszy, podstawowy zarzut bê-
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dzie taki, i¿ nara¿amy siê zapisom dyrektywy,
w zwi¹zku z czym mo¿e byæ wszczête postêpowa-
nie przeciwko naszemu krajowi w sprawie niewy-
konywania dyrektywy. Myœlê jednak, ¿e jesteœmy
w takiej sytuacji, kiedy bardziej powinno nas inte-
resowaæ, w jaki sposób ochroniæ to, co jeszcze ma-
my, miejsca pracy, ni¿ to, co mo¿e siê staæ w przy-
sz³oœci. W przysz³oœci mo¿e siê staæ wiele. D¹¿my
do tej przysz³oœci w taki sposób, byœmy maksy-
malnie wiele aktywów mogli zatrzymaæ u nas,
w Polsce. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Dziêkujê, Wysoka Izbo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do se-

natora sprawozdawcy?
Pan senator Marek Konopka, proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W opinii przeczyta³em, ¿e licencjê maszynisty

bêdzie mog³a uzyskaæ osoba, która ukoñczy³a
dwadzieœcia lat, nie by³a karana, ma co najmniej
wykszta³cenie zasadnicze, spe³nia wymogi zdro-
wotne, fizyczne, odby³a szkolenie i zda³a egzamin
maszynisty. A jakie do tej pory by³y te wymaga-
nia? Czy w ogóle by³y? To pierwsze pytanie.

I drugie. No, wyró¿nia siê dwie kategorie maszy-
nisty. Chcia³bym zapytaæ, bo pan powiedzia³, ¿e
20 tysiêcy z³ kosztuje egzamin czy ca³e szkolenie,
czy dro¿sze jest uzyskanie kategorii A czy B. Bo ka-
tegoria A obejmuje lokomotywy manewrowe, po-
ci¹gi robocze, a kategoria B – przewóz osób lub rze-
czy. Czy to s¹ dwie ró¿ne i bardzo ró¿ne kategorie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
Panie Marsza³ku! Szanowny Panie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Te¿ mam pytanie.)
Szanowny Panie Senatorze, rzeczywiœcie do-

tkn¹³ pan niezwykle technicznych warunków
i rozporz¹dzeñ, które w tej sprawie wyda w³aœciwy
minister. Ja mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e ten ka-
talog, który mamy tutaj expressis verbis zapisa-
ny, czêœciowo pokrywa siê z katalogiem dotych-
czas funkcjonuj¹cym. Maszynista jest osob¹, jest
pracownikiem… To miejsce pracy wymaga spec-
jalnego przygotowania psychofizycznego, jak
i przygotowania zwi¹zanego z trybem i rodzajem
wykonywanej pracy. Myœlê, ¿e wiêcej szczegó³ów
dostarczy przedstawiciel ministerstwa. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, Panie Senatorze, pan senator Andrzejew-
ski przyszed³ i ma pytanie…

(Senator Grzegorz Banaœ: Czekam…)
Proszê bardzo…
(Senator Grzegorz Banaœ: …stojê tutaj cierpli-

wie.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Oczywiœcie, proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: S³usznie, Panie Mar-

sza³ku, pan…)

Senator Piotr Andrzejewski:
Mówi³ pan o wyd³u¿eniu organu, w sensie

struktury organizacyjnej. Ale czy wyd³u¿enie or-
ganu, o którym pan mówi³, wp³ynie w jakiœ sposób
na czas podró¿y?

(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Ogólnie.)

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Senatorze, czy pan senator

móg³by sprecyzowaæ, jakiego organu to pytanie
dotyczy³o? Bo ja…

(Weso³oœæ na sali)

Senator Piotr Andrzejewski:
Pan mówi³, s³ucha³em z uwag¹, co prawda poza

sal¹, byæ mo¿e coœ mi umknê³o, ale nastawi³em
bardzo g³oœno, wiêc mimo postêpuj¹cego…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, najwa¿niejsze jest pytanie, czy jedzie z nami
maszynista.)

(Weso³oœæ na sali)
Tak, ale myœlê, ¿e tego, czy bêdzie automatycz-

ny maszynista, ta ustawa nie rozstrzyga. W kon-
tekœcie szkoleñ i w kontekœcie finansowania tych
szkoleñ mówi³ pan, je¿eli siê nie przes³ysza³em, ¿e
to przed³u¿a organ.

(Weso³oœæ na sali)
Jednak nie bardzo zrozumia³em, jaki ta regula-

cja ma wp³yw na usprawnienie funkcjonowania
kolei.

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy mogê, Panie
Marsza³ku?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale¿ oczywiœcie, proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Senatorze, to, ¿e trzeba bê-

dzie przeprowadziæ szkolenia, jest spraw¹
oczywist¹, bo nale¿y sprostaæ wymogom, które
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ta ustawa niesie. To nie organ przeprowadza te
szkolenia, tylko ci, którzy s¹ pracodawcami dla
maszynistów, bo na pewno nie sami maszyni-
œci. To jest jasne i oczywiste. Tak wiêc zalecamy
panu senatorowi wiêksz¹ uwagê, by œledz¹c
tam gdzieœ na boku posiedzenie Senatu w tej
sprawie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wobec tego musi-
my to przenieœæ do kuluarów, bo sprawa mnie za-
fascynowa³a.)

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: Z najwiêksz¹…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panowie Senatorowie, zawieszam ten temat,
naprawdê.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale z najwiêksz¹
przyjemnoœci¹…)

Przepraszam, proszê ad rem.

Senator Grzegorz Banaœ:

Wiêc co do wyd³u¿enia organu jakiœ konsensus
ju¿ mniej wiêcej mamy.

(Weso³oœæ na sali)
Oczywiœcie ten szacunek kosztów to jest szacu-

nek, który przedstawi PKP InterCity, a nie ¿aden
z organów, które w tej sprawie s¹ w³adcze. Uprzej-
mie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez rz¹d

i Ministerstwo Infrastruktury.
Chcia³bym powitaæ pani¹ minister Patrycjê

Woliñsk¹-Bartkiewicz.
Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os w spra-

wie omawianej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Je¿eli
s¹ pytania, Panie Marsza³ku, to bardzo chêtnie.)

Pani minister czeka na pytania. Ale widzê, ¿e
nikt pytañ nie ma.

W takim razie dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e…
(Senator Grzegorz Banaœ: Po tym organie

wszyscy wymiêkli.)
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Wyrowiñski jeszcze…)
A, pan senator Wyrowiñski chce siê zapisaæ do

dyskusji. Proszê bardzo, zapraszam.
Otwieram dyskusjê.
Oddajê g³os panu senatorowi Wyrowiñskiemu.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Chcia³bym tylko spe³niæ wymóg formalny i po-
informowaæ pana marsza³ka, Wysok¹ Izbê, ¿e
w zwi¹zku z tym, ¿e jest nowe brzmienie art. 22
w tej przedmiotowej ustawie, konieczne s¹, nie-
stety, pewne poprawki redakcyjne i te poprawki
t¹ drog¹, Panie Marsza³ku, zg³aszam. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legis-

lacyjnym.
Pani minister tych wniosków jeszcze nie zna,

jak rozumiem. W takim razie proszê Komisjê Go-
spodarki Narodowej o zorganizowanie posiedze-
nia i przedstawienie wniosków i wtedy pani mini-
ster bêdzie mog³a siê do tych wniosków legislacyj-
nych ustosunkowaæ.

G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
bêdzie pod koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa jest w druku nr 605, a sprawozdania
komisji w drukach nr 605A i 605B.

Pana senatora W³adys³awa Dajczaka, jako
sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej, proszê o zabranie
g³osu.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej z³o¿yæ sprawozdanie z prac komisji nad
ustaw¹ o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Myœlê, ¿e na pocz¹tku warto zaznaczyæ, ¿e
ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy, podczas
prac sejmowych przyjêta by³a doœæ zgodnie.
Wszystkie kluby sejmowe oraz ko³a sejmowe po-
par³y projekt tej ustawy. Zosta³a ona przyjêta
w zwi¹zku z tym jednomyœlnie. Myœlê równie¿, ¿e
warto zaznaczyæ, ¿e jest ona ustaw¹ oczekiwan¹
przez samorz¹dy województw.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e ustawa, o czym mówi
równie¿ w uzasadnieniu sam rz¹d, poprawia
standardy czy te¿ ma na celu poprawienie stan-
dardów obs³ugi pasa¿erów w przewozach regio-
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nalnych wykonywanych w ramach umowy
o œwiadczenie us³ug publicznych. Równie¿ wyko-
nuje ona uchwa³ê nr 256 Rady Ministrów z 2 gru-
dnia 2008 r. w sprawie finansowania regional-
nych kolejowych przewozów pasa¿erskich.

W³aœnie jednym z instrumentów tych zmian
jest pomoc finansowa z Funduszu Kolejowego.
Trzeba tu przypomnieæ, ¿e Fundusz Kolejowy sta-
nowi przychód z op³aty paliwowej. W 20% te œrod-
ki wp³ywaj¹ w³aœnie na Fundusz Kolejowy, w 80%
natomiast na Krajowy Fundusz Drogowy. W usta-
wie proponuje siê, aby w latach 2009–2015 œrodki
Funduszu Kolejowego zosta³y powiêkszone w ro-
ku 2009 o 200 milionów z³, a w latach 2010–2015
o 100 milionów z³. Maj¹ to byæ œrodki pochodz¹ce
w³aœnie z Krajowego Funduszu Drogowego.

Myœlê, ¿e istotne jest zaznaczenie w tym mo-
mencie, ¿e to wsparcie finansowe nale¿a³oby po-
dzieliæ na dwa segmenty. Pierwszy, wsparcie kwo-
t¹ 200 milionów z³ w 2009 r., to jest zasilenie dzia-
³alnoœci operacyjnej przejmowanej spó³ki. Trzeba
bowiem stwierdziæ, ¿e jest to spó³ka ze strat¹.
W zwi¹zku z tym ma to pokryæ tê stratê operacyjn¹.
I drugi, wspó³finansowanie inwestycji w latach
2010–2015, i tutaj chodzi o kwotê 100 milionów z³.

W ustawie przewiduje siê równie¿ kontrolê wy-
datkowanych przez województwa œrodków Fun-
duszu Kolejowego. Proponuje siê, aby wojewódz-
twa sk³ada³y do ministra w³aœciwego do spraw
transportu projekty planów rzeczowo-finanso-
wych oraz do ministra w³aœciwego do spraw
transportu i ministra w³aœciwego do spraw finan-
sów publicznych – sprawozdanie z realizacji tych
przyjêtych planów.

W tym rozwi¹zaniu proponuje siê uelastycznie-
nie zarz¹dzania œrodkami Funduszu Kolejowego
poprzez stworzenie ministrowi w³aœciwemu do
spraw transportu mo¿liwoœci dokonywania prze-
suniêæ œrodków pomiêdzy zadaniami inwestycyj-
nymi ujêtymi w programie rzeczowo-finansowym
zatwierdzanym uchwa³¹ Rady Ministrów.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w omawianej ustawie pro-
ponuje siê równie¿ wype³nienie przez Radê Mini-
strów zobowi¹zania do podwy¿szenia od 2010 r.
udzia³u województw w podatku dochodowym od
osób prawnych, czyli tak zwany CIT, o 0,75 pun-
ktu procentowego – z 14% do 14,75%. Ma to zape-
wniæ województwom sfinansowanie straty opera-
cyjnej, o której wspomnia³em wczeœniej. Oczywi-
œcie zdajemy sobie sprawê, ¿e wydatkowanie tych
œrodków to jest sprawa województwa, poniewa¿
bêdzie one czêœci¹ ogólnej subwencji, która bê-
dzie przyznawana województwom.

Podczas posiedzenia Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej komisja przy-
jê³a trzy poprawki. S¹ to poprawki do art. 2 i maj¹
one na celu ujednolicenie terminologii ustawy.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Andrzeja Owczarka

o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Minister! Szanowni

Pañstwo!
W dniu 7 maja Sejm uchwali³ ustawê o auto-

stradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz zmianie niektórych innych
ustaw. W dniu 20 maja odby³o siê posiedzenie Ko-
misji Gospodarki Narodowej. Co prawda by³o ono
znacznie bardziej burzliwe ni¿ posiedzenie komi-
sji samorz¹du terytorialnego, a bra³o siê to st¹d,
¿e w naszej komisji jest wielu fachowców od kolei,
którzy maj¹ w³asne spojrzenie na rozmaite pro-
blemy zwi¹zane z kolej¹, niemniej trzeba zazna-
czyæ – co ju¿ s³usznie zauwa¿y³ pan senator Daj-
czak – ¿e jest to bardzo chwalebny przyk³ad, kiedy
zrywamy z zasad¹, która dotychczas panowa³a, ¿e
daje siê samorz¹dom zadania, nie daj¹c do koñca
pieniêdzy. Jest to wype³nienie zobowi¹zañ, s¹dzê,
¿e trochê tak¿e wymuszone przez marsza³ków wo-
jewództw. Na tym jednak polega ca³y proces, aby,
nawet przyjmuj¹c obowi¹zki, potrafiæ walczyæ
o to, ¿eby dope³nienie tych obowi¹zków umo¿li-
wia³a odpowiednia iloœæ pieniêdzy. Uwa¿am, ¿e to
jest bardzo, bardzo wa¿na kwestia.

Podczas dyskusji zastanawialiœmy siê nad ta-
kimi sprawami, jak na przyk³ad ta, ¿e dodane do
Funduszu Kolejowego sumy w wysokoœci 100 mi-
lionów z³ maj¹ byæ rozdzielane w sposób równy.
Okazuje siê, ¿e takie by³o ¿¹danie wiêkszoœci sa-
morz¹dów. Zdaje siê, jeden tylko samorz¹d, sa-
morz¹d œl¹ski, w trakcie dyskusji zg³asza³ postu-
lat, ¿e kwota powinna byæ dzielona proporcjonal-
nie. Chyba jednak argument z Pisma Œwiêtego, ¿e
ci, co maj¹ du¿o, bêd¹ mieli jeszcze dodane, a ci,
którzy mieli ma³o, bêd¹ mieli odjête – przewa¿y³.
W zwi¹zku z tym ustanowiono zasadê równoœci,
tak ¿e te biedniejsze województwa, na przyk³ad
podlaskie czy warmiñsko-mazurskie, otrzymaj¹
sumê, która ich satysfakcjonuje. Jest to jeszcze
o tyle, proszê pañstwa, wa¿ne, ¿e umo¿liwi uno-
woczeœnienie taboru kolejowego. Jest to ten za-
strzyk finansowy, który umo¿liwi siêgniêcie po
pieni¹dze Unii Europejskiej.

Oprócz poprawek, które mia³y charakter wy-
³¹cznie legislacyjny i doprecyzowuj¹cy, zg³osi³em
na posiedzeniu komisji poprawkê o charakterze
g³êboko merytorycznym, która spotka³a siê – od
razu mówiê – z zastrze¿eniem naszego Biura Le-
gislacyjnego. Stwierdzi³o ono, ¿e tryb wprowadze-
nia tej poprawki nie jest zgodny z zasadami legis-
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lacji i ¿e gdyby poprawka by³a zg³oszona miesi¹c
wczeœniej, gdy rozpatrywaliœmy tê sam¹ ustawê
o autostradach i drogach p³atnych, to wówczas
by³oby wszystko w porz¹dku. W tej chwili wpro-
wadzamy poprawkê, która powinna byæ, jak ju¿
mówi³em, przeg³osowana wczeœniej. Wydaje mi
siê, proszê pañstwa, ¿e waga tej poprawki, waga
rzeczowa i finansowa, jest tak wa¿na, ¿e pozwolê
sobie j¹ przedstawiæ.

Do omawianej ustawy dodajemy rozdzia³ 6a,
który wprowadza szczególny tryb emitowania
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego obligacji gwa-
rantowanych przez Skarb Pañstwa. Przewiduje
siê w szczególnoœci, po pierwsze, koniecznoœæ
uzyskania akceptacji warunków emisji obligacji
przez ministra w³aœciwego do spraw bud¿etu. Po-
zwoli to unikn¹æ negatywnych skutków konku-
rencji w samym rz¹dzie, polegaj¹cych na tym, ¿e
oddzielnie bêdzie emitowa³ obligacje BGK, od-
dzielnie Ministerstwo Finansów. Gdyby terminy
siê zbieg³y, to mog³oby siê tych obligacji na rynku
znaleŸæ nieco wiêcej, co mog³oby podro¿yæ koszty
ich uzyskania. Po drugie, przewiduje siê mo¿li-
woœæ sprzeda¿y obligacji emitowanych na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego poprzez prze-
targi organizowane przez NBP, co umo¿liwia uzys-
kanie ni¿szych kosztów obs³ugi zaci¹gniêtych zo-
bowi¹zañ. Przetarg wprowadza element konku-
rencji. Sprzeda¿ wiêkszej liczby obligacji nie spo-
woduje znacz¹co negatywnego wp³ywu na rynek.

Chcê powiedzieæ pañstwu, ¿e BGK bêdzie mu-
sia³ zdobyæ oko³o 5 miliardów z³ w tym roku z obli-
gacji, a w kolejnych latach ta suma siêgnie oko³o
15 miliardów z³. Tak wiêc ka¿dy odsetek, ka¿dy
procent ma swoje znaczenie.

Poprawka wprowadza instytucjê listu emisyj-
nego wzorowan¹ na trybie emisji skarbowych pa-
pierów wartoœciowych, co skutkuje przejrzysto-
œci¹ w zakresie warunków emisji i ich trybu.

Poprawka znosi obowi¹zek powo³ywania ban-
ku reprezentanta w przypadku emisji obligacji
BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
gwarantowanych przez Skarb Pañstwa oraz prze-
chowywanych w Krajowym Depozycie Papierów
Wartoœciowych, co te¿ z kolei zmniejsza od kilku
do kilkudziesiêciu milionów koszty emisji. Po-
prawka nie tylko skraca proces pozyskiwania
œrodków dla Krajowego Funduszu Drogowego, ale
tak¿e podnosi status emitowanych obligacji, czy-
ni¹c je bardziej atrakcyjnymi dla nabywcy, co
prawdopodobnie zwiêkszy ich popyt i doprowadzi
do obni¿enia kosztów. Zasad¹ jest oferowanie wy-
¿szych cen za obligacje skarbowe ni¿ za obligacje
gwarantowane przez Skarb Pañstwa, ale emito-
wane przez inne podmioty. Obecnie ró¿nice w ta-
kich emisjach siêgaj¹ wielkoœci od siedemdziesiê-
ciu do stu piêædziesiêciu punktów bazowych,

w zale¿noœci od okresu, na który obligacje zosta³y
wypuszczone. Dziêki tej poprawce oszczêdnoœci
sektora finansów publicznych mog¹ wynieœæ ogó-
³em oko³o 100 milionów z³ rocznie.

Proszê pañstwa, jak mówi³em, poprawka ta
wzbudzi³a w¹tpliwoœci Biura Legislacyjnego.

Wydaje mi siê, ¿e w przypadku przyjêcia tej po-
prawki poszkodowany bêdzie rynek finansowy, czy-
li coœ bardzo nieokreœlonego. Jednak¿e jej przyjêcie
wp³ynie na stan finansów publicznych, w zwi¹zku
z czym wydaje mi siê, ¿e powinniœmy – zdaj¹c sobie
sprawê z niedoskona³oœci trybu legislacyjnego – tê
poprawkê przyj¹æ. Dziêkujê za uwagê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-
szam, Panie Senatorze, ale czy ta poprawka zosta-
³a przyjêta przez komisjê? Bo tego pan nie…)

Tak, oczywiœcie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest ele-

ment sprawozdania komisji.)
W³aœnie chcia³em zakoñczyæ tym, ¿e w imieniu

komisji proszê o przyjêcie ustawy wraz z t¹ po-
prawk¹. Uzyska³a ona poparcie nieznacznej wiêk-
szoœci, niemniej jednak zosta³a przez komisjê
przyjêta. W skali ca³ego okresu emitowania tych
obligacji oszczêdnoœci mog¹ siêgn¹æ oko³o 1 mi-
liarda z³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do panów senatorów?
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Najpierw do obu panów, a póŸniej do pana se-

natora referuj¹cego tê ostatni¹, najdalej id¹c¹ po-
prawkê.

Pytanie do obu panów: czy komisje, jedna i dru-
ga, bada³y jednoczeœnie, jak dalece nale¿y w tym
zakresie zmodyfikowaæ ustawê bud¿etow¹? Bo s¹
tu jednak przesuniêcia. Chodzi mi zw³aszcza
o zmianê udzia³u województw w dochodach z po-
datku dochodowego od osób prawnych z 14% na
14,75%, co spowoduje modyfikacjê w pozycjach
bud¿etowych. Czy pañstwo siê nad tym zastana-
wialiœcie i czy w ogóle by³o to zestawiane z dotych-
czasowym wi¹¿¹cym charakterem ustawy bud¿e-
towej?

I drugie pytanie, do kolegi senatora Owczarka.
Bêd¹c zwolennikiem szerszego zakresu poprawek
senackich i widz¹c zasadnoœæ tej poprawki,
chcia³bym spytaæ, czy nie bêdzie mia³o to te¿
skutków takich… Bo mówi pan senator o oszczê-
dnoœciach rzêdu 100 milionów z³. No dobrze, ale
obligacje generuj¹ przecie¿ zad³u¿enie, tylko nie
dla aktualnego bud¿etu, ale nastêpnego. A wiêc
w efekcie chyba zwiêkszy to zad³u¿enie, tylko
przesunie je w czasie. Tak to rozumiem. Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
Czyli odpowiada pan senator na oba pytania.

Senator Andrzej Owczarek:
Tak, tak uzgodniliœmy z panem senatorem Daj-

czakiem.
Sprawa zwiêkszenia udzia³u w dochodach

z CIT nie bêdzie wprowadzona od razu, tylko od
1 stycznia przysz³ego roku, wiêc nie wywo³a ¿a-
dnych skutków finansowych.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dla aktualnego
bud¿etu.)

A potem, proszê pañstwa, nie tylko zmieni siê
stawka CIT, ale tak¿e wp³ynie to na zwiêkszenie
subwencji wyrównawczej dla samorz¹du woje-
wództw. Wiêc te skutki bêd¹ jeszcze szersze.

Sprawa drugiego pytania. Miesi¹c temu, roz-
mawiaj¹c na posiedzeniu Senatu o Krajowym
Funduszu Drogowym, mówiliœmy o tym, ¿e fun-
dusz musi zaci¹gaæ obligacje, musi szukaæ pie-
niêdzy zewnêtrznych. I z tym siê zgodziliœmy.
Oczywiœcie ma pan racjê, wp³ynie to na zad³u¿e-
nie w nastêpnych latach, ale ta poprawka spowo-
duje, ¿e to zad³u¿enie bêdzie mniejsze, ni¿ gdyby
tej poprawki nie by³o.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Jeœli mo¿na, Pa-

nie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, proszê bardzo.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Ja tylko dodam króciutko, ¿e by³a mowa o tej

sprawie równie¿ na posiedzeniu komisji samo-
rz¹du. Uzyskaliœmy informacjê, ¿e ta zmiana wy-
generuje dodatkowo dla samorz¹dów 56 milio-
nów z³ i to oczywiœcie bêdzie musia³o byæ uwzglê-
dnione w bud¿ecie.

(Senator Piotr Andrzejewski: W bud¿ecie. Dziê-
kujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Marek Konopka ma pytanie.
Proszê bardzo. Do kogo?

Senator Marek Konopka:
Do obu panów, bo akurat obaj panowie mówili

o tej samej kwestii, czyli o tej podwy¿ce od 2010 r.
udzia³u województw w dochodach z CIT. Tam jest
podwy¿ka z 14% do 14,75%. Jaka to jest kwota?

(G³os z sali: 65, tak?)
Nie.
(Senator Andrzej Owczarek: To jest subwencja.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Szacowana kwota, o której strona rz¹dowa nas

informowa³a – przynajmniej tak by³o na posiedze-
niu komisji samorz¹du – to jest oko³o 300 milio-
nów z³. Oczywiœcie ta kwota by³a szacowana jesie-
ni¹ zesz³ego roku, kiedy, jak wiadomo, sytuacja
w gospodarce by³a troszeczkê inna, w zwi¹zku
z tym teraz mo¿e to byæ kwota rzêdu 240–250 mi-
lionów z³… No, ogólnie chodzi o kwotê rzêdu
240–300 milionów z³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Proszê pañstwa, by³ to projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d. Minister infrastruktury reprezen-
tuje rz¹d. Jest z nami ponownie pani minister Pa-
trycja Woliñska-Bartkiewicz. Jeszcze raz pani¹
witam. Pozosta³ z nami tak¿e prezes Urzêdu
Transportu Kolejowego, pan Wies³aw Jarosie-
wicz.

Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Panie
Marsza³ku, podobnie jak w przypadku poprzed-
niej ustawy: jeœli bêd¹ pytania, to chêtnie odpo-
wiem.)

Rozumiem, ¿e uchyla siê pani od przyjœcia na
mównicê. Dziêkujê.

Ale s¹ pytania, wiêc jednak zapraszam na mó-
wnicê.

Pan senator Gruszka, potem pan senator An-
drzejewski.

W takim razie zapraszam.
(Senator Tadeusz Gruszka: Tym razem nie uda-

³o siê… Ale nam bêdzie bardzo mi³o.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo mi³a pani

minister.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Dziêkujê.)

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! W takim razie

przystêpujê do zadania pytania. Pytanie pier-
wsze: jakie by³y wp³ywy do Krajowego Funduszu
Drogowego w roku 2008, a w konsekwencji ile pie-
niêdzy przekazano t¹ drog¹ do Funduszu Kolejo-
wego? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, które by³o ju¿ zadane na posie-
dzeniu Komisji Gospodarki Narodowej, ale odpo-
wiedzi nie uzyska³em. Sytuacja opisana
w art. 11a pokazuje, ¿e œrodki, które s¹ niewyko-
rzystane, przechodz¹ na nastêpne lata – i tak bê-
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dzie do 2016 r. Czy wnioskodawca rozwa¿a³ sy-
tuacjê odwrotn¹, to znaczy ¿e na przyk³ad samo-
rz¹d wygeneruje œrodki – nie mówiê, w jaki sposób
– i w jednym roku zaanga¿uje je wszystkie, a póŸ-
niej, w nastêpnych latach, bêdzie móg³ robiæ sp³a-
ty z tego, co bêdzie otrzymywa³ z Funduszu Kole-
jowego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Szanowni Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pa-

nie Senatorze! Dok³adnej kwoty, je¿eli chodzi
o wp³ywy z op³aty paliwowej do Krajowego Fundu-
szu Kolejowego, nie znam, w przybli¿eniu jest to
kwota rzêdu 2 miliardów z³, z uwzglêdnieniem te-
go, ¿e 80% wp³ywów z op³aty paliwowej zasila³o
Krajowy Fundusz Drogowy, a 20% – Fundusz Ko-
lejowy. A wiêc to bêdzie tego rzêdu kwota.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie… Je¿eli samo-
rz¹d przyspieszy swoje dzia³ania i bêdzie móg³
przekazaæ w tym czasie wiêksze faktury, to oczy-
wiœcie – o ile Fundusz Kolejowy w tym momencie
bêdzie dysponowa³ œrodkami – minister w³aœciwy
do spraw transportu zaopiniuje pozytywnie tego
typu wyp³atê. Bo wszystkie przep³ywy finansowe,
¿eby siê nam nie skumulowa³y w jednym czasie,
s¹ zatwierdzane przez ministra w³aœciwego do
spraw transportu i Bank Gospodarstwa Krajowe-
go. Tak ¿e my bêdziemy wiedzieli, w których okre-
sach bêdziemy mieli p³atnoœci. Bo chodzi o to, ¿e-
by nie by³o takiej sytuacji, ¿e fakturê samorz¹d
ma, a nie ma z czego jej zap³aciæ. Tak ¿e wszystkie
potrzeby bêd¹ oczywiœcie uwzglêdniane w planie
finansowym Funduszu Kolejowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy pan senator Andrzejewski chcê zadaæ pyta-

nie?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Minister, moje pytanie brzmi tak: czy ta

ustawa œwiadczy o zmianie strategii i przesuniê-
ciu œrodków z budowy dróg na dofinansowanie
kolei? Pytam o to, bo s¹ planowane znaczne
ubytki w przychodach Krajowego Funduszu
Drogowego. Czy zostan¹ jakoœ zrekompensowa-
ne przychody Krajowego Funduszu Drogowego?

Bo w ramach tych proporcji, to jest 20% do 80%,
s¹ jednak przesuniêcia, powiêksza siê przychody
Funduszu Kolejowego o 200 milionów z³ kosztem
Krajowego Funduszu Drogowego. Czy to jest
wiêc zmiana strategii? Czy jest w tej chwili nowy
priorytet, je¿eli chodzi o kolej? To jest pierwsze
pytanie.

I drugie pytanie: czy bêdzie to rekompensowa-
ne? Bo mamy zaleg³oœci w budowie dróg i wydaje
mi siê, ¿e Krajowy Fundusz Drogowy równie¿ po-
winien dostaæ zastrzyk finansowy, taki bodziec.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Dziêkujê.
W odpowiedzi na to pytanie powiem, ¿e polity-

ka transportowa uwzglêdnia rozwój obu ga³êzi
transportu, czyli zarówno drogowego, jak i kole-
jowego. Przy czym tê kwestiê nale¿y rozpatrywaæ
³¹cznie ze zmian¹ ustawy o autostradach p³at-
nych i Krajowym Funduszu Drogowym, któr¹
pañstwo w Senacie omawialiœcie kilka tygodni
temu. Chodzi o wprowadzenie nowego mecha-
nizmu finansowania dróg krajowych w Polsce,
z u¿yciem KFD. Oczywiœcie op³ata paliwowa jest
jednym ze Ÿróde³… no, dzisiaj jedynym, bo stan
prawny mamy jeszcze taki, jaki mamy. Mam na-
dziejê, ¿e obie ustawy wejd¹ wkrótce w ¿ycie i bê-
dziemy mieli nowe instrumenty, nowe Ÿród³a fi-
nansowania wszystkich dzia³añ, czyli dróg kra-
jowych i taboru akurat w tym przypadku, bo mó-
wimy o tym, ¿e w tej ustawie, któr¹ omawiamy
dzisiaj, to s¹ œrodki na zakup i modernizacjê ta-
boru, a bêdzie nim operowa³a usamorz¹dowiana
spó³ka „Przewozy Regionalne”.

Tak ¿e nie jest to uszczuplenie œrodków prze-
znaczonych na drogi, bo, tak jak wspomnia³am,
bêd¹ inne Ÿród³a zasilania Krajowego Funduszu
Drogowego…

(Senator Piotr Andrzejewski: …bêdzie zrekom-
pensowana.)

Bêdzie zrekompensowana.
Równie¿ to, o czym mówi³ pan senator Owcza-

rek. Emisja obligacji na rzecz Krajowego Fundu-
szu Drogowego to jest miêdzy innymi inne Ÿród³o
finansowania KFD, jedno z wielu…

(Senator Piotr Andrzejewski: Sytuacja zasila-
nia.)

Dok³adnie tak, dok³adnie tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Stani-

s³awa Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Mam takie py-

tanie: czy ustawa, nad któr¹ w tej chwili pracuje-
my, daje, w cudzys³owie, mo¿liwoœæ elastycznego
przesuwania œrodków Funduszu Kolejowego
w ramach zadañ inwestycyjnych? Czy daje mo¿li-
woœæ elastycznego przesuwania œrodków? Wiado-
mo, z czym to jest zwi¹zane. Mam na myœli oczy-
wiœcie to, ¿e nie s¹ to zamro¿one pieni¹dze, tylko
pieni¹dze optymalnie wykorzystywane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ pani¹ minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Tak jest, Panie Senatorze.
Szanowni Pañstwo! Mechanizmy ogó³em opar-

te na funduszach zarz¹dzanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego uwzglêdniaj¹ specyfikê in-
westycji infrastrukturalnych, w tym równie¿ za-
kup taboru, o którym mówimy, uwzglêdniaj¹
czas, który jest potrzebny na przygotowanie i roz-
strzygniêcie postêpowania przetargowego oraz
wyprodukowanie i dostarczenie w tym przypadku
taboru kolejowego. Ta elastycznoœæ polega na
tym, ¿e pieni¹dze gromadzone w Funduszu Kole-
jowym bêd¹ w miarê mo¿liwoœci inwestowane.
Chodzi o to, ¿eby nie by³o zamro¿enia tych œrod-
ków. Elastycznoœæ powoduje tak¿e to, ¿e je¿eli sa-
morz¹d województwa nie wykorzysta œrodków
w danym roku, to one nie przepadaj¹, tylko bêd¹
do wykorzystania w latach nastêpnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Marek Konopka, proszê o pytanie.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pyta³em senatorów sprawozdawców o kwotê

wynikaj¹c¹ z zwiêkszenia z 14% do 14,75%. Do-
wiedzia³em siê, ¿e jest to kwota 250 czy 300 milio-
nów z³. Ale wiadomo, ¿e mniej zamo¿ne regiony,

na przyk³ad Warmia i Mazury, dostan¹ zdecydo-
wanie mniej, a bardziej rozwiniête dostan¹ wiêcej.
Czy rz¹d w ogóle przewiduje po wybudowaniu in-
frastruktury drogowej i kolejowej do 2012 r. jak¹œ
ekstrapulê pieniêdzy na infrastrukturê kolejow¹
i drogow¹ w³aœnie w tych mniej zamo¿nych woje-
wództwach, miêdzy innymi na Warmii i Mazu-
rach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:
Szanowni Pañstwo!
Oczywiœcie zdajemy sobie sprawê z braku infra-

struktury w ró¿nych ga³êziach transportu w Pol-
sce. Istnieje specjalny program operacyjny „Roz-
wój Polski Wschodniej” dla piêciu najs³abiej wypo-
sa¿onych w infrastrukturê województw – w tym ró-
wnie¿ dla województwa, o które pan senator pyta³
– czyli warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego,
œwiêtokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.
S¹ tam uwzglêdnione zadania z zakresu rozwoju
transportu drogowego. My oczywiœcie uwzglêdnia-
my potrzeby ka¿dego regionu. Zgodnie z polityk¹
transportow¹ wszystkie regiony musz¹ byæ sko-
munikowane. Jest to podstawowa sieæ ³¹cz¹ca ag-
lomeracje miejskie i komunikuj¹ca ludzi. Ona ma
s³u¿yæ ludziom. Tak ¿e na pytanie o dodatkowe
mechanizmy w tym momencie odpowiem, ¿e wszy-
stkie priorytety s¹ rozpatrywane jednakowo, a przy
tym uwzglêdnia siê koniecznoœæ zapewnienia ko-
munikacji miêdzy ludŸmi. Ale dostrzegamy potrze-
bê nadrabiania zaleg³oœci w tym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze s¹ pytania do pani minister? Nie wi-

dzê chêtnych.
Pani Minister, dziêkujê bardzo serdecznie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Dziêkujê.)
Obecnie otwieram dyskusjê.
S¹ dwa przemówienia z³o¿one do protoko³u

– pana senatora Bisztygi i pana senatora Szewiñ-
skiego*.

A pana senatora Tadeusza Gruszkê zapraszam
na mównicê. Przypominam: dziesiêæ minut, nie
wiêcej.

Czyktoœ jeszczechcia³by zabraæg³oswdyskusji?
Nie ma takiej osoby. Dziêkujê.
Proszê, Panie Senatorze.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przekazuj¹c samorz¹dom spó³kê „Przewozy

Regionalne” z dobrodziejstwem inwentarza,
obdarzyliœmy je najbardziej wys³u¿onym tabo-
rem kolejowym, na remont którego do tej pory
samorz¹dy nie otrzyma³y odpowiednich œrod-
ków. Ustawa zawarta w druku senackim nr 605
naprawia zaistnia³¹ sytuacjê. Otrzymane œrod-
ki finansowe pozwol¹ samorz¹dom na zakup,
modernizacjê i naprawê pasa¿erskich pojaz-
dów kolejowych. Jest to krok w dobrym kierun-
ku, ale wyasygnowane na te zadania kwoty – to
jest w 2009 r. 200 milionów z³ i do 2015 r. coro-
cznie 100 milionów z³ – wydaj¹ siê byæ niewy-
starczaj¹ce.

W w¹tpliwoœæ podajê tak¿e Ÿród³a pochodzenia
tych pieniêdzy. Ju¿ obecnie Fundusz Kolejowy
wspierany jest z Krajowego Funduszu Drogowego
kwot¹ w wysokoœci 20% wyp³ywów z op³aty pali-
wowej, a dodatkowo wnioskodawca uszczupla go
³¹cznie w tych latach, o których wspomnia³em,
o 800 milionów z³. Czy wobec tego rz¹d, czyli
wnioskodawca, uzna³, ¿e sytuacja w infrastruk-
turze drogowej jest tak doskona³a, ¿e mo¿na po-
mniejszyæ œrodki finansowe przeznaczone na ten
fundusz? Zarówno ja, u¿ytkownik dróg, jak i wie-
lu z pañstwa tu siedz¹cych, na pewno powiemy,
¿e tak nie jest. Jest wrêcz przeciwnie, jest bardzo
niedobrze. Sytuacja, któr¹ zaproponowano i nam
przedstawiono, dotycz¹ca tego, ¿e obligacje maj¹
pomóc w infrastrukturze drogowej, to jest przele-
wanie œrodków, a to nic wiêcej nie daje, tylko za-
mieszanie w przep³ywie gotówki. Uwa¿am, ¿e na-
le¿a³o ustaliæ inne Ÿród³a finansowania Funduszu
Kolejowego, pozostawiaj¹c nieuszczuplony Kra-
jowy Fundusz Drogowy. Konieczne s¹ impulsy
z bud¿etu pañstwa.

Pragnê jeszcze zwróciæ uwagê na uregulowa-
nie, które rozdziela dodatkowe œrodki na woje-
wództwa w równych czêœciach. W pierwszym
momencie wielce zdziwi³o mnie to, bo, jak wia-
domo, potrzeby w taborze kolejowym aglomera-
cji œl¹skiej, o której sprawozdawca wspomnia³,
a której to samorz¹d sprzeciwi³ siê takiemu po-
dzia³owi – tam s¹ ponad cztery miliony miesz-
kañców – s¹ nieporównywalnie wiêksze ni¿ po-
trzeby jakiegokolwiek innego województwa.
Mam nadziejê, ¿e za zgod¹ przedstawicieli woje-
wództwa œl¹skiego marsza³kowie osi¹gnêli kon-
sensus co do podzia³u tych œrodków, tote¿ nie
bêdê dalej rozwodzi³ siê nad mechanizmem po-
dzia³u pieniêdzy.

Zwrócê za to uwagê, gdzie s¹ tracone œrodki fi-
nansowe, które mog³yby wp³yn¹æ do Krajowego
Funduszu Drogowego. Pani Minister, samocho-
dy ciê¿arowe, tiry, jad¹ce zza wschodniej granicy
przez Polskê na zachód, zaopatrzone s¹ w paliwo
po brzegi. Tym sposobem nie potrzebuj¹ uzu-

pe³niaæ paliwa na terenie Polski i w konsekwencji
uszczuplaj¹ wp³ywy do Krajowego Funduszu
Drogowego z tak zwanej op³aty paliwowej. Prag-
nê zasygnalizowaæ przedstawicielom rz¹du has-
³o „tiry na kolej” i zwracam siê z proœb¹ o wdro¿e-
nie go w ¿ycie lub wprowadzenie takich mecha-
nizmów, by pojazdy przeje¿d¿aj¹ce przez Polskê
tranzytem mia³y rzeczywisty wk³ad w budowê
i utrzymanie infrastruktury drogowej.

Nale¿y te¿ wspomnieæ o potrzebie zdynamizowa-
nia wykorzystywania œrodków unijnych, których
zaanga¿owanie w infrastrukturê drogow¹, ¿e tak
powiem, jest znikome. Liczê, ¿e w tym kierunku
rz¹d zapali mocno œwiec¹ce zielonym kolorem
œwiat³o.

Na koniec pragnê odnieœæ siê do poprawki za-
proponowanej podczas obrad Komisji Gospodar-
ki Narodowej. Chodzi o poprawkê, która uzu-
pe³nia ustawê o rozdzia³ 6a, dotycz¹cy zasad i try-
bu emisji obligacji gwarantowanych przez Skarb
Pañstwa. Na tym etapie prac Senatu poprawka ta
nie ma racji bytu, gdy¿ nie jest przedmiotem usta-
wy przedstawionej nam przez Sejm. Chocia¿ ma
ona na celu uzupe³nienie ustawy z druku senac-
kiego nr 554, nad którym debatowaliœmy na trzy-
dziestym drugim posiedzeniu, nie zmienia to fak-
tu, ¿e nadal jest niekonstytucyjna. Dlatego te¿
z tego miejsca apelujê do wszystkich senatorów
o jej odrzucenie, by z tym problemem nie musia³
borykaæ siê w nastêpnej kolejnoœci Sejm, dalej
prezydent i Trybuna³ Konstytucyjny, gdzie na pe-
wno ustawa trafi z podanych przyczyn. Tym sa-
mym termin, w którym samorz¹dy bêd¹ mog³y
skorzystaæ z jej dobrodziejstwa, oddali siê w bli¿ej
nieokreœlon¹ przysz³oœæ. A o to nam, senatorom,
którzy w du¿ej mierze pochodz¹ z samorz¹dów, na
pewno nie chodzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Nie ma wniosków, nie zosta³y zg³oszone.
W zwi¹zku z tym informujê…
(Senator Gra¿yna Sztark: Jeszcze Andrzej Ow-

czarek.)
(G³osy z sali: Ale nie ma…)
(Rozmowy na sali)
Ale ja ju¿ zamknê³am dyskusjê.
(Senator Andrzej Owczarek: I s³usznie, Pani

Marsza³ek.)
(Senator Gra¿yna Sztark: Aha, to dobrze.)
To co?
(Senator Gra¿yna Sztark: Dobrze, dobrze. On

tylko wnioski…)
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.
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Pañstwo Senatorowie, przystêpujemy do roz-
patrzenia punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu
lub zmianie niektórych upowa¿nieñ do wydawa-
nia aktów wykonawczych.

Tekst ustawy jest w druku nr 600, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 600A.

Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Stanis³awa Jurcewicza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ i zaszczyt przedstawiæ spra-

wozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej z prac nad uchwalon¹
przez Sejm w dniu 7 maja 2009 r. ustaw¹ o uchy-
leniu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ do wy-
dawania aktów wykonawczych. Pan marsza³ek
Senatu dnia 14 maja 2009 r. skierowa³ ustawê do
komisji. Komisja rozpatrzy³a przedmiotow¹ usta-
wê na posiedzeniu w dniu 19 maja 2009 r.

W œwietle uzasadnienia do projektu celem
ustawy jest uporz¹dkowanie systemu prawa i wy-
eliminowanie wadliwych lub zbêdnych upowa¿-
nieñ ustawowych, dostosowanie ich tak¿e do wy-
mogów konstytucji oraz przepisów ustawowych.
Ponadto zamiarem ustawodawcy jest zapewnie-
nie spójnoœci polskiego systemu prawnego z pra-
wem wspólnotowym. D¹¿¹c do zrealizowania po-
wy¿szych celów, ustawodawca nowelizuje trzy-
dzieœci piêæ ustaw.

Szanowni Pañstwo, Wysoka Izbo, w trakcie
dyskusji nad przedmiotow¹ ustaw¹ Biuro Legis-
lacyjne przedstawi³o piêæ uwag. Cztery z nich do-
tyczy³y zasad techniki prawodawczej, jedna, uwa-
ga trzecia, mia³a formu³ê propozycji poprawki,
której komisja nie podjê³a.

W imieniu komisji proszê, aby Wysoki Senat
raczy³ przychyliæ siê do projektu uchwa³y mó-
wi¹cego o tym, ¿e przyjmuje siê ustawê bez popra-
wek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania?
Bardzo proszê, pan senator Leon Kieres, potem

pan senator £ukasz Piotr Andrzejewski.
Proszê.

Senator Leon Kieres:
Pierwsze pytanie. Czy podtrzymuje pan stano-

wisko, ¿e tytu³ ustawy odpowiada jej treœci?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Senatorze, Panie Profesorze, nad zaga-
dnieniem, o które pan pyta, odby³a siê dyskusja,
niemniej senatorowie po wys³uchaniu opinii pro-
jektodawców, a tak¿e opinii Biura Legislacyjnego,
w g³osowaniu wyrazili wolê utrzymania tytu³u
ustawy. W imieniu komisji przedstawi³em efekty
prac zakoñczonych decyzj¹ przyjêcia tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To wszystko?
(Senator Leon Kieres: Pani Marsza³ek, co mam

powiedzieæ? W g³osowaniu ustalamy myœl…)
To zapraszam…
(Senator Leon Kieres: Ja bêdê mia³ jeszcze jed-

no pytanie, ale to za chwilê.)
Dobrze. Dziêkujê.
Proszê pana senatora Piotra £ukasza Andrze-

jewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy przy tworzeniu tej ustawy dope³niono wymo-

gu legislacyjnego, ¿eby by³a miêdzy innymi w spo-
sób wystarczaj¹cy zakreœlona treœæ rozporz¹dzeñ?
To raz. Dwa. Czy do³¹czono do ustawy projekty tych
rozporz¹dzeñ? Tych rozporz¹dzeñ jest tu kilkana-
œcie. Czy pañstwo badaliœcie jednoczeœnie ich treœæ
merytoryczn¹? To jest tylko upowa¿nienie, a te-
chnika legislacyjna w przypadku takiej ustawy na-
kazuje jednoczesne przedstawienie projektów roz-
porz¹dzeñ. Czy badaliœcie je panowie i czy w ogóle
by³y one dostêpne podczas prac komisji?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Nie badaliœmy. To odpowiedŸ na drugie pyta-

nie. A jeœli chodzi o pierwsze, to o odpowiedŸ po-
proszê przedstawiciela rz¹du.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jeszcze pytanie uzupe³niaj¹ce. Czy mo¿e mi

pan senator odpowiedzieæ na takie pytanie? Je¿eli
komisja tego nie bada³a, to nie ma sensu pana o to
pytaæ, ale spytam, ¿eby ewentualnie przedstawi-
ciel rz¹du móg³ udzieliæ odpowiedzi. Przyjêto, i¿
tworzenie, przekszta³canie i likwidacja oœrodków
szkolenia Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego
oraz Agencji Wywiadu bêdzie fakultatywn¹, a nie
obligatoryjn¹ kompetencj¹ szefów tych agencji.
Czy wobec tego w ogóle tworzenie tego typu oœrod-
ków bêdzie utajnione i jaki bêdzie tryb kontroli
funkcjonowania oœrodków Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu, je¿eli to nie
bêdzie fakultatywna kompetencja? Czy jest tak, ¿e
nie ma koordynatora, a szefowie tych agencji maj¹
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tu ca³kowicie woln¹ rêkê, czy te¿ istniej¹ jakieœ re-
gu³y, które podlegaj¹ kontroli wymaganej w demo-
kratycznym pañstwie prawnym?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Czy ja móg³bym
prosiæ pana senatora o podanie numeru artyku-
³u, o którym pan w tej chwili mówi, bo…)

To jest artyku³ dotycz¹cy – numeru nie podam,
ale podajê temat – szkolenia Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego, Agencji Wywiadu i w ramach
kompetencji szefów tych agencji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, ja wrócê jednak do poprzed-

niej wersji. Mam tu uzasadnienie dotycz¹ce po-
szczególnych artyku³ów, dlatego o to pyta³em.
W takim razie, ¿eby to by³o precyzyjne, proszê
o odpowiedŸ stronê rz¹dow¹. Dziêkujê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Poniewa¿ nie ma wiêcej… A, jeszcze pan sena-

tor Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Senatorze, szczegó³owe pytanie. Mianowi-

cie w nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowa-
niu zmar³ych w art. 10 zmieniono ust. 3. Sprawa
jest bardzo specyficzna i, powiedzia³bym, bardzo
szczegó³owa. Czy na przyk³ad pan jako doœwiad-
czony samorz¹dowiec… Znalaz³ pan ten artyku³?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Przepraszam,
który to by³ artyku³?)

To jest art. 10 ustawy z 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar³ych. To jest art. 2 tej ustawy.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Tak, tak, w³aœ-
nie czytam.)

Tam jest powiedziane tak: „zw³oki niepochowa-
ne” – przepraszam za sformu³owanie, ale cytujê
„przez podmioty, o których mowa” itd. „s¹ chowane
przez gminê w³aœciw¹ ze wzglêdu na miejsce zgo-
nu”. Z tego, co rozumiem, jest to zadanie w³asne
gminy. Prawda? Z tego, co pamiêtam, w ustawie
o pomocy spo³ecznej jest napisane, ¿e sprawienie
pogrzebu osobie bezdomnej nale¿y do zadañ w³as-
nych ustawowo obowi¹zkowych gminy. Pewnie
pañstwo nie badaliœcie tak szczegó³owej kwestii,
jak relacje miêdzy tymi dwiema ustawami i jedno-
stkami redakcyjnymi obydwu przepisów.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Profesorze, potwierdzam to, niemniej

przeczytam uzasadnienie do art. 2, które by³o do-
³¹czone do dyskusji w izbie poselskiej. Dotyczy to

art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych i jest napisane, ¿e nie reguluje to kwestii
pochówku osób pozbawionych wolnoœci, zmar-
³ych w zak³adach karnych i aresztach œledczych.
W art. 10 ust. 5 ustanowione upowa¿nienie usta-
wowe dla ministra sprawiedliwoœci jest nieprecy-
zyjne. Podane jest niejako powstanie tego zapisu.
Prace legislacyjne nad projektem rozporz¹dzenia
ministra sprawiedliwoœci w sprawie sposobu po-
stêpowania ze zw³okami osób pozbawionych wol-
noœci, zmar³ych w zak³adach karnych i aresztach
œledczych, wskazywa³y na trudnoœci z ustaleniem
treœci tego rozporz¹dzenia.

Proponowana zmiana wytycznych do rozpo-
rz¹dzenia polegaæ bêdzie na dodaniu odpowied-
nich wyrazów, usuniêciu w¹tpliwoœci interpreta-
cyjnych i jednoznacznie wska¿e, ¿e zarówno za-
k³ad karny, jak i areszt œledczy mog¹ zleciæ pocho-
wanie zw³ok zmar³ych w tych jednostkach. To jest
odpowiedŸ, takie jest uzasadnienie. A komisja nie
bada³a tych powi¹zañ, o których mówi³ pan profe-
sor, te powi¹zania nie by³y badane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, chce pan jeszcze zadaæ…
(Senator Leon Kieres: …myœl wyra¿on¹ przez

pana senatora sprawozdawcê.)
Proszê o powtórzenie, bo pan senator prosi

o powtórzenie tego pytania.
(Senator Leon Kieres: Nie, nie, ja tylko przyj¹³em

do wiadomoœci to, co powiedzia³ pan senator.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du zosta³ upo-
wa¿niony prezes Rady Ministrów. W jego imieniu
jest dziœ z nami pan prezes Maciej Berek z Rz¹do-
wego Centrum Legislacji.

Zapraszam bardzo serdecznie i proszê o udzie-
lenie odpowiedzi na te pytania, ewentualnie o ko-
mentarz w³asny.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Pani Marsza³ek, bardzo dziêkujê.
Wysoka Izbo!
By uzupe³niæ to, co przedstawia³ pan senator

sprawozdawca, wypowiem jedno, dwa zdania
ogólne, a póŸniej odpowiem na pytania, które pa-
nowie senatorowie sformu³owali.

Proszê Wysok¹ Izbê o zwrócenie uwagi na oko-
licznoœæ, o której mowa by³a ju¿ przy uzasadnia-
niu, przy wyjaœnianiu istoty tego projektu. Jest
on odpowiedzi¹ na na³o¿ony na rz¹d obowi¹zek
wykonywania aktów wykonawczych, sporz¹dza-
nia tych aktów wykonawczych. Ustawowym obo-
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wi¹zkiem Rz¹dowego Centrum Legislacji jest we-
ryfikowanie sposobu wykonywania tego obowi¹z-
ku przez konstytucyjnych ministrów, co polega
na prowadzeniu specjalnego rejestru i badaniu,
czy ministrowie we w³aœciwym terminie wykonuj¹
te upowa¿nienia i wydaj¹ stosowne rozporz¹dze-
nia albo przedk³adaj¹ projekty umo¿liwiaj¹ce wy-
danie rozporz¹dzeñ przez Radê Ministrów. Nie
jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e ten obowi¹zek jest reali-
zowany w sposób dalece niezadowalaj¹cy, a stan
zaleg³oœci jest doœæ powa¿ny. W zwi¹zku z tym ko-
mitet Rady Ministrów zobowi¹za³ Rz¹dowe Cen-
trum Legislacji, ¿eby w oparciu o zg³oszenia przez
ministrów… Bardzo czêsto, wyjaœniaj¹c przyczy-
ny niewykonania jakiejœ delegacji ustawowej, nie-
wydania rozporz¹dzenia, wskazywali oni albo na
zbêdnoœæ takiej delegacji, albo na jej wadliwoœæ,
albo na to, ¿e ta delegacja bezzasadnie ma cha-
rakter obligatoryjny, podczas gdy powinna mieæ
charakter fakultatywny, dlatego ¿e nie zawsze to
rozporz¹dzenie jest potrzebne; przecie¿ w syste-
mie prawa istniej¹ tego typu upowa¿nienia.

Ustawa, nad któr¹ debatuje Wysoka Izba,
w swoim pierwotnym za³o¿eniu jest odpowiedzi¹
na pytanie o to, w jaki sposób skorygowaæ wadli-
we upowa¿niania i jak wyeliminowaæ, usun¹æ te
upowa¿nienia, których ministrowie proponuj¹
nie wykonywaæ, poniewa¿ te akty nie s¹ potrzebne
w systemie, z regu³y dlatego, ¿e te kwestie zosta³y
rozstrzygniête w innych aktach prawnych, czêsto
w aktach ustawowych. Tak wiêc pierwotna myœl
tej ustawy jest taka, ¿eby uporz¹dkowaæ system
delegacji do wydawania upowa¿nieñ i wyelimino-
waæ z niego to, co jest zbêdne albo wadliwe. To po-
woduje, ¿e przepisy, które pañstwo w tej chwili
analizujecie – za chwilkê dojdê do pytañ szczegó-
³owych panów senatorów – by³y zmieniane tylko
w jakimœ zakresie, w pozosta³ym zakresie te prze-
pisy funkcjonuj¹ w systemie prawnym.

I teraz odniosê siê do pytañ szczegó³owych.
Pierwsze pytanie dotyczy³o tytu³u ustawy. Ta

kwestia, Panie Senatorze, by³a analizowana na
posiedzeniu komisji w zwi¹zku z sugesti¹ Biura
Legislacyjnego, podaj¹cego w w¹tpliwoœæ to, czy
tytu³ odpowiada rzeczywistej treœci ustawy.
Ustawa nosi tytu³ „O uchyleniu lub zmianie nie-
których upowa¿nieñ do wydawania aktów wyko-
nawczych”. I proszê mi pozwoliæ z pe³nym prze-
konaniem powiedzieæ, ¿e taka jest istotna treœæ
tej ustawy. Jej przepisy w znakomitej wiêkszoœci
polegaj¹ na uchylaniu albo na korygowaniu upo-
wa¿nieñ do wydawania aktów wykonawczych;
takie te¿ by³o ratio legis przygotowania tego pro-
jektu jeszcze na etapie prac rz¹dowych, o czym
przed chwilk¹ powiedzia³em. Oczywiœcie jest tak,
¿e w tej ustawie znajdziecie pañstwo senatorowie
kilka przepisów materialnych wprowadzanych
do poszczególnych ustaw, ale chcê wyjaœniæ, ¿e

zaistnienie tych przepisów by³o podyktowane
tylko jedn¹ okolicznoœci¹ – tak¹, ¿e minister, opi-
suj¹c, jaki ma k³opot zwi¹zany z wydaniem aktu
wykonawczego i proponuj¹c skorygowanie tego
aktu wykonawczego, a najpierw delegacji do wy-
dania tego aktu, wskazywa³ na materiê, która je-
go zdaniem powinna byæ w rozporz¹dzeniu,
a myœmy konstatowali, ¿e to jest materia usta-
wowa. I nawet je¿eli ten b³¹d istnia³ w systemie
prawnym od kilku lat, to nie zmienia³o to faktu,
¿e wtedy, kiedy przygotowywana jest taka usta-
wa czyszcz¹ca, nale¿a³o skorygowaæ tak¿e ten
element, czyli przenieœæ do ustawy to, co jest ma-
teri¹ ustawow¹, a do tej pory by³o regulowane
rozporz¹dzeniem. I tylko z tego powodu i tylko
w takim zakresie kilka przepisów materialnych
jest w tej ustawie. W moim przekonaniu, Panie
Senatorze, Wysoka Izbo, to w ¿aden sposób nie
neguje prawid³owoœci tytu³u ustawy. Tytu³ jest
adekwatny do ratio legis ustawy i jest zgodny
z tym, co jest rzeczywist¹ i zasadnicz¹ materi¹ tej
ustawy.

Odpowiem teraz na pytanie pana senatora
o za³¹czenie aktów wykonawczych do tego pro-
jektu. Otó¿, Panie Senatorze, to by³o doœæ wnik-
liwie analizowane, tak¿e ze wzglêdów regulami-
nowych, jeszcze przez s³u¿by marsza³ka Sejmu,
który ma regulaminowo umocowane, ¿eby
¿¹daæ, oczekiwaæ od Rady Ministrów przedsta-
wienia wraz z projektem ustawy projektów pod-
stawowych aktów wykonawczych. W³aœnie ze
wzglêdu na specyfikê tego aktu, z uwagi na to, ¿e
ma ona charakter tylko i wy³¹cznie, przepra-
szam za to wyra¿enie, czyszcz¹cy, ¿e nie wpro-
wadza ¿adnych nowych upowa¿nieñ – tu nie ma
¿adnych nowych upowa¿nieñ, tu s¹ albo upo-
wa¿nienia, które istniej¹ w systemie i s¹ korygo-
wane, albo upowa¿nienia, które znikaj¹, wiêc
wtedy przedstawianie projektu aktów by³oby
bezzasadne – pozwoliliœmy sobie prosiæ mar-
sza³ka Sejmu o konsekwentn¹ akceptacjê tego
spojrzenia i proszê te¿ o to Wysok¹ Izbê. Przed-
stawianie tutaj konglomeratu tych aktów wyko-
nawczych, po pierwsze, by³oby bardzo utrud-
nione, a po drugie, zmienia³oby istotê tej regula-
cji, bo my na podstawie tego… Nie po to jest ta
ustawa, ¿eby wydawaæ nowe rozporz¹dzenia,
tylko po to, ¿eby ministrowie wydali rozpo-
rz¹dzenia, które by³y pomyœlane wtedy, kiedy
poszczególne ustawy by³y uchwalane przez par-
lament. I wtedy do tamtych projektów powinny
byæ za³¹czone akty wykonawcze. Z mocy tej
ustawy ¿aden minister nie otrzyma³ nowej ma-
terii do regulacji, co najwy¿ej doprecyzowaliœmy
mu wytyczne albo zakres tego, co ma byæ w roz-
porz¹dzeniu.

Pad³y jeszcze ze strony panów senatorów dwa
szczegó³owe pytania dotycz¹ce dwóch artyku³ów.

Pierwszy z nich w kolejnoœci wed³ug numera-
cji przepisów to jest zmiana ustawy o cmenta-
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rzach i chowaniu zmar³ych, czyli art. 2 tej usta-
wy, któr¹ rozpatruje Wysoka Izba. Otó¿, Panie
Senatorze, Wysoka Izbo, jedyna zmiana nastê-
puj¹ca w tym przepisie to jest w³aœnie uregulo-
wanie sytuacji, w której dochodzi do zgonu na te-
renie zak³adu karnego albo aresztu œledczego.
Brakuje dzisiaj przepisu, który mówi³by o tym,
kto jest wtedy zobowi¹zany dokonaæ pochówku;
istnia³a generalna norma, ¿e bêdzie to zobo-
wi¹zanie gminy. Minister spraw wewnêtrznych
zaproponowa³ korektê, uznaj¹c, zreszt¹ w uzgo-
dnieniu ze stron¹ samorz¹dow¹, bo to by³o wery-
fikowane, konsultowane ze stron¹ samorz¹do-
w¹, ¿e nie ma powodu, ¿eby ten obowi¹zek ob-
ci¹¿a³ gminy, w takiej sytuacji powinien siê tym
pochówkiem zaj¹æ administrator profesjonalne-
go budynku struktury, czyli administrator za-
k³adu albo aresztu. Zarówno ten przepis, jak
i ustawa o samorz¹dzie gminnym wskazuje na
gminy i na ich zadanie w tym zakresie, ale to za-
danie gminy nie jest wprowadzane tutaj, tylko
zawarte w ustawie o cmentarzach i chowaniu
zmar³ych. Korekta tego przepisu art. 10 ustawy
o cmentarzach dotyczy wy³¹cznie tej sfery, o któ-
rej powiedzia³em, czyli, mówi¹c w skrócie, ure-
gulowania sytuacji pochówku osób, które zmar³y
w trakcie okresu pozbawienia wolnoœci.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to pan senator
pyta³ o zmianê ustawy o Agencji Bezpieczeñstwa
i Agencji Wywiadu i o zmianê, która koryguje spo-
sób kreowania jednostek organizacyjnych… Prze-
praszam, siêgnê tylko do tekstu…

(Senator Piotr Andrzejewski: Trzydziesty szó-
sty…)

Tak. Otó¿, Panie Senatorze, Wysoki Senacie,
mówimy o strukturze organizacyjnej okreœlanej
w statucie, który jest zarz¹dzeniem premiera nie-
maj¹cym charakteru niejawnego. I dziœ, zgodnie
z obecnym brzmieniem ustawy, szef agencji – lite-
ralnie jest to tak sformu³owane – tworzy, prze-
kszta³ca i likwiduje oœrodki szkolenia agencji,
okreœlaj¹c ich strukturê, zadania i zasady fun-
kcjonowania. Z kolei szefowie zainteresowanych
agencji wskazywali na to, ¿e nie zawsze jest taka
potrzeba, w szczególnoœci potrzeba tworzenia
i konsekwentnie przekszta³cania oraz likwidowa-
nia tych oœrodków szkolenia. W zwi¹zku z tym for-
ma, czyli zarz¹dzenie szefa siê nie zmienia, ¿adna
materia nie podlega tutaj utajnieniu, jest tylko
dostosowanie siê do tego, ¿e nie ka¿da agencja
planuje powo³ywanie odrêbnego oœrodka szkole-
nia. Dziœ przepis ustawowy brzmi tak, jakby to by³
obowi¹zek, podczas gdy to powinno byæ upra-
wnienie. I tylko tego typu korekta nastêpuje. Tu-
taj nie ma ¿adnej zmiany, w szczególnoœci zmiany
w zakresie, który, jak rozumiem, interesuje pana
senatora. Czyli nie utajnia siê tej struktury, nic
w tym zakresie siê nie zmienia.

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, je¿eli by³yby je-
szcze jakieœ pytania – bo na te, które wynotowa-
³em, stara³em siê odpowiedzieæ – to jestem do dys-
pozycji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
W zwi¹zku z tym, czy pañstwo wyra¿aj¹ tak¹

wolê, aby zadaæ pytanie?
Zapraszam, pan senator Andrzejewski, a po-

tem pan senator Kieres.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jest to pytanie dosyæ zasadni-

cze. Chodzi o art. 11, dotycz¹cy ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañ-
stwa. Ust. 6a jest generalny, zestawiê go w pyta-
niu z ust. 6d. Mianowicie ust. 6a mówi, ¿e zobo-
wi¹zanie agencji odpowiadaj¹ce faktycznie ponie-
sionym wydatkom z bud¿etu pañstwa na wykup
obligacji zostanie ustalone w nastêpnym roku po
zakoñczeniu wykupu obligacji, a art. 6d mówi, ¿e
to minister w³aœciwy do spraw finansów publicz-
nych okreœli w drodze rozporz¹dzenia wysokoœæ
zobowi¹zania. Jednym zdaniem: skoro mamy
fakt obiektywny, to po co rozporz¹dzenie? Wy-
starczy to wpisaæ do bud¿etu. Czy to z tego wyni-
ka, ¿e to rozporz¹dzenie bêdzie ustala³o fakt, ¿e
rzeczywistoœæ sobie, a ustalenie faktu sobie? Czy
to nie jest superfluum, czy to nie jest nadmierne?
Skoro mówi siê o zobowi¹zaniu odpowiadaj¹cym
faktycznie poniesionym wydatkom, to co bêdzie
ustala³o rozporz¹dzenie? To nie wystarczy tu
zwyk³a sprawozdawczoœæ, tylko trzeba do tego ak-
tu legislacyjnego w trybie rozporz¹dzenia? Chodzi
o sam przedmiot regulacji prawnej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Prezesie, proszê.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Wysoka Izbo, Panie Senatorze, dzisiejsza regu-
lacja jest taka, ¿e to ustawa o gospodarowaniu
nieruchomoœciami rolnymi Skarbu Pañstwa
okreœla, w jaki sposób nale¿a³oby obliczyæ tê kwo-
tê, któr¹ agencja bêdzie zobowi¹zana zwróciæ do
bud¿etu pañstwa. Poniewa¿ mechanizm wpisany
do ustawy – to jest obecny art. 20a – jest niemo¿li-
wy do efektywnego wykonania, przyjêto, ¿e kwota
tego zobowi¹zania zostanie ustalona w wysokoœci
wynikaj¹cej z brzmienia ust. 6a w art. 20a. Ale po-
niewa¿…
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(Senator Piotr Andrzejewski: To s¹ faktycznie
poniesione wydatki.)

Zgadzam siê, Panie Senatorze, ale poniewa¿ mó-
wimy o zobowi¹zaniu osoby prawnej, bo agencja
funkcjonuje jako osobny byt prawny, a mamy tak¹
konstrukcjê, ¿edziœ zustawywynika, jaksiêpowin-
no wyliczyæ kwotê tego zobowi¹zania, i mówimy – co
do tego jest zgoda zarówno ze strony agencji, jak i ze
strony ministra – ¿e ten przepis, kilka lat temu sfor-
mu³owany, jest dzisiaj niemo¿liwy do literalnego za-
stosowania, to zostanie ustalone to zobowi¹zanie.
Aby unikn¹æ jakiegoœ sporu co do tego, w jakiej for-
miemia³oby to zostaæ zakomunikowaneagencji, ¿e-
by by³o dla niej wi¹¿¹ce, przyjêto formê rozpo-
rz¹dzenia ministra, który okreœli tê kwotê na pod-
stawie tego, co wynika z ust. 6a w art. 20a.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê, ale chcia³bym mieæ jasnoœæ. Czyli

sam komunikat bêdzie mia³ charakter rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów, tak?

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Bêdzie to rozporz¹dzenie ministra finansów,

którego treœci¹ bêdzie informacja o wysokoœci tej
kwoty. Oczywiœcie pan senator przenikliwie
wskazuje, ¿e to jest doœæ nietypowe rozporz¹dze-
nie, ale wydawa³o siê to jedyn¹ drog¹ wyjœcia z sy-
tuacji, w której na dziœ to jest przedmiotem mate-
rii ustawowej. Skoro ju¿ nie mia³a to byæ ustawa,
to szukaliœmy jakiejœ innej formy, która bêdzie je-
dnoznaczna i obowi¹zuj¹ca.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Leon Kieres – bardzo proszê. PóŸ-

niej pan senator Lucjan Cichosz, tak?
(G³os z sali: Zbigniew Cichoñ.)
Zbigniew Cichoñ, przepraszam bardzo, proszê

mi wybaczyæ.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, czy ja dobrze pana zrozumia-

³em? Ten przepis o chowaniu zmar³ych by³ kon-
sultowany, jak rozumiem, z jednostkami samo-
rz¹du terytorialnego, tak? Chodzi o przepis na-

k³adaj¹cy na gminê w³aœciw¹ ze wzglêdu na miej-
sce zgonu obowi¹zek chowania zw³ok osoby
zmar³ej niepochowanych przez inne podmioty,
o których mowa w ust. 1. Czy pañstwo rzeczywi-
œcie zastanawialiœcie siê nad brakiem celowoœci
okreœlenia, ¿e ma to byæ zadanie w³asne obligato-
ryjne? To jest w ustawie o pomocy spo³ecznej, co
podkreœlam jeszcze raz, w przypadku bezdom-
nych.

I drugie pytanie: czy dobrze zrozumia³em logi-
kê pana rozumowania? Ustawa rzeczywiœcie do-
tyczy uchylenia lub zmiany niektórych upowa¿-
nieñ do wydania aktów prawnych, aczkolwiek
zawiera ona liczne rozwi¹zania materialnopra-
wne, no bo nikt mnie nie przekona, ¿e nie jest
rozwi¹zaniem materialnoprawnym postanowie-
nie mówi¹ce na przyk³ad, ¿e felczerowi wykonu-
j¹cemu zawód ponad trzy lata przys³uguje tytu³
starszego felczera, a dopiero póŸniej jest tam mo-
wa o upowa¿nieniach. Czy wiêc dobrze rozu-
miem logikê pana rozumowania? Ta ustawa rze-
czywiœcie dotyczy uchylenia albo zmiany niektó-
rych upowa¿nieñ, ale ¿eby doprowadziæ do tych
zmian, musieliœmy wprowadzaæ regulacje mate-
rialnoprawne zmieniaj¹ce dotychczas obowi¹zu-
j¹ce albo wrêcz w ogóle nieznane dotychczasowe-
mu ustawodawstwu, po to, ¿eby zaj¹æ siê proble-
mem przepisów wykonawczych, czyli tych upo-
wa¿nieñ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Senato-
rze, potwierdzam, ¿e poniewa¿ projekt by³ prze-
krojowy, dotyczy tak¿e uprawnieñ Koœcio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych, dotyczy sfery samo-
rz¹dowej, wszystkie procedury konsultacyjne
podczas przygotowywania tego projektu zosta³y
dochowane.

Ograniczone zainteresowanie tych podmiotów
wynika z faktu, ¿e to, o czym mówi pan senator,
jest raczej pytaniem, czy konstrukcja ustawowa
byæ mo¿e nie powinna siê zmieniæ z punktu widze-
nia jednostek samorz¹du. Ale poniewa¿ ona siê
nie zmienia, ona jest, ten przepis ustawy o chowa-
niu zmar³ych nie zmienia siê w swej istocie, która
interesuje jednostki samorz¹du. To gmina dziœ
jest i po przyjêciu przez Wysok¹ Izbê tej ustawy,
jeœli Wysoka Izba zechce j¹ przyj¹æ, nadal bêdzie
tym ostatnim podmiotem. W razie gdyby nie by³o
kogoœ, kto jest odpowiedzialny z mocy jakiejœ
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szczególnej regulacji za pochowanie zw³ok, bêdzie
to obowi¹zek gminy.

I tego mechanizmu nie zmieniamy. Wydaje mi
siê – jeœli pan senator o to pyta – ¿e jest to jak
najbardziej potrzebne, aby by³o pewne do-
mkniêcie tego obowi¹zku publicznego wtedy,
gdy nie ma zainteresowanych ze sfery publicz-
nej albo z jakiejkolwiek innej, aby ze zw³okami
osób zmar³ych post¹piæ w ten sposób, ¿eby ktoœ
by³ zobowi¹zany do ich pochówku, bo brak
wskazania tego podmiotu grozi³by oczywistymi
konsekwencjami, tak¿e z punktu widzenia zdro-
wia publicznego. I wydaje siê, ¿e gmina, czyli je-
dnostka samorz¹du bêd¹ca najbli¿ej, jest naj-
w³aœciwsza. Nie jest to rozwi¹zanie, które by
funkcjonowa³o krótko, bo przecie¿, jeœli dobrze
pamiêtam, to ten obowi¹zek chyba od pocz¹tku
tak naprawdê by³ po stronie gmin, a w ka¿dym
razie od ³adnych kilku lat.

Panie Senatorze, powiedzia³ pan, ¿e tu s¹ liczne
przepisy materialne. No, nie chcê wchodziæ z pa-
nem senatorem w polemikê – nie oœmieli³bym siê
– czy one s¹ liczne, czy nie, ale przyk³ad, który pan
senator poda³, pozwala mi wyt³umaczyæ, ¿e byæ
mo¿e to, co pañstwo senatorowie interpretujecie
jako nowe przepisy materialne, czyli na przyk³ad
kwestia zawodu felczera, jest pochodn¹ zmiany
o charakterze formalnym.

Otó¿ dzisiaj art. 3 ust. 1 ustawy o zawodzie fel-
czera mówi, ¿e felczerowi wykonuj¹cemu zawód
ponad trzy lata przys³uguje tytu³ starszego felcze-
ra, ale ten felczer musi jeszcze odbyæ kurs. Ponie-
wa¿ minister zdrowia konstatuje, ¿e zawód felcze-
ra jest wykonywany przez osoby, które uprawnie-
nie zdoby³y, a nowe osoby nie s¹ nim zaintereso-
wane, i nikt tych kursów nie organizuje, rozpo-
rz¹dzenie wydawane przez ministra na podstawie
ust. 4, które szczegó³owo okreœla³o program, or-
ganizacjê, warunki odbycia kursów doszkala-
j¹cych dla felczerów, ¿eby oni mogli tytu³ starsze-
go felczera uzyskaæ, jest po prostu niepotrzebne
w systemie. Nie ma po co wydawaæ rozporz¹dze-
nia, w sytuacji gdy w zasadzie brak adresatów te-
go rozporz¹dzenia.

I w zwi¹zku z tym pojawia siê przepis, który rze-
czywiœcie ma charakter przepisu materialnego,
ale jest pochodn¹ tego, ¿e z warunków stawia-
nych felczerowi, ¿eby móg³ siê pos³ugiwaæ tytu³em
starszego felczera, eliminujemy kurs, którego
i tak ju¿ nikt nie odbywa, bo kto mia³ tym star-
szym felczerem zostaæ, ten zosta³. Zostawiamy
ten przepis, na wypadek gdyby siê okaza³o, ¿e
ktoœ jednak te trzy lata sta¿u ma i chce korzystaæ
z wy¿szego tytu³u w ramach tej profesji, która nie
jest przesadnie rozpowszechniona.

A wiêc przepis jest materialny w sensie analizy
typów przepisów w projekcie ustawy, ale nie jest
wprowadzany t¹ ustaw¹. On siê ogranicza do te-

go, co wynika z uchylenia podstawy do wydania
rozporz¹dzenia. I tego typu przepisów rzeczywi-
œcie jest w tej ustawie wiêcej, ale one maj¹ cha-
rakter wy³¹cznie uzupe³niaj¹cy albo konsekwen-
cji tego, ¿e korekty, które s¹ pierwotnie dokony-
wane w ka¿dej nowelizowanej ustawie, dotycz¹
aktów wykonawczych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
PansenatorZbigniewCichoñ,proszêuprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mam kilka pytañ w kwestii regulacji nie tylko

proceduralnych, ale i materialnoprawnych. Mia-
nowicie zauwa¿y³em kilka innych, oprócz tych,
o których wspomnia³ pan profesor Kieres. Zw³asz-
cza w przepisach dotycz¹cych dzia³alnoœci insty-
tucji filmowych – to jest art. 4 – zosta³a wprowa-
dzona bardzo powa¿na zmiana do tej ustawy, któ-
ra dotychczas przewidywa³a, ¿e ustalenie planu,
bodaj¿e finansowego, nastêpuje po zasiêgniêciu
opinii okreœlonych instytucji, nazwijmy to „samo-
rz¹dowych”. A teraz jest to zupe³nie pominiête.

Podobnie w ustawie – Prawo o ruchu drogo-
wym, któr¹ zmieniamy chyba po raz trzydziesty
w tej kadencji. To moja ulubiona ustawa, jako ¿e
jest przyk³adem, moim zdaniem, nieudolnej dzia-
³alnoœci parlamentu, bo skoro parlament zmienia
ustawê co kilka tygodni, to coœ jest nie w porz¹d-
ku. Otó¿ wprowadza siê pewne rozwi¹zania, gdzie
dla kierowania ruchem drogowym przez okreœlo-
ne podmioty stawia siê nowe wymagania, miano-
wicie obowi¹zek odbycia przeszkolenia w oœrodku
ruchu drogowego. Jest to zreszt¹, moim zdaniem,
dalszy ci¹g, jakaœ ewolucja, tego niefortunnego
rozwi¹zania, które ostatnio bardzo powszechnie
by³o krytykowane w mediach, co do wymogu, ¿eby
ci, którzy kieruj¹ pielgrzymkami, przechodzili ta-
kowe przeszkolenie.

Jak widaæ, teraz jest nastêpna kategoria
osób, które maj¹ przechodziæ okreœlone prze-
szkolenia. W zwi¹zku z tym jest to przyk³ad
wrêcz ingerencji w pewne prawa podmiotowe,
mo¿na by powiedzieæ. Bo osoby, które s¹ zobli-
gowane do odbycia tego przeszkolenia, mia³y ju¿
wczeœniej takie uprawnienie do kierowania ru-
chem. W tej chwili nak³ada siê na nie dodatkowe
obowi¹zki, i to w ustawie, która nosi ca³kiem
nieadekwatny tytu³: o uchyleniu lub zmianie
niektórych upowa¿nieñ do wydawania aktów
wykonawczych.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze, proszê.)

Moje pytanie: czy w dalszym ci¹gu pan minister
podtrzymuje, ¿e jest zasadne dokonywanie w tej
ustawie takich zmian, które dotycz¹ nawet pew-
nych praw podmiotowych?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê pana prezesa.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Senatorze!

Co do art. 4, dokonuj¹cego zmiany w ustawie
o pañstwowych instytucjach filmowych, to zakres
tej korekty czy zmiany w tej¿e ustawie inspirowa-
ny by³ przez ministra kultury. I proszê pozwoliæ,
¿e przytoczê – to, jak myœlê, najlepiej oddaje istotê
sprawy – fragment pisma ministra, które zainicjo-
wa³o przygotowanie tego elementu ustawy. Otó¿
pan minister wnosi³ o to, aby uchyliæ podstawê do
wydawania rozporz¹dzenia, moc¹ którego mini-
ster mia³ okreœlaæ liczbê cz³onków rad zespo³ów,
rad artystyczno-programowych, tryb ich wyboru
i sposób ich dzia³ania, w zwi¹zku z kilkoma prze-
pisami, które reguluj¹ zasady funkcjonowania
tych rad.

Minister kultury zwróci³ uwagê, ¿e przyjête
w ustawie z 1987 r. rozwi¹zania by³y zasadne dla
pañstwowych instytucji filmowych funkcjonu-
j¹cych w poprzednim okresie ustrojowym, kiedy
to produkcja filmowa by³a w ca³oœci finansowana
z bud¿etu pañstwa, a twórcy byli etatowymi pra-
cownikami pañstwowych instytucji filmowych.
W tej chwili, w nowym ustroju, ten model wyczer-
pa³ swoje mo¿liwoœci z uwagi na diametraln¹
zmianê zasad finansowania produkcji filmowej.
W sytuacji wiêc, w której rady nie funkcjonuj¹
i minister nie jest w stanie sensownie, przepra-
szam za wyra¿enie, wykonaæ polecenia ustawo-
dawcy i okreœliæ zasad funkcjonowania rad, które
w praktyce ju¿ nie funkcjonuj¹, nie odgrywaj¹
swojej roli, przedstawia on tê zmianê. I oczywi-
œcie, Panie Senatorze, mo¿na powiedzieæ, ¿e pier-
wotna jest zmiana polegaj¹ca na zniesieniu tych
rad i uchyleniu przepisów ich dotycz¹cych. Nie-
mniej jednak akurat w tym przypadku minister
przedstawi³ i zaproponowa³ tego typu zmianê. Na
pytanie, które otrzyma³: dlaczego nie wykonuje
delegacji do wydania rozporz¹dzenia przewidzia-
nego w art. 41 ustawy o pañstwowych instytu-
cjach filmowych, minister odpowiada, ¿e nie mo¿e
i nie planuje wydaæ tego rozporz¹dzenia, ponie-
wa¿ ono jest konsekwencj¹ pewnego fragmentu
regulacji niedostosowanych do obecnego stanu
prawnego.

Je¿eli chodzi o prawo o ruchu drogowym, to
obecna regulacja, istniej¹ca w ustawie – Prawo
o ruchu drogowym, jest taka, ¿e polecenia i syg-
na³y uczestnikom ruchu drogowego mog¹ wyda-
waæ miêdzy innymi osoby nadzoruj¹ce bezpiecz-
ne przejœcie dzieci przez jezdniê w wyznaczonym
miejscu; jest tam jeszcze ca³y katalog innych pod-

miotów. Minister ma prawo z mocy ustawy okreœ-
liæ w rozporz¹dzeniu wzór ubioru tych osób, nie
by³o natomiast regulacji, która pozwala³aby… Mi-
nister wniós³ o to, aby umo¿liwiæ mu okreœlenie
w rozporz¹dzeniu tak¿e zasad i zakresu szkole-
nia, jakie musz¹ odbyæ te osoby, aby móc zajmo-
waæ siê tym przeprowadzaniem dzieci. I nast¹pi³a
dok³adnie ta konstatacja, ¿e czêœæ regulacji, jak¹
minister przewiduje, powinna byæ, Panie Senato-
rze, regulacj¹ ustawow¹ w³aœnie ze wzglêdu na
ochronê tego, czego obywatel ma prawo dowie-
dzieæ siê z ustawy, a nie z rozporz¹dzenia. Czyli na
przyk³ad tego, ¿e istnieje obowi¹zek poddania siê
takiemu szkoleniu oraz tego, jaka jest maksymal-
na op³ata za takie szkolenie. Wychodz¹c od tego,
¿e minister dostrzeg³ potrzebê okreœlenia zakresu
szkolenia, któremu te osoby maj¹ byæ poddawa-
ne, doszliœmy do wniosku, ¿e najpierw trzeba ure-
gulowaæ na poziomie ustawy o przepisach mate-
rialnych obowi¹zek szkolenia i podstawowe regu-
³y miêdzy tym, który szkoli, a tym, który jest szko-
lony. I dopiero wtedy mo¿na dokonaæ tej korekty
legislacyjnej, o jak¹ wnosi³ minister spraw we-
wnêtrznych i administracji.

I znowu jest tak, ¿e pierwotn¹ inspiracj¹ by³o
to, i¿ minister chcia³ dope³niæ swoje rozporz¹dze-
nie i skorygowaæ podstawê do jego wydania. ¯eby
mo¿na to by³o wykonaæ w sposób zgodny z kon-
stytucj¹, trzeba rozdzieliæ materiê ustawy od ma-
terii rozporz¹dzenia. I tak siê to sta³o, z tak¹ kon-
sekwencj¹, ¿e rzeczywiœcie w art. 15 tej ustawy
rozpatrywanej przez Wysok¹ Izbê przed przepi-
sem upowa¿niaj¹cym do wydania rozporz¹dzenia
s¹ dwa przepisy o charakterze materialnym. Ale
nie da³o siê tego zrobiæ w sposób pe³ny. A wiêc, je-
¿eli jest zgoda Wysokiej Izby na skorygowanie za-
kresu tych upowa¿nieñ, które s¹ z³e, niepe³ne al-
bo wadliwe, no to musi to byæ zrobione w sposób
spójny ze zmianami ustawowymi. Ale jeszcze raz
podkreœlam z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹: one by³y
zawsze pochodn¹ tego, co ministrowie wskazywa-
li w zakresie rozporz¹dzeñ, które s¹ w ich w³aœci-
woœciach, a których nie wydaj¹ albo których wy-
daæ nie mog¹ z jakichœ powodów, tutaj w tej dys-
kusji te¿ pokazywanych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czy jeszcze pragn¹ pañstwo zadaæ pytania?

Nie.
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej

Berek: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Widzê, ¿e nikt siê nie zapisa³ do g³osu.
Czy ktoœ teraz…?
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja jeszcze.)
Pan senator? Bardzo proszê.
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Pan senator Piotr Andrzejewski.
Czy ktoœ jeszcze decyduje siê zabraæ g³os w dys-

kusji?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Jeszcze ja siê zg³a-

szam.)
Pan senator Cichoñ, tak? Czy ktoœ jeszcze?

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie!
Ustawa ta wzbudza aprobatê, aczkolwiek jest

bardzo zró¿nicowana w zakresie przedmiotów re-
gulacji, zw³aszcza w porównaniu na przyk³ad do
kilkunastu ustaw zwi¹zanych z ustaw¹ o ruchu
drogowym – równie¿ na tym posiedzeniu mamy
taki punkt – gdzie jeden artyku³ jest regulowany
czterema ustawami. Tutaj zaœ mamy akurat od-
wrotny proces, który zas³uguje na uznanie, je¿eli
chodzi o œcis³oœæ traktowania materii regulowa-
nej jedn¹ ustaw¹ dotycz¹c¹ wielu ustaw i wielu
zagadnieñ. A jest tu ca³y wachlarz zró¿nicowanej
materii. Tam mianowicie, jak mówi³ pan mini-
ster, gdzie mamy do czynienia wy³¹cznie z prze-
kazaniem kompetencyjnym materii ustawowej
do materii rozporz¹dzenia, a gdzie nie zmienia
siê przedmiotowy zakres tego, czego dotyczy re-
gulacja, to zgoda, tutaj nie trzeba ¿adnych rozpo-
rz¹dzeñ – tam, gdzie mamy tylko rozporz¹dzenie
wynikowe, gdzie trzeba jakiœ komunikat o istnie-
j¹cym stanie faktycznym og³osiæ w formie rozpo-
rz¹dzenia. Problem dyskusyjny, czy to ma byæ
rozporz¹dzenie, ale to te¿ jest przedmiotem tej
ustawy. Mamy jednak niektóre rozwi¹zania do-
tycz¹ce nowej materii przekazanej do rozpo-
rz¹dzenia i tam, jak mi siê wydaje – to taka uwaga
na przysz³oœæ – nieodzowne by³oby jednak przed-
stawianie przez stosowny resort czy przez tego,
kto ma póŸniej wykonywaæ w formie rozpo-
rz¹dzenia dyspozycje o nowym charakterze me-
rytorycznym, projektu rozporz¹dzenia. To taka
ogólna uwaga.

I trudno te¿, abym ja, przewodnicz¹cy Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu, nie zwróci³ szczegól-
nej uwagi na to, co wynika z art. 4 ustawy, a mia-
nowicie na przeorganizowanie sposobu funkcjo-
nowania pañstwowych instytucji filmowych. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e w miejsce instytucji filmo-
wej, która dzia³a³a na zasadzie po³¹czenia dzia³al-
noœci handlowej i tej prowadzonej bezpoœrednio
przez administracjê rz¹dow¹… Ta pañstwowa in-
stytucja filmowa, czyli instytucja pod kontrol¹ mi-
nistra kultury, dotychczas jednoczeœnie w konsul-
tacji i przy spo³ecznym zakresie wspó³dzia³ania ra-
dy artystyczno-programowej, w tej chwili jest tylko
pañstwow¹ instytucj¹ filmow¹ centralistycznie za-
rz¹dzan¹ przez ministra albo przez administracjê
rz¹dow¹. To dlatego, ¿e ustawa tak naprawdê lik-
widuje ca³y szereg przepisów, od art. 35 do art. 45 –

wszystko to, co dotyczy subsydiarnoœci pañstwa
i funkcjonowania instytucji tworz¹cej dzie³o sztuki
filmowej. I tutaj eliminuje siê jakikolwiek udzia³
œrodowisk twórczych i rady artystyczno-filmowej
czy rady zespo³ów.

Ja pozostajê z pe³nym szacunkiem dla ministra
i uwa¿am, ¿e minister rzeczywiœcie mo¿e pe³niæ
wszelkie funkcje rady sam, jako organ jednooso-
bowy, albo mo¿e je pe³niæ delegowany przez niego
urzêdnik pañstwowy, czyli funkcjonariusz. On
mo¿e pe³niæ funkcje i rady artystyczno-programo-
wej, i rady zespo³ów, mo¿e przej¹æ jej kompeten-
cje. Mo¿e. Tylko wtedy zmieniamy pewn¹ kon-
strukcjê. Ja nie mówiê „tak”, nie mówiê „nie”. Ja
mówiê tylko, ¿e trzeba to odnotowaæ, bo to jest do-
syæ wa¿ki, nowy zakres funkcjonowania instytu-
cji produkuj¹cej dzie³a sztuki, z wyeliminowa-
niem œrodowisk, które dawniej mia³y pewien
wp³yw chocia¿by na to, komu te pieni¹dze siê
przyzna i na jaki film, jaki zakres twórczoœci fil-
mowej bêdzie siê preferowa³o, bo to tak¿e tego do-
tyczy, gdzie zostanie skierowany ten niebagatelny
strumieñ pieniêdzy. Bo ka¿dy film jest jednak ele-
mentem bardzo wzmo¿onego finansowania.

Ja rozumiem, ¿e dzisiaj to finansowanie opiera
siê nie tylko na bud¿ecie pañstwa i nie tylko na tym,
co daje minister, ale mamy te¿ i partnerstwo publi-
czno-prywatne o otwartym charakterze, ewentual-
nie sponsoring, ewentualnie telewizjê. No ale jeœli
chodzi o telewizjê i nowe funkcjonowanie op³at, to
nie bêdzie abonamentu, wiêc nie bêdzie niebagatel-
nych odpisów, 1,5% na sztukê filmow¹. Jak to bê-
dzie rekompensowane? No, zapewne z bud¿etu. Tu-
taj te¿ mamy problem ustalania planu, jakie filmy
bêd¹ produkowane, gdzie zostanie skierowany
strumieñ pieniêdzy, który dawniej konsultowa³a
rada artystyczno-programowa… To nie jest tylko
twór PRL. Dawniej ona siê zajmowa³a cenzur¹ i je-
dnoczeœnie wytyczaniem kierunku twórczoœci od-
powiadaj¹cego aktualnej polityce kulturalnej pañ-
stwa. Dziœ to jest nie tylko zbêdne, ale i szkodliwe.
No ale to, w jakim kierunku ma zmierzaæ, jak dalece
pluralistyczne ma byæ dzisiaj kierowanie pieniêdzy
na twórczoœæ eksperymentaln¹, twórczoœæ nietypo-
w¹, uzale¿niamy tylko od planu, który ustala sam
dyrektor, a dyrektor jest z kolei zale¿ny od ministra.
W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e wyeliminowanie
jakiejkolwiek konsultacji œrodowisk artystycznych
jest pewnym problemem. I w tej kwestii stawiam
znak zapytania. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
I zapraszam pana senatora Cichonia.
(G³os z sali: Nie ma go.)
Nie ma go? Wyszed³?
(G³os z sali: Idzie.)
Ju¿ idzie.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Gdy oceniam tê ustawê, nasuwa mi siê takie

spostrze¿enie, ¿e tutaj rzeczywiœcie nast¹pi³o wy-
mieszanie materii proceduralnej, bo przecie¿ do
niej siê zalicza kwestiê upowa¿nieñ do wydawania
aktów wykonawczych, z materi¹ czysto merytory-
czn¹, albowiem s¹ tu rozwi¹zania dotycz¹ce cho-
cia¿by felczera czy dotycz¹ce pominiêcia zasiêg-
niêcia opinii organów opiniodawczych w pañ-
stwowych instytucjach filmowych, czy te¿ wpro-
wadzenia nowych wymogów co do osób kieru-
j¹cych ruchem drogowym. W zwi¹zku z tym uwa-
¿am, ¿e warto by siê zastanowiæ nad jedn¹ spra-
w¹, mianowicie czy ten tytu³ ustawy odpowiada
rzeczywiœcie jej treœci i czy w zwi¹zku z tym nie by-
³oby sensowne, ¿eby tytu³ ustawy zawiera³ jeszcze
dodatkowe sformu³owanie „i zmianie niektórych
ustaw”, dlatego ¿e wtedy to odzwierciedla³oby ca-
³oœæ dokonywanych zmian.

Nigdy nie zapomnê mojego doœwiadczenia jako
m³odego radcy prawnego, kiedy naczelnik poleci³
mi, ¿ebym przygotowa³ podstawê prawn¹ do
wprowadzenia godzin otwarcia sklepów w gminie.
Wtedy jeszcze nie by³o systemu komputerowego.
Pamiêtam, ¿e poszukiwa³em tego w ró¿nych roz-
wi¹zaniach prawnych dotycz¹cych handlu uspo-
³ecznionego, ale nigdzie siê nie da³o tego znaleŸæ.
I zupe³nie przypadkiem znalaz³em to… zgadnijcie
pañstwo gdzie? W przepisach wprowadzaj¹cych
kodeks pracy! Dlatego uwa¿am, ¿e aby unikn¹æ
tego typu absurdalnej sytuacji, wprowadzenie ta-
kiej zmiany by³oby celowe. W zwi¹zku z tym pod-
dajê to pod rozwagê Wysokiej Izby i taki wniosek
sk³adam. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam pana senatora Leona Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, proszê nie odbieraæ tych uwag

jako zarzutów, które by mia³y w sposób istotny
przes¹dzaæ o jakoœci pracy kierowanej przez pana
instytucji, bo widzê, ¿e ta instytucja w istotnym
stopniu wnosi wa¿ne wartoœci w proces legislacyj-
ny. I to chcê tutaj wyraŸnie powiedzieæ. Ale sumie-
nie ka¿e mi powiedzieæ, ¿e mam pewne w¹tpliwo-
œci, tak jak senator Cichoñ, co do techniki legisla-
cyjnej. Zreszt¹ proszê zauwa¿yæ, czego w gruncie
rzeczy, jakich materii dotyczy ta dyskusja. To, co
pojawi³o siê w pytaniach, nielicznych osób, zada-
wanych senatorowi sprawozdawcy i panu, doty-
czy³o nie upowa¿nieñ, ich zakresu, tylko kwestii
materialnoprawnych. Potem dyskusja oczywiœcie
przenosi³a siê na upowa¿nienia, zmiany upowa¿-

nieñ. Pewnie pozostaniemy przy swoich stano-
wiskach, ale ja tym, co siê wydarzy³o na tej sali,
wzmocni³em siê w moim pogl¹dzie, ¿e ta ustawa
jest ustaw¹… Nawet jeœlibym siê przychyli³ do pa-
na pogl¹du, ¿e ona tylko w nielicznych przypad-
kach dotyczy zagadnieñ materialnoprawnych, to
jednak ze wzglêdu na rangê, wagê spraw ona do-
tyczy przede wszystkim zagadnieñ materialno-
prawnych i w zwi¹zku ze zmianami regulacyjnymi
w tej sferze odnosi siê do zakresu niektórych upo-
wa¿nieñ do wydawania aktów wykonawczych lub
te¿ do zakresu uchyleñ. Tak wygl¹da mój pogl¹d
w tej w³aœnie sprawie.

Nie chcê wnosiæ ¿adnych propozycji legislacyj-
nych, bo one mog¹ utrudniæ wejœcie w ¿ycie jak¿e
potrzebnych w niektórych przypadkach zmian.
Ale wydaje mi siê, ¿e tak jak senator Cichoñ po-
wiedzia³, jedno, dwa s³owa dodane do tytu³u tego
aktu prawnego sprawi³yby, ¿e mówi¹c kolokwial-
nie, wybilibyœcie pañstwo zêby takim osobom jak
ja, którzy zreszt¹ tych zêbów ju¿ niewiele maj¹.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Jeszcze ja.)
Pan senator teraz chce wyst¹piæ? Teraz, tak?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Teraz.)
Proszê uprzejmie, Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Wysoka

Izbo!
Myœlê, ¿e je¿eli w prawie funkcjonuj¹ upo-

wa¿nienia, rozporz¹dzenia, jakiekolwiek doku-
menty, które nie s¹ wykorzystywane czy nie s³u-
¿¹ niczemu, to nale¿y coœ z nimi zrobiæ, to zna-
czy spowodowaæ takie dzia³ania, ¿eby albo je
zmodyfikowaæ, albo te¿ wycofaæ je z obiegu pra-
wnego.

S³ysz¹c te w¹tpliwoœci prawne, ja jednak sku-
pi³bym siê na takim in¿ynierskim art. 15 i da³ go
pod rozwagê przedstawicielowi rz¹du. Mam na
myœli prawo o ruchu drogowym. Art. 15 wnoszo-
nego projektu mówi: „Osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 4–8 i ust. 4 pkt 2, mog¹ dawaæ polece-
nia lub sygna³y uczestnikowi ruchu lub innej oso-
bie znajduj¹cej siê na drodze pod warunkiem
ukoñczenia szkolenia organizowanego przez wo-
jewódzki oœrodek ruchu drogowego. Szkolenie,
o którym mowa w ust. 3a, mo¿e byæ przeprowa-
dzone odp³atnie. Op³atê ponosi podmiot kieruj¹cy
na szkolenie, a w pozosta³ych przypadkach – oso-
ba odbywaj¹ca szkolenie. Wysokoœæ maksymal-
nej op³aty za szkolenie jednej osoby nie mo¿e
przekraczaæ 30% minimalnego wynagrodzenia za
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pracê ustalonego na podstawie przepisów o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracê”.

Szanowni Pañstwo, prosi³bym o ustosunkowa-
nie siê do tego, co powiem. Otó¿ moja w¹tpliwoœæ
jest taka, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie
czternastu dni od dnia og³oszenia – podkreœlê je-
szcze raz mój in¿ynierski punkt widzenia, mo¿e
on jest prosty, ale praktyczny – i co zrobimy w sy-
tuacji, kiedy ustawa zacznie obowi¹zywaæ, a bêd¹
na przyk³ad prowadzone roboty drogowe? S¹ tam
osoby, jak wiemy… Mówiê o tym, ¿eby zastanowiæ
siê, w jaki sposób to bêdzie praktycznie oddzia³y-
wa³o na rzeczywistoœæ. Albo proszê rozwiaæ te mo-
je w¹tpliwoœci, i¿ w tym momencie nie bêdzie za-
skoczenia. Czternaœcie dni minie, ale jest rok
szkolny. Te osoby daj¹ sygna³y i jest pytanie, czy
maj¹ odpowiednie uprawnienia. Byæ mo¿e maj¹,
bo tej materii tak dok³adnie nie zg³êbia³em, ale tu-
taj jest taka moja powa¿na, praktyczna w¹tpli-
woœæ, czy nie bêdzie zaskoczenia w tej kwestii. Bo
by³by to chyba troszkê uci¹¿liwy element równie¿
w wielu innych przypadkach. Poda³em przyk³ad
remontów, poda³em przyk³ad przeprowadzania
dzieci przez ulicê czy umo¿liwienia im dojœcia do
szko³y. A wiêc bardzo proszê przedstawiciela
rz¹du o odpowiedŸ. W zale¿noœci od tego, jaka ona
bêdzie, zaproponujê b¹dŸ nie jeszcze raz przemyœ-
lenie chocia¿by terminu wprowadzenia tego arty-
ku³u w ¿ycie. Nie wiem, czy jest mo¿liwe, abyœmy
na przyk³ad wprowadzili przepis dotycz¹cy tego
akurat artyku³u od 1 wrzeœnia 2010 r. Je¿eli to
jest uzasadnione, to dobrze, ale myœlê, ¿e termin
wprowadzenia by³by jednak troszkê zaskakuj¹cy.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze chce coœ powiedzieæ? Pan se-

nator chce jeszcze wyst¹piæ?
(Senator Leon Kieres: Z miejsca.)
Bardzo proszê.

Senator Leon Kieres:
Chcê powiedzieæ, ¿e to pokazuje, i¿ w gruncie

rzeczy zajmujemy siê materi¹, a nie tylko upowa¿-
nieniami, bo ta sprawa jest w jakiœ sposób funda-
mentalna i powinna byæ przedmiotem debaty,
zreszt¹ tak jak i kilka innych kwestii.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Cichoñ i pan senator Jurcewicz

z³o¿yli wnioski legislacyjne.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do nich i przygotowanie sprawo-
zdania w tej sprawie.

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

Przepraszam, ale zanim skoñczymy rozpatry-
waæ ten punkt, spytam, czy pan minister chcia³by
ustosunkowaæ siê teraz do tych wniosków legisla-
cyjnych. Czy chce pan powiedzieæ jeszcze s³owo?

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, myœlê, ¿e na po-

siedzeniu komisji bêdzie jeszcze okazja szczegó³o-
wo wyjaœniæ stanowisko rz¹du. To s¹ kwestie,
które by³y przez pañstwa ju¿ podnoszone, ja bym
nie chcia³ tych argumentów powtarzaæ, a wiêc jeœ-
li mo¿na, to odniosê siê do tego na posiedzeniu
komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii
i telewizji.

Projekt ustawy zawarty jest w druku nr 602,
a sprawozdanie komisji w druku nr 602A.

Bardzo proszê pana senatora Grzyba jako
sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrodków Przeka-
zu o przedstawienie sprawozdania.

Senator Andrzej Grzyb:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Przedstawiam w imieniu Komisji Kultury

i Œrodków Przekazu sprawozdanie w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Sejm uchwali³ tê ustawê 7 maja 2009 r. Mar-
sza³ek Senatu dnia 14 maja 2009 r. skierowa³ j¹
do naszej komisji. Komisja dyskutowa³a wczoraj
nad ustaw¹ i wprowadzi³a do niej cztery popraw-
ki, o których powiem póŸniej.

Celem ustawy jest umo¿liwienie udzielania
koncesji na rozpowszechnianie programów radio-
wych i telewizyjnych spó³kom osobowym oraz
umo¿liwienie przeniesienia uprawnieñ wynika-
j¹cych z koncesji przez osobê fizyczn¹ na spó³kê,
w której osoba ta jest wspólnikiem.

W druku nr 602A s¹ zapisane poprawki. Omó-
wiê teraz mo¿liwie krótko ka¿d¹ z nich.

Poprawka pierwsza precyzuje katalog podmio-
tów uprawnionych do uzyskania koncesji. Upra-
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wnione do otrzymania koncesji bêd¹ jedynie spó-
³ki osobowe funkcjonuj¹ce na podstawie kodeksu
spó³ek handlowych. Chodzi tutaj o spó³kê jawn¹,
partnersk¹, komandytow¹ oraz komandytowo-
-akcyjn¹.

W poprawce drugiej rozszerza siê ograniczenia
dotycz¹ce udzia³u osób zagranicznych w spó-
³kach kapita³owych na spó³ki osobowe. Ograni-
czenia te dotycz¹ wysokoœci udzia³u kapita³owego
uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia
spraw spó³ki oraz udzia³u osób zagranicznych
w g³osowaniu wspólników.

Poprawka trzecia precyzuje warunki przekazy-
wania koncesji oraz odmowy wyra¿enia zgody na
przekazanie koncesji. Osoba fizyczna bêdzie mog³a
przekazaæ koncesjê spó³ce, do której bêd¹ mia³y za-
stosowanie ustawowe ograniczenia. Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji bêdzie mog³a odmówiæ wyra-
¿enia zgody na przekazanie koncesji z tych samych
przyczyn, z jakich odmawia wydania koncesji.

Poprawka czwarta jest tylko poprawk¹ dopre-
cyzowuj¹c¹, wskazuje organ wykonuj¹cy uchwa-
³ê Krajowej Rady.

W g³osowaniu nad poprawkami i nad ca³oœci¹
ustawy komisja by³a jednomyœlna. Wysoki Senat
raczy uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y wraz
z poprawkami. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Grzyb: To s¹ poprawki komi-

syjne.)
Tak, to s¹ poprawki komisyjne, to by³o sprawo-

zdanie.
Obecnie pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ

pytania do senatora sprawozdawcy. Proszê siê je-
szcze nie oddalaæ, byæ mo¿e bêd¹ takie. Nie ma
pytañ. W takim razie dziêkujê bardzo.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-
sjê sejmow¹. S¹ z nami dzisiaj pan sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Piotr ¯uchowski i pani minister Barbara
Bubula z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie
rozpatrywanej ustawy?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Mogê tylko konsekwentnie powtórzyæ to stano-

wisko, które prezentowa³em wczoraj na posiedze-
niu komisji. Poprawki wnoszone przez Senat wy-
chodz¹ naprzeciw stanowisku resortu. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê.
Czy pañstwo maj¹ pytania do pana ministra al-

bo do pani minister? Czy ktoœ ma takie pytania?
Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.

Patrzê na zapisy do dyskusji, któr¹ w tej chwili
otwieram, ale widzê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³o-
su. Dziêkujê uprzejmie.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Bardzo dziêkujê pañstwu za obecnoœæ.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pra-
cy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 606,
a sprawozdania komisji w drukach nr 606A
i 606B.

Teraz poproszê pana senatora Mieczys³awa
Augustyna… Nie ma pana Augustyna, a wiêc po-
proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Naro-
dowej pana Stanis³awa Jurcewicza o przedsta-
wienie sprawozdania komisji. Mam szczêœcie do
pana senatora – bardzo mnie to cieszy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek. Mnie tak¿e.
Powiedzia³bym, ¿e mnie to ogromnie cieszy.

Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ przedstawiæ

w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 maja
2009 r. ustawie o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Pan marsza³ek Senatu dnia 14 maja 2009 r. skie-
rowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy
na posiedzeniu w dniu 20 maja komisja przedsta-
wi³a stosowny projekt uchwa³y.

Teraz chcia³bym króciutko przypomnieæ, cze-
go dotyczy niniejsza ustawa. W œwietle uzasa-
dnienia zasadniczym celem ustawy jest z³ago-
dzenie wymogów zwi¹zanych z obowi¹zkiem wy-
znaczenia pracowników do wykonywania czyn-
noœci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
i ewakuacj i pracowników, wynikaj¹cych
z art. 209 §1 pkt 2 kodeksu pracy. Dotyczy to
wykonywania zadañ z zakresu ochrony przeciw-
po¿arowej i ewakuacji pracowników przez wy-
znaczonego pracownika, co winno siê odbywaæ
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpo¿aro-
wej. Krótko mówi¹c, ka¿da firma, nawet jednoo-
sobowa, powinna mieæ pracownika przeszkolo-
nego zgodnie z zapisami w ustawie o ochronie
przeciwpo¿arowej. Ta nowelizacja tê niedogo-
dnoœæ znosi.
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Komisja po rozpatrzeniu ustawy wprowadzi³a
do tekstu poprawkê dotycz¹c¹ skreœlenia lit. c
w art. 1 w pkcie 2. Proszê w imieniu komisji, aby
Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ projekt ustawy wraz
z poprawk¹. Dziêkujê za uwagê.

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

styna, sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

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

natorowie!
Nasza komisja równie¿ rozpatrywa³a ten pro-

jekt ustawy. Podzieliliœmy zdanie praktyków
i pos³ów, ¿e odwo³ywanie siê w kodeksie pracy
do przepisów ustawy o ochronie przeciwpo¿aro-
wej, które poskutkowa³o tym, ¿e trzeba by³o
spe³niæ bardzo wiele warunków, wrêcz zatru-
dniaæ specjalistów od zwalczania po¿arów i ewa-
kuacji pracowników, by³o nies³uszne, wiêc
oczywiœcie poparliœmy to przed³o¿enie.

Myœmy opowiedzieli siê za przyjêciem ustawy
bez poprawek, a wiêc tak¿e z tym trochê dalej
id¹cym zapisem dotycz¹cym pracodawców, któ-
rzy zatrudniaj¹ wy³¹cznie pracowników m³odo-
cianych i niepe³nosprawnych. Istota tej zmiany
polega³a na tym, ¿e, w przypadku ma³ych przed-
siêbiorstw, pracodawca, który zatrudnia wy³¹cz-
nie m³odocianych lub niepe³nosprawnych, mo¿e
osobiœcie wykonywaæ obowi¹zki zwi¹zane
z ochron¹ przeciwpo¿arow¹. Dyskusja wokó³ te-
go przepisu by³a dosyæ d³uga. Budzi³ on pewne
w¹tpliwoœci, ostatecznie jednak zosta³ zareko-
mendowany Wysokiej Izbie. Jestem przekonany,
¿e w toku debaty wrócimy jeszcze do tej kwestii
i pan minister równie¿ siê do niej odniesie. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze s³owo uzupe³nienia – dziêkujê, Panie

Senatorze – chcia³ dodaæ pan senator Stanis³aw
Jurcewicz, te¿ sprawozdawca.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Poniewa¿ mój szanowny przedmówca poruszy³

sprawê dotycz¹c¹ w³aœnie wykreœlenia zdania:
„W przypadku zatrudniania przez pracodawcê
wy³¹cznie pracowników m³odocianych lub nie-

pe³nosprawnych – dzia³ania, o których mowa
w § 1 pkt 2, mo¿e wykonaæ sam pracodawca”…
Zosta³o to uczynione w zwi¹zku z opini¹ UKIE,
która wyraŸnie… Przeczytam konkluzjê: popraw-
ka jest niezgodna z prawem Unii w zakresie wska-
zanym w niniejszej opinii. Ona jest dosyæ d³uga,
ale… To jest zwi¹zane w³aœnie z t¹ opini¹ i komi-
sja, wys³uchawszy tej argumentacji, postanowi³a
wprowadziæ tê poprawkê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Bardzo proszê, Zbigniew Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do któregoœ z panów sprawo-

zdawców lub do pana ministra, je¿eli panowie nie
bêd¹ w stanie na to pytanie odpowiedzieæ. Od mo-
mentu znowelizowania tej ustawy minê³o kilka
miesiêcy. Likwiduje siê odes³anie do przepisów
o ochronie przeciwpo¿arowej, które rzeczywiœcie
by³o odes³aniem wywo³uj¹cym skutki zwi¹zane
z nadmiernym szkoleniem czy te¿ zatrudnianiem
pracowników. Ja mam pytanie, które wi¹¿e siê
z utrzymaniem w tej nowelizowanej ustawie, w za-
pisie, kwestii kwalifikacji i szkolenia. Czy w zwi¹z-
ku z uwarunkowaniami, które ³¹cz¹ siê z t¹ usta-
w¹, dodatkowe szkolenia te¿ bêd¹ musia³y byæ re-
alizowane? Bo w istocie nie zmienia siê tutaj nic,
co dotyczy ratownictwa medycznego, jak równie¿
nic, co dotyczy wyznaczenia pracownika maj¹ce-
go kwalifikacje zwi¹zane ze zwalczaniem po¿a-
rów. Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Tak, troska o bezpieczeñstwo przeciwpo¿arowe

by³a tym elementem, który bardzo interesowa³
cz³onków komisji. Pan minister zapewne odpowie
na to pytanie szczegó³owo. My podkreœlaliœmy, ¿e
jeœli chodzi o przedsiêbiorstwa, to w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej obowi¹zuj¹ dwie usta-
wy. Jeœli wiêc chodzi o obowi¹zki wynikaj¹ce z tej
ustawy dotycz¹cej kodeksu pracy, to mówimy
o ich zel¿eniu, ale to nie oznacza, ¿e pracodawca
jest zwolniony z jakichkolwiek obowi¹zków wyni-
kaj¹cych z ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej.
W zwi¹zku z tym wszystko, co tam jest zapisane,
a dotyczy pracodawców, obowi¹zuje. Powtórzê
tylko zarówno za przedstawicielem stra¿y po¿ar-
nej, jak i za panem ministrem, ¿e przyjêcie tych
przepisów w najmniejszym stopniu nie zagrozi
bezpieczeñstwu przeciwpo¿arowemu w firmach.

Nie wiem, czy ta wypowiedŸ satysfakcjonuje
pana senatora. Kolega uzupe³ni…
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jurcewicz chce jeszcze przedsta-
wiæ swoje stanowisko.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Postaram siê, Panie Senatorze, Panie Generale.

W zwi¹zku z wypowiedzi¹ pana senatora przytoczê
ustawê, która bardzo wyraŸnie mówi, ¿e wykony-
wanie dzia³añ w zakresie zwalczania po¿arów
i ewakuacji, zapewnienia niezbêdnych œrodków, li-
czby pracowników, ich szkolenia, wyposa¿enia…
Je¿eli jest tu gdzieœ przerwany ci¹g tego bezpie-
czeñstwa, to ja osobiœcie te¿ sobie nie wyobra¿am,
¿eby tego nie czyniæ… Zapisy wprowadzaj¹ wyzna-
czenie pracowników w tym celu itd. Tak ¿e je¿eli
wystêpuje element, który przerywa to bezpieczeñ-
stwo, Szanowni Pañstwo, to w mojej ocenie powi-
nien byæ utrzymany… S¹dzê, ¿e szkolenie w zakre-
sie bezpieczeñstwa w ogóle bêdzie zawiera³o ten
element. Myœlê, ¿e przedstawiciel rz¹du uzupe³ni
nasze wypowiedzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy s¹ jeszcze pytania?
Bardzo proszê, pan senator Zbigniew Meres

chcia³by jeszcze coœ dodaæ.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
W³aœnie, je¿eli mo¿na. Moje pytanie nie by³o

zwi¹zane z ograniczeniem tego ci¹gu bezpieczeñ-
stwa czy ze zmniejszeniem obowi¹zków w tym za-
kresie. Ono dotyczy³o – i liczê na to, ¿e mo¿e pan
minister mi odpowie – równie¿ kwestii, które s¹
zwi¹zane z rozszerzeniem zakresu tego szkolenia.
Tylko tyle, o to mi chodzi³o. Rozumiem, ¿e pan mi-
nister te¿ mi tutaj mo¿e odpowie.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Co do zakresu
szkolenia, to tak.)

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ kole¿anki i koledzy nie maj¹.

Dziêkujê kolegom senatorom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów oraz komisjê sejmow¹. Jest z nami pan mi-
nister Rados³aw Mleczko, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Dzieñ dobry.

Czy pan minister chce siê ustosunkowaæ…
Tak? Bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym odnieœæ siê do komentarzy, które zo-

sta³y wyg³oszone przez senatorów sprawozdawców,
a jednoczeœnie do pytania, które tutaj zosta³o sfor-
mu³owane. Otó¿ nowelizacja, która jest przedmio-
tem naszej dzisiejszej debaty, odnosi siê tylko do je-
dnego aspektu kodeksu pracy w jego obowi¹zu-
j¹cym obecnie kszta³cie, mianowicie do odniesienia
do ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej. Tylko i wy-
³¹cznie do tego. By³y cztery projekty poselskie, które
formu³owa³y propozycjê nowelizacji. Nad tymi czte-
rema projektami pracowaliœmy w Sejmie. W ocenie
ministra pracy i polityki spo³ecznej najbli¿szy reali-
zacji celu by³ projekt przygotowany przez „Przyjazne
Pañstwo”, ale pracowaliœmy nad tymi czterema
projektami. Nasze prace zmierza³y wy³¹cznie do te-
go, ¿eby, nie ograniczaj¹c mo¿liwoœci prowadzenia
skutecznych dzia³añ w zakresie ochrony po¿arowej
z jednej strony, co reguluje ustawa z 1991 r.,
a z drugiej strony zapisów kodeksowych dostoso-
wuj¹cych, bo przypomnê, ¿e pierwotnie przeprowa-
dzana nowelizacja by³a dostosowaniem przepisów
kodeksu pracy do dyrektywy unijnej, ograniczyæ siê
wy³¹cznie do usuniêcia tych odniesieñ do ustawy
o ochronie przeciwpo¿arowej.

Co do dwóch kolejnych w¹tków poruszonych
tutaj przez panów sprawozdawców, to w toku de-
baty w Sejmie pojawi³y siê równie¿ dwie inne po-
prawki. Jedna z tych poprawek mówi³a o mo¿liwo-
œci zwolnienia pracodawcy z obowi¹zku wskazania
pracowników odpowiedzialnych za dzia³ania
zwi¹zane z zagro¿eniem po¿arowym, podkreœlam
raz jeszcze: nie na podstawie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej z 1991 r., tylko na podstawie
przepisów kodeksu pracy nawi¹zuj¹cych do stoso-
wnej dyrektywy. W jednym przypadku by³a to pro-
pozycja ograniczenia tego obowi¹zku, jeœli chodzi
o firmy zatrudniaj¹ce nie wiêcej ni¿ dwudziestu
pracowników, a w drugim przypadku by³a to pro-
pozycja ograniczenia, jeœli chodzi o firmy, które za-
trudniaj¹ wy³¹cznie pracowników m³odocianych
lub wy³¹cznie pracowników niepe³nosprawnych.

Jeœli chodzi o tê pierwsz¹ poprawkê, która zo-
sta³a odrzucona w g³osowaniu sejmowym, to sta-
nowisko Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej
i opinia ministra pracy i polityki spo³ecznej, który
podzieli³ stanowisko Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej, by³y jednoznaczne i poparte orze-
czeniem Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci orzeka³
bowiem w podobnej sprawie w odniesieniu do Au-
strii. Tam chodzi³o o firmy zatrudniaj¹ce do piêciu
pracowników.

Jeœli chodzi o sytuacjê firmy, w której zatru-
dniani s¹ wy³¹cznie m³odociani lub niepe³no-
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sprawni, propozycja tej poprawki, jak rozumiem,
wynika³a z tego, ¿e mo¿e zdarzyæ siê sytuacja,
gdy pracodawca uzna, i¿ nie ma pracowników,
którzy mogliby podj¹æ podstawowe czynnoœci
zwi¹zane z dzia³aniem w sytuacji wybuchu po¿a-
ru, czyli: gaœnica, droga ewakuacyjna itd., itd.
Chcia³bym podkreœliæ i zaznaczyæ, ¿e Urz¹d Ko-
mitetu Integracji Europejskiej orzek³, ¿e ta pro-
pozycja jest równie¿ niezgodna z prawem unij-
nym. Chcia³bym tak¿e wskazaæ na pewn¹ logikê
i istotê tego rozwi¹zania, albowiem w ¿adnej sy-
tuacji, w której pracodawca móg³by wykonywaæ
wszystkie czynnoœci przewidziane w tej chwili
w kodeksie, nie jest tego prawa pozbawiony. Ko-
niecznoœæ czy obowi¹zek wskazania osób spoœ-
ród pracowników wynika z tej prostej logiki, ¿e to
w³aœnie pracownicy s¹ na miejscu, w pracy.
W zwi¹zku z tym Urz¹d Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej przedstawi³ rozbudowan¹ opiniê, w ja-
kiej ewentualnie sytuacji mo¿na by³oby posze-
rzyæ w³aœnie to wy³¹czenie dla firm, które zatru-
dniaj¹ wy³¹cznie pracowników ma³oletnich lub
pracowników niepe³nosprawnych.

Pozwolê sobie przytoczyæ tê opiniê Urzêdu Ko-
mitetu Integracji Europejskiej, choæ jest doœæ ob-
szerna. Jest to stanowisko Urzêdu Komitetu Inte-
gracji Europejskiej z 28 kwietnia 2009 r.: „Maj¹c
na uwadze powy¿sze, wydaje siê dopuszczalne wy-
znaczenie do udzielania pierwszej pomocy i wyko-
nywania czynnoœci w zakresie ochrony przeciwpo-
¿arowej i ewakuacji pracodawcy w przypadku, je-
¿eli zatrudnia on wy³¹cznie pracowników m³odo-
cianych. Analogiczne rozwi¹zanie mo¿na przyj¹æ
w przypadku zatrudnienia jedynie pracowników
niepe³nosprawnych, którzy w wykonywaniu oma-
wianych zadañ mog¹ ze wzglêdu na swoj¹ nie-
pe³nosprawnoœæ napotykaæ szczególne trudnoœci.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e cel dyrektywy nie zo-
stanie osi¹gniêty, je¿eli pracodawca samodzielnie
wykonuj¹cy omawiane zadanie nie przebywa
zwykle na terenie zak³adu pracy w czasie wykony-
wania pracy przez pracowników. Wymagany przez
dyrektywê poziom ochrony mo¿e zostaæ uzyskany
jedynie w przypadku, gdy pracodawca jest tak¿e
osobiœcie zaanga¿owany w pracê na terenie zak³a-
du, analogicznie do pracowników, tak, ¿e mo¿na
zak³adaæ ze znacznym prawdopodobieñstwem, i¿
w razie zajœcia okolicznoœci wymagaj¹cych podjê-
cia dzia³añ w zakresie udzielania pierwszej pomo-
cy lub w zakresie zwalczania po¿arów i ewakuacji,
pracodawca bêdzie móg³ je podj¹æ”.

Przyznacie pañstwo, ¿e doœæ du¿o tych warun-
ków, a wpisanie ich do kodeksu pracy budzi³oby
niew¹tpliwie wiele w¹tpliwoœci interpretacyjnych.

Chcia³bym równie¿ podkreœliæ, ¿e poprawka,
o której mówiê, i uzupe³nienie Urzêdu Komitetu
Integracji Europejskiej nie zosta³y wprowadzone.
A zatem poprawka, która zosta³a przyjêta przez

Sejm, pozostaje niezgodna z ustawodawstwem
Unii Europejskiej.

Teraz mo¿e jeszcze pytanie, Pani Marsza³ek,
dlatego, ¿e nie wiem czy w trybie debaty, czy w try-
bie jakiegoœ uzgodnienia w komisji…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak?)
Poniewa¿ jest rozbie¿noœæ, mamy dwa stano-

wiska. Jedno jest w sprawozdaniu Komisji Go-
spodarki Narodowej, która proponuje skreœliæ ten
punkt wy³¹czaj¹cy firmy, w których zatrudniane
s¹ wy³¹cznie osoby m³odociane lub niepe³nospra-
wne. Drugie, o czym mówi³ pan senator Augu-
styn, zawarte jest w sprawozdaniu Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej, która wnosi³a o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

W zwi¹zku z opini¹ Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej, do której zaprezentowania czujê siê
zobowi¹zany, a tak¿e podtrzymaniem tej opinii
przez ministra pracy i polityki spo³ecznej, w na-
szej ocenie poprawka zaproponowana w tym
brzmieniu przez Sejm jest niezgodna z prawem
Unii Europejskiej. A zatem stanowisko zawarte
w sprawozdaniu Komisji Gospodarki Narodowej,
zawieraj¹ce wniosek o skreœlenie lit. c w art. 1
pkt 2, jest w naszym przekonaniu decyzj¹ zgodn¹
z ustawodawstwem unijnym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Bardzo proszê, pan senator Zbigniew Meres.
Panie Ministrze, proszê zostaæ na mównicy.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Przepraszam, Panie Ministrze, pan minister

w pewnym sensie odpowiedzia³ mi na pytanie do-
tycz¹ce tego, jakie maj¹ byæ te szkolenia. Oczywi-
œcie, nieco szersze ni¿ te, które do tej pory realizo-
wano, wchodzi bowiem nowy zakres. S¹ one zgod-
ne z zakresem programu BHP.

Mam pytanie o to, jak bêdzie egzekwowana usta-
wa. Przy pomocy czego organy, które s¹ upowa¿nio-
ne do kontroli – jak Pañstwowa Inspekcja Pracy,
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i inne organy kontrolu-
j¹ce podmioty, zak³ady pracy, obiekty u¿ytecznoœci
publicznej – bêd¹ kontrolowaæ realizacjê tej usta-
wy?Dokumentacji ze szkoleñ, czykwalifikacji osób,
które bêd¹ realizowa³y te zadania? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:
Panie Senatorze, jeœli moja wypowiedŸ spowo-

dowa³a interpretacjê, która mia³aby wskazywaæ, ¿e
na mocy obecnej nowelizacji zakres szkoleñ zosta-
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je poszerzony w jakiœ konkretny sposób, to prze-
praszam, bo nie taka by³a moja intencja. Otó¿ za-
kres tych szkoleñ nie zostaje z mocy nowelizacji
poszerzony. Obowi¹zek na³o¿ony na pracodawcê
to wskazanie osób zobowi¹zanych w wypadku po-
¿aru do podjêcia czynnoœci, do których zosta³y
przeszkolone na podstawie dotychczas obowi¹zu-
j¹cych szkoleñ w ramach BHP i ppo¿. Tak ¿e
w zwi¹zku z tym nie poszerzamy tego zakresu. Ten
zakres pozostaje. Oczywiœcie, pracodawca – mówi
o tym zarówno dyrektywa, jak i umo¿liwia to ko-
deks pracy – mo¿e takie szkolenie poszerzyæ, albo-
wiem to on odpowiada za bezpieczeñstwo i to on
decyduje o tym, w zale¿noœci od wielkoœci firmy,
któr¹ zarz¹dza, ilu pracowników mia³by wyzna-
czyæ, jakie mia³by im zadania powierzyæ.

Senator Zbigniew Meres:

Przepraszam, Pani Marsza³ek, jeœli mo¿na…
Je¿eli chodzi o zakres dotycz¹cy ratownictwa

medycznego, to jest on w tej chwili inny. Szkole-
niu w zak³adach pracy podlegali pracownicy, któ-
rzy w zasadzie nie byli do tego wyznaczeni. Czy
chodzi o dodatkowy zakres, który musi byæ wziêty
pod uwagê przy wyznaczaniu takiej osoby?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Czy móg³bym
prosiæ o sformu³owanie…)

W poprzednim kodeksie, w poprzednich usta-
leniach nie by³o takiego zapisu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Ale, przepra-
szam, o jakim zapisie mówimy w tej chwili?)

O szkoleniu w zakresie ratownictwa medyczne-
go. Nowelizowana ustawa mówi³a o tym, ¿eby
szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego by-
³o zrealizowane dla osób, które bêd¹ wyznaczone
do tego, ¿eby udzielaæ œwiadczeñ zwi¹zanych z ra-
townictwem. Teraz nowelizujemy przepis i tego nie
ruszamy. Ten element wiêc zostaje. Mnie o to cho-
dzi³o. Je¿eli nie wyznaczymy osoby, która potrafi
udzieliæ pierwszej pomocy, która de facto jest prze-
szkolona, a nie ma takiej osoby w zak³adzie pracy,
to musimy j¹ przeszkoliæ, ¿eby móc j¹ wyznaczyæ,
tak? To jest moje pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Rados³aw Mleczko:

Dlatego mówiê, ¿e nowelizacja nie poszerza za-
kresu szkolenia, poniewa¿ mówimy o szkoleniu
obowi¹zkowym z zakresu bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy i ppo¿. W zwi¹zku z tym nowelizacja nie

wprowadza nowego obowi¹zku przeszkolenia tej
osoby, poniewa¿ wszyscy pracownicy podlegaj¹
szkoleniu obowi¹zkowemu.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: A obowi¹zkowe
jest.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Jeszcze pan senator jest niezaspokojony, jeœli

chodzi o pytania i odpowiedzi…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: To mo¿e jesz-
cze w trybie roboczym…)

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Mamy trzy g³osy w dyskusji, ale s¹ to przemó-

wienia z³o¿one do protoko³u – panów senatorów
Bisztygi, Zaj¹ca i Czeleja*.

Czy ktoœ jeszcze chce siê do³¹czyæ? Nie ma
chêtnych. Dziêkujê.

Zamykam dyskusjê.
Panie i Panowie Senatorowie, nie ma wniosków

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

Proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej
oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o ustosun-
kowanie siê do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przechodzimy teraz do punktu piêtnastego…
Punkt czternasty bêdziemy rozpatrywaæ jutro.

(G³os z sali: Dwunasty jeszcze.)
Przepraszam. Tak, bardzo przepraszam, teraz

punkt dwunasty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 574,
sprawozdania w drukach nr 574A i 574B.

Poproszê teraz o zabranie g³osu pana senatora
Augustyna, sprawozdawcê Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej, a potem Kazimierza Kleinê, który
przedstawi nam sprawozdanie Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie!
Chcia³bym przedstawiæ opiniê Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

34. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 85

(podsekretarz stanu R. Mleczko)

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Jest to realizacja wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, który stwierdzi³, ¿e ustawowe upowa¿nie-
nie do wydania aktu wykonawczego powinno
szczegó³owo okreœlaæ podmiot w³aœciwy do wyda-
nia rozporz¹dzenia i zakres spraw przekazanych
do uregulowania oraz wytyczne dotycz¹ce treœci
tego aktu. Trybuna³ uzna³, ¿e tego wymogu nie
spe³nia art. 237 §1 kodeksu pracy, który mówi, ¿e
Rada Ministrów okreœli w drodze rozporz¹dzenia
wykaz chorób zawodowych oraz szczegó³owe zasa-
dy postêpowania dotycz¹ce zg³aszania podejrze-
nia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodo-
wych oraz podmioty w³aœciwe w tych sprawach.

Wobec tego w noweli zaproponowano uzu-
pe³nienie przepisu o wytyczne wskazuj¹ce na ko-
niecznoœæ uwzglêdnienia, podczas wydawania
rozporz¹dzenia, wiedzy z zakresu patogenezy
i epidemiologii chorób powodowanych przez czyn-
niki szkodliwe dla cz³owieka wystêpuj¹ce w œro-
dowisku pracy. Wytyczne uzupe³niono tak¿e
w art. 237 kodeksu pracy o §1 pkt 1, upowa¿nia-
j¹cy Radê Ministrów do okreœlenia w drodze roz-
porz¹dzenia szczegó³owych zasad postêpowania
przy ustalaniu okolicznoœci i przyczyn wypadków
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania,
a tak¿e zakresu informacji zamieszczanych w re-
jestrze wypadków przy pracy.

Ponadto rozszerzono art. 237 kodeksu pracy
o §11, zawieraj¹cy upowa¿nienie Rady Ministrów
do wskazania instytutu medycyny pracy, do któ-
rego pracodawca przesy³a zawiadomienie o skut-
kach choroby zawodowej, oraz terminu, w którym
to zawiadomienie ma byæ przes³ane.

Aby uczyniæ zadoœæ wskazówkom trybuna³u,
w ustawie zaproponowano rozszerzenie kodeksu
pracy o instytucjê reguluj¹c¹ problematykê cho-
rób zawodowych; w obecnym stanie prawnym za-
warte jest to w rozporz¹dzeniu z dnia 30 lipca
2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych,
szczegó³owych zasad postêpowania w sprawach
zg³aszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdze-
nia chorób zawodowych oraz podmiotów w³aœci-
wych w tych sprawach.

W dodanym do kodeksu pracy art. 2351 okreœ-
lono legaln¹ definicjê choroby zawodowej. Przepis
ten stanowi, ¿e za chorobê zawodow¹ uwa¿a siê
chorobê wymienion¹ w wykazie chorób zawodo-
wych, je¿eli w wyniku oceny warunków pracy
mo¿na stwierdziæ bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieñstwem, ¿e zosta³a ona spowodo-
wana dzia³aniem czynników szkodliwych dla
zdrowia wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy oraz
w zwi¹zku ze sposobem wykonywania tej pracy.

Na podstawie art. 235 §1 pracodawca bêdzie
obowi¹zany niezw³ocznie zg³osiæ w³aœciwemu
pañstwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz
inspektorowi pracy ka¿dy przypadek podejrzenia
choroby zawodowej. Zg³oszenia podejrzenia cho-

roby zawodowej mo¿e równie¿ dokonaæ praco-
wnik lub by³y pracownik, który podejrzewa, ¿e
wystêpuj¹ce u niego objawy mog¹ wskazywaæ na
tak¹ w³aœnie chorobê.

W zwi¹zku z przeniesieniem definicji choroby
zawodowej do kodeksu pracy nowelizacji uleg³y
tak¿e art. 4 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych, a tak¿e art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy
o zaopatrzeniu z tytu³u wypadków lub chorób za-
wodowych powsta³ych w szczególnych okoliczno-
œciach.

Nasza komisja rozpatrzy³a ten projekt i uzna-
liœmy za konieczne wprowadzenie dwóch popra-
wek.

Pierwsza z nich zmierza do przywo³ania po s³o-
wach „w wykazie chorób zawodowych” adresu
art. 237 §1 pkt 3, w którym jest o tym wykazie mo-
wa. Dodajemy tak¿e art. 3a po to, a¿eby… Prze-
praszam, art. 3a dajemy w nowym brzmieniu po
to, a¿eby zapewniæ okres przejœciowy. Brzmienie
to jest nastêpuj¹ce: „Do postêpowañ przy ustala-
niu okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy
wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem we-
jœcia w ¿ycie niniejszej ustawy oraz do sposobu
ich dokumentowania i zakresu informacji zamie-
szczanych w rejestrze wypadków przy pracy sto-
suje siê przepisy dotychczasowe”.

Pañstwo Senatorowie, komisja wnosi o przyjê-
cie tej ustawy z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I proszê pana senatora sprawozdawcê Kazimie-

rza Kleinê.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

przedstawiam sprawozdanie zawarte w druku
nr 574B w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu
22 maja 2009 r. ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks pracy oraz zmianie niektórych innych
ustaw.

Marsza³ek Senatu w dniu 25 maja 2009 r. skie-
rowa³ wymienion¹ ustawê do naszej komisji. Roz-
patrywaliœmy j¹ w dniu 27 maja bie¿¹cego roku.

Komisja Gospodarki Narodowej zapozna³a siê
z t¹ ustaw¹. Jej treœæ przedstawi³ ju¿ pan senator
Augustyn, a wiêc nie bêd¹ szczegó³owo jej oma-
wia³. Zapoznaliœmy siê tak¿e z zaproponowanymi
przez Biuro Legislacyjne propozycjami dwóch po-
prawek, które mia³y charakter legislacyjny. Po
dyskusji i po uzgodnieniach z panem ministrem
uznaliœmy jednak, ¿e przyjmiemy tê ustawê bez
poprawek. I taki w³aœnie wniosek komisja sk³ada,
to znaczy aby Wysoka Izba przyjê³a ustawê bez
poprawek. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Równie¿ dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do na-

szych sprawozdawców?
(G³os z sali: Nie.)
Nie ma takich pytañ. Dziêkujê uprzejmie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Jest z nami ponownie pan minister Maciej Berek,
prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji.

Czy pan chcia³by zabraæ g³os i przedstawiæ sta-
nowisko rz¹du?

Proszê.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Poniewa¿ pan senator sprawozdawca przed-

stawi³ projekt bardzo szczegó³owo, chcia³bym siê
tylko odnieœæ do jednej rzeczy i od razu wyjaœniæ
kwestiê do pewnego stopnia rozbie¿nych – ale nie
co do istoty sprawy – rekomendacji dwóch komi-
sji. Chodzi o dwie poprawki, o które wnosi Komi-
sja Rodziny i Polityki Spo³ecznej, i o propozycjê
przyjêcia tej ustawy bez poprawek, przed³o¿on¹
przez Komisjê Gospodarki Narodowej.

Chcia³bym zwróciæ uwagê Wysokiej Izby, ¿e
druga poprawka – bo pierwsza ma charakter
ewentualnego doprecyzowania, niebêd¹cego
w moim przekonaniu niezbêdnym – czyli ta, która
wprowadza przepis przejœciowy i ustanawia nor-
mê, zgodnie z któr¹ do postêpowañ bêd¹cych
w toku mia³yby mieæ zastosowanie przepisy doty-
chczasowe… Otó¿ po dodatkowej analizie tej
sprawy i rozmowie z zainteresowanym ministrem,
który wydaje akty wykonawcze do tej ustawy – tu
w grê wchodzi i minister pracy, i minister zdrowia
– chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e jest
wol¹ rz¹du, aby po przyjêciu tej ustawy te postê-
powania mog³y przejœæ pod rz¹dy nowych zasad,
dlatego ¿e te nowe regu³y postêpowania bêd¹ w is-
tocie takie same jak dotychczasowe. Jest taka za-
sada, ¿e kiedy nie ma przepisu przejœciowego,
który by utrzymywa³ przepisy dotychczasowe, no-
we regulacje zaczynaj¹ dzia³aæ od razu, z dniem
wejœcia w ¿ycie nowej regulacji. Je¿eli wiêc tak
jest, to nie ma potrzeby wprowadzania tego prze-
pisu, bo wystarcz¹ nowe przepisy, czyli ten nowy
kompleks, który stanowi podstawê do przeprowa-
dzania postêpowania. Poniewa¿ ono bêdzie w is-
tocie to¿same z tym dotychczasowym, nie wy-
st¹pi¹ ¿adne problemy zwi¹zane z poprawnoœci¹
dokonanych do tej pory czynnoœci.

Jak rozumiem, pani marsza³ek z pewnoœci¹
skieruje ustawê ponownie do komisji, ¿eby przy-
jê³y wspólne stanowisko. Chcia³bym wiêc zapo-
wiedzieæ, ¿e bêdê prosi³ w imieniu rz¹du, aby Wy-

soka Izba zechcia³a poprzeæ stanowisko Komisji
Gospodarki Narodowej i przyj¹æ tê ustawê bez po-
prawek, tym bardziej ¿e jesteœmy w sytuacji pew-
nego przymuszenia kalendarzowego. Otó¿ wa¿ne
jest to, aby 3 lipca zarówno ta nowelizacja, jak
i wydane na jej podstawie rozporz¹dzenia zaist-
nia³y w systemie prawnym, ¿eby nie by³o doœæ po-
wa¿nej luki polegaj¹cej na braku wykazu chorób
zawodowych, a to mo¿e nam groziæ, jeœli te prace
siê opóŸni¹.

Poniewa¿ nie identyfikujê tutaj istotnej potrze-
by zmiany merytorycznej, bêdê prosi³ Wysokie
Komisje i Senat o akceptacjê dla przyjêcia tej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy pañstwo senatorowie chc¹ dopytaæ pana

ministra?
Proszê, pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy zdaniem pana ma tu zasto-

sowanie zasada ³aciñska lex posterior derogat legi
anteriori, czy odnosi siê to równie¿ do procedur?

Wicemarsza³ek Krystyna
Bochenek:
Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Panie Senatorze, nie. Myœlê, ¿e mówimy o innej

regule, to znaczy o takiej, ¿e wprowadzenie no-
wych regulacji stosowane jest natychmiast. Tu
nie mamy problemu, ¿e musimy poprzez wyk³a-
dniê dowodziæ uchylenia czy braku zastosowania
jakichœ przepisów, poniewa¿ one zostan¹ uchylo-
ne wprost poprzez te regulacje. Ja mówiê tylko
o regule, zgodnie z któr¹ przepisy stosuje siê tak¿e
do przypadków, które mia³y miejsce wczeœniej,
chyba ¿e jakiœ przepis jednoznacznie utrzyma
w mocy dotychczasowe regulacje. A wiêc ponie-
wa¿ te przepisy mog¹ obj¹æ tak¿e stany faktyczne,
które zaistnia³y przed wejœciem w ¿ycie tej regula-
cji, nie ma potrzeby siêgania do wnioskowania,
czyli stosujemy najbardziej ogóln¹ zasadê, ¿e pra-
wo dzia³a od dnia jego skutecznego wejœcia do po-
rz¹dku prawnego. Tu nie bêd¹ potrzebne ¿adne
wyk³adnie kolizyjne dotycz¹ce tego, któr¹ z ustaw
trzeba by stosowaæ, bo tylko jedna bêdzie tu mia³a
zastosowanie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze coœ, je¿eli
mo¿na.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze pytanie? Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie ma tu, zdaniem pana ministra, ¿adnej ko-

niecznoœci wydawania przepisów przejœciowych?

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:
Tak, Panie Senatorze, Wysoka Izbo. I na tym

opieram swoj¹ proœbê o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Czy jeszcze panowie senatorowie chc¹ skiero-

waæ pytanie do pana ministra?
Nie. Dziêkujê uprzejmie.
Otwieram dyskusjê.
Czy mamy osoby zapisane do dyskusji? Nie

mamy.
Czy ktoœ siê zdecydowa³ w tej chwili? Nie. Dziê-

kujê.
Zamykam dyskusjê.
Nie zg³oszono wniosków o charakterze legisla-

cyjnym, ale komisje przedstawi³y odmienne
wnioski. Proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej oraz Komisjê Gospodarki Narodowej o usto-
sunkowanie siê do wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

Informujê, o czym pañstwo senatorowie wie-
dz¹, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej usta-
wy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

A teraz punkt trzynasty porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku opatrzonym
nr 575, a sprawozdania komisji s¹ w drukach
nr 575A i nr 575B.

Poproszê pana senatora Jana Rulewskiego,
sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie jest doœæ krótkie. Komisja zgod-

nie orzek³a, ¿e w stosunku do zmian, które wpro-
wadzi³ Sejm… Do projektu ustawy powsta³ego
w Senacie, bêd¹cego implementacj¹ wyroku Try-

buna³u Konstytucyjnego, Wysoka Izba sejmowa
zaproponowa³a trzy poprawki, z których dwie
mia³y charakter redakcyjny, a trzecia charakter
zmiany. Dwie poprawki redakcyjne uœciœlaj¹ pod
wzglêdem jêzykowym brzmienie dwóch artyku-
³ów i z tej racji nie wymagaj¹ omówienia. A po-
prawka o charakterze, powiedzia³bym, legisla-
cyjnym te¿ nie ma istotnego znaczenia dla
brzmienia ustawy, któr¹ zaproponowa³ Senat.
Powiada ona, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem
8 lipca. Termin ten nie jest przypadkowy, gdy¿
jest to termin, jaki wyznaczy³ w swoim wyroku
Trybuna³ Konstytucyjny, gdy rozpatrywa³ tê
sprawê. Wynosi³ on dwanaœcie miesiêcy. Zda-
niem Wysokiej Izby sejmowej wpisanie tego ter-
minu tworzy pewien rodzaj nacisku i precyzji.
Chodzi o to, aby ustawa by³a zgodna z wyrokiem
Trybuna³u Konstytucyjnego. Jak powiedzia³em,
tego typu zmiany nie wymaga³y dyskusji ani tym
bardziej nie sprowokowa³y do wnoszenia kolej-
nych zmian. Komisja rekomenduje Wysokiej Iz-
bie przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I teraz pozwol¹ pañstwo, ¿e zarz¹dzê, dwu-,

trzyminutow¹ przerwê techniczn¹, bo czekamy
na sprawozdawcê Komisji Gospodarki Narodo-
wej, pana senatora Krzysztofa Majkowskiego.
Wiemy, ¿e jest w drodze, wiêc nie poganiajmy go.
Chodzi o to, ¿eby szczêœliwie dotar³. Proszê up-
rzejmie o wyrozumia³oœæ.

Kilka minut przerwy. Myœlê, ¿e dwie, trzy mi-
nuty.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 45
do godziny 18 minut 48)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wznawiam obrady.
Pan senator Majkowski Krzysztof ju¿ dotar³.
Proszê o sprawozdanie Komisji Gospodarki Na-

rodowej.

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przepraszam bardzo za zamieszanie powsta³e

z mojej winy. Mogê obiecaæ, ¿e to siê ju¿ wiêcej nie
powtórzy.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: A my
obiecujemy, ¿e nie bêdziemy wiêcej czekaæ.)

Nie by³em œwiadkiem sprawozdania, które
wczeœniej wyg³osi³ mój szanowny kolega, dlatego
pozwolê sobie pañstwu przedstawiæ krótkie spra-
wozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.
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Otó¿ w dniu dzisiejszym Komisja Gospodarki
Narodowej rozpatrywa³a projekt ustawy doty-
cz¹cy informowania pracowników i przeprowa-
dzania z nimi konsultacji. Projekt wp³yn¹³ z Sej-
mu na dobr¹ sprawê bez poprawek. Komisja Go-
spodarki Narodowej przeg³osowa³a proponowany
projekt ustawy i wnosi o przyjêcie go bez jakich-
kolwiek poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy. Krótko i zwiêŸle.
Czy s¹ pytania do kolegów sprawozdawców?
Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.
Czy w tej kwestii chce zabraæ g³os pan minister

Rados³aw Mleczko?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-

tyki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie, dziêkujê.)
Nie? Dziêkujê, nie. Czy tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Nie mam
uwag.)

Czy s¹ pytania do pana ministra Rados³awa
Mleczki? Nie ma pytañ.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Rados³aw Mleczko: Bardzo dziê-
kujê.)

Dziêkujê panu ministrowi. Dziêkujê pañstwu.
Otwieram dyskusjê.
Kartka jest pusta, wiêc dyskusjê zamykam.
W zwi¹zku z tym informujê, ¿e g³osowanie

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

Teraz, Szanowni Pañstwo Senatorowie, przy-
stêpujemy do rozpatrzenia punktu piêtnaste-
go porz¹dku obrad – czternasty bêdzie rozpatry-
wany jutro, poniewa¿ nie mo¿e dotrzeæ w³aœciwy
minister – sprawozdanie Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie
wniosku o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej zgody na poci¹gniêcie do cywilnej
odpowiedzialnoœci s¹dowej senatora Andrzeja
Owczarka.

4 lutego 2009 r. marsza³ek Senatu, na podsta-
wie art. 7c ust. 1, w zwi¹zku z ust. 7, ustawy z dnia
9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora oraz art. 26 ust. 1, w zwi¹zku z art. 27
ust. 1, Regulaminu Senatu, skierowa³ do Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
wniosek spó³ki Melkator spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Katowicach, reprezentowanej przez adwokata
Jaros³awa Smolarka, o wyra¿enie przez Senat
zgody na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzial-
noœci s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka. Ko-
misja na posiedzeniu 6 maja 2009 r. rozpatrzy³a
wniosek i uchwali³a sprawozdanie w tej sprawie.

Pañstwo senatorowie znajd¹ to sprawozdanie
w druku nr 559 poprawionym.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora
Zbigniewa Szaleñca, o przedstawienie sprawo-
zdania.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zawsze mówiê, ¿e mam przyjemnoœæ w imieniu

komisji przedstawiæ sprawozdanie, ale dzisiaj po-
wiem, ¿e czyniê to raczej z obowi¹zku ni¿ z przy-
jemnoœci, poniewa¿ sprawa dotyczy w³aœnie
wniosku o uchylenie immunitetu jednego z na-
szych senatorów, pana senatora Owczarka.

Króciutko powiem, ¿e sprawa jest z powództwa
cywilnego. Przedstawiciel firmy, o której wspomi-
na³a pani marsza³ek, wyst¹pi³ z wnioskiem o uka-
ranie pana senatora z powodu naruszenia dóbr
osobistych. Senator mia³ je jakoby naruszyæ
w trakcie wyg³aszania swojego oœwiadczenia, oœ-
wiadczenia skierowanego do pani minister pracy,
do ministerstwa pracy, kiedy przekonywa³, ¿e pew-
ne dzia³ania tej¿e firmy dotycz¹ce wp³at na ZUS
pracowników powoduj¹ zani¿enie tych wp³at,
a wiêc jakby zmniejszanie dochodów ZUS. Uzna³ to
za pewn¹ nieprawid³owoœæ i prosi³ ministerstwo
o podjêcie dzia³añ sprawdzaj¹cych w tej kwestii.
Firma uzna³a siê za poszkodowan¹ i wyst¹pi³a do
marsza³ka, zgodnie z regulaminem – to chcê pod-
kreœliæ, bo dzisiaj by³o wiele w¹tpliwoœci co do tego
– jak równie¿ zgodnie z ustaw¹ o pe³nieniu manda-
tu pos³a i senatora mia³a takie prawo, o uchylenie
immunitetu panu senatorowi Owczarkowi.

Taki wniosek marsza³ek musia³ przyj¹æ i skie-
rowaæ go, zgodnie z regulaminem, do Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która
mia³a obowi¹zek zaopiniowaæ ten¿e wniosek ne-
gatywnie b¹dŸ pozytywnie. I chcê powiedzieæ, ¿e
na posiedzeniu 6 maja 2009 r., na podstawie – je-
szcze raz to przypomnê – art. 7c ust. 5, w zwi¹zku
z ust. 7, ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora oraz art. 26 ust. 1, w zwi¹zku z art. 27
ust. 1, Regulaminu Senatu, komisja go zaopinio-
wa³a. Od razu mówiê, ¿e zaopiniowa³a pozytywnie
propozycjê odrzucenia wniosku z dnia 2 lutego
2009 r., a uzupe³nionego w dniu 23 marca
2009 r., spó³ki Melkator spó³ka z o.o. z siedzib¹
w Katowicach, reprezentowanej przez adwokata
Jaros³awa Smolarka, o wyra¿enie przez Senat
zgody na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzial-
noœci s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka za na-
ruszenie dóbr osobistych.

Komisja przeprowadzi³a oczywiœcie debatê na
ten temat i w dyskusji na posiedzeniu komisji
zwrócono uwagê na to, ¿e immunitet parlamentar-
ny w zakresie dotycz¹cym odpowiedzialnoœci cy-
wilnej za naruszenie praw osób trzecich przez dzia-
³alnoœæ senatora wchodz¹c¹ w zakres sprawowa-
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nia mandatu istnieje po to, aby chroniæ senatora
i umo¿liwiæ mu na przyk³ad swobodn¹ wypowiedŸ
na sali senackiej, czyli najbardziej podstawow¹
formê wykonywania mandatu. W przedmiotowej
sprawie chodzi w³aœnie o tak¹ ochronê, przy czym
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wniosek spó³ki Melkator jest
ca³kowicie bezzasadny i knebluje wrêcz senatora
w jego dzia³aniach podstawowych. Nie ulega w¹t-
pliwoœci, i¿ w przedmiotowej sprawie chodzi
o ochronê dzia³alnoœci parlamentarzysty, o ochro-
nê swobody wyra¿ania w parlamencie swojego sta-
nowiska. Taka jest oficjalna opinia Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

W³aœciwie zdecydowana wiêkszoœæ, bo jeden se-
nator wstrzyma³ siê od g³osu, a w g³osowaniu taj-
nym wszyscy zdecydowanie opowiedzieli siê za od-
rzuceniem wniosku… Ten g³os, który sugerowa³ –
tak siê domyœlam – ¿eby byæ mo¿e dopuœciæ uchyle-
nie immunitetu jednego z senatorów, zmierza³ w tê
stronê, ¿e senator Owczarek mia³by pewnie wygra-
n¹ sprawê przed s¹dem cywilnym, niezaprzeczalnie
móg³by nawet wyst¹piæ o naruszenie swoich dóbr.
Takwiêcby³ tenkierunekmyœlenia, komisja jednak
uzna³a, ¿e po to w³aœnie jest immunitet, ¿eby sena-
torowie czy pos³owie nie musieli przez miesi¹ce czy
lata dochodziæ swoich praw przed s¹dem. Ten im-
munitet jest w³aœciwie po to, by chroniæ senatorów
przed takimi komplikacjami.

Dlatego jeszcze raz w imieniu komisji zdecydo-
wanie proszê Wysok¹ Izbê o odrzucenie wniosku
o uchylenie immunitetu panu senatorowi An-
drzejowi Owczarkowi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotr Andrzejewski ma pytanie.
Panie Senatorze, proszê nie schodziæ z trybuny.
Teraz zadajemy pytania. Proszê, pan senator

Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, prosi³bym tylko o jednoznacz-

n¹, bo zdaje siê, ¿e to nie zosta³o a¿ tak jednozna-
cznie powiedziane, wypowiedŸ, czy by³y jakiekol-
wiek kontrowersje, czy nie, co do tego, ¿e dzia³a-
nie, które jest przedmiotem postawienia zarzutu
z zewn¹trz, wchodzi³o w zakres sprawowania
mandatu senatorskiego. Gdyby pan to wyraŸnie
powiedzia³, to by³bym wdziêczny. ¯e to zosta³o
ustalone przez komisjê…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Ale proszê powtó-
rzyæ. ¯e co zosta³o ustalone?)

Czy to, co siê zarzuca, przedmiot samego zarzu-
tu, dzia³anie, które jest przedmiotem zarzutu, by³o
w zakresie sprawowania mandatu senatorskiego?

Senator Zbigniew Szaleniec:

W sposób zdecydowany mogê powiedzieæ, ¿e
tak. By³o to wyg³oszone w ramach oœwiadczenia.
Pan senator by³ zaniepokojony pewnymi prakty-
kami i mia³ prawo podejrzewaæ, ¿e byæ mo¿e jest to
niezgodne z prawem, i wyst¹pi³ o interpretacjê tej
kwestii do pani minister. Myœlê, ¿e ka¿dy z nas wie-
lokrotnie w ten sposób traktuje pewne podejrzenia
nieprawid³owoœci, ale to przecie¿ nie przes¹dza, ¿e
te podejrzenia naprawdê s¹ uzasadnione. Dopiero
odpowiedzi ministerstw czêsto wyjaœniaj¹ nam
kwestiê. Mam zreszt¹ w za³¹czeniu, wœród doku-
mentów, to oœwiadczenie pana senatora i on raczej
w³aœnie podejrzewa pewne nieprawid³owoœci, ni¿
jednoznacznie okreœla, ¿e one ju¿ wyst¹pi³y.

Senator
Krystyna Bochenek:
Ja mam pytanie, Panie Senatorze: czy komisja

by³a jednomyœlna – bo nie dos³ysza³am, byæ mo¿e
pan to przedstawi³ – czy te¿ by³y jakiekolwiek w¹t-
pliwoœci ze strony senatorów?

Senator Zbigniew Szaleniec:
G³osowanie by³o tajne i tylko jeden senator

wstrzyma³ siêodg³osu, resztaby³a zaodrzuceniem.

Senator
Krystyna Bochenek:
A jeœli mo¿na dodaæ pytanie dotycz¹ce dysku-

sji… Czy w dyskusji by³y jakieœ g³osy, które ewen-
tualnie podawa³y w w¹tpliwoœæ to ostateczne sta-
nowisko komisji?

Senator Zbigniew Szaleniec:
Raczej nie. Powtórzê jeszcze raz, ¿e tylko jeden

z senatorów uwa¿a³, ¿e byæ mo¿e stosowne by³oby
w³aœnie danie senatorowi mo¿liwoœci obrony
swoich dóbr przed s¹dem, bo sprawa, zdaniem
senatora, by³aby w 100% wygrana. Ale jak mówiê,
przewa¿y³ pogl¹d, ¿e ten immunitet, je¿eli w ogóle
jest potrzebny, to w³aœnie po to, ¿eby chroniæ po-
s³a i senatora przed takimi konsekwencjami, jak
walka przez miesi¹ce czy lata przed s¹dem o swoje
dobre imiê.

Wicemarsza³ek Krystyna
Bochenek:
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Mnie interesuje jeszcze wczeœniejszy etap. Czy

jest to w³aœciwie rozwi¹zane, równie¿ w regulami-
nie, ¿e ktoœ mo¿e dzia³alnoœci¹ senatora czy na-
wet ca³ego Senatu czuæ siê dotkniêty? To w³aœci-
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wie jest zrozumia³e, inny przepis konstytucji mó-
wi, ¿e mo¿na podaæ do s¹du tê instytucjê. Tylko
czy wnioski, które upowa¿niaj¹ do wszczêcia pro-
cedury, s¹ dostatecznie umotywowane? Bo insty-
tucja immunitetu nie jest przypisana senatorowi,
w tym przypadku senatorowi Owczarkowi, perso-
nalnie, ona jest niejako przypisana urzêdowi se-
natora b¹dŸ pos³a. W gruncie rzeczy wezwanie do
uchylenia jest ograniczeniem sprawowania przez
Wysoki Senat, Wysoki Sejm, a nawet sêdziego czy
te¿ inne osoby, które s¹ objête immunitetem, pra-
cy tego organu. Dlatego – przynajmniej z mojej
praktyki sejmowej tak wynika³o – takie wnioski
móg³ kierowaæ tylko prokurator, poniewa¿ proku-
rator ponosi odpowiedzialnoœæ miêdzy innymi za
to, ¿e bada przes³anki, motywacje…

(G³os z sali: Tak.)
…zamiary, jakie kryj¹ siê u podstaw. Nie wy-

starczy tylko to, ¿e czu³em siê czy czujê siê do-
tkniêty.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
pytanie.)

Pytanie jest takie. Czy wniosek spe³nia dosta-
teczne warunki, aby instytucja senatora, nie se-
natora Owczarka, dostatecznie by³a motywowa-
na, ¿eby ograniczyæ mo¿liwoœæ sprawowania
mandatu, jeœli chodzi o ochronê pos³a czy sena-
tora? Czy nie uwa¿a pan, Panie Przewodnicz¹cy,
¿e ten wniosek powinien spe³niaæ przes³anki, za-
miary i inne warunki uzasadniaj¹ce podjêcie
procedury?

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Senatorze, ja przepraszam, ¿e wymówiê
siê tym, ¿e nie jestem prawnikiem, który chcia³by
oceniaæ jakoœæ prawa i podstawy. Mamy Biuro Le-
gislacyjne, biuro prawne, które taki wniosek ana-
lizuje w stu procentach, jak s¹dzê, na korzyœæ Se-
natu, bo jest ono przecie¿ od tego, ¿eby w takich
przypadkach broniæ naszych interesów.

Powiem tyle. Ten wniosek, który by³ skierowa-
ny pierwotnie, mia³ wiele uchybieñ prawnych…

(Senator Jan Rulewski: No w³aœnie.)
…nie spe³nia³ warunków, w zwi¹zku z tym nasze

biuro prawne odes³a³o wniosek do wnioskodawcy,
oczekuj¹c albo w ogóle odrzucenia tego wniosku,
albo jego uzupe³nienia. Firma czy reprezentuj¹cy j¹
adwokat uzupe³ni³ wniosek, który zdaniem naszego
biura prawnego teraz ju¿ spe³nia wszystkie oczeki-
wania wynikaj¹ce z odpowiednich zapisów i usta-
wy, i regulaminu, i dlatego musia³ on byæ najpierw
rozpatrywany przez pana marsza³ka, póŸniej przez
komisjê, a dzisiaj przez Senat.

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy jeszcze mo¿na?)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy, ja od razu

chcê zastrzec Wysokiej Izbie, ¿e pytanie nie bêdzie
zwi¹zane z t¹ spraw¹, ale tak rzadko mamy okazjê
pana przewodnicz¹cego widzieæ na tym miejscu,
¿e ja pozwolê sobie je zadaæ.

(Senator Piotr Zientarski: Nie tak rzadko.)
(G³os z sali: …to siê zmieni.)
Chodzi o oœwiadczenia maj¹tkowe sk³adane

przez senatorów.
Czy zdaniem pana senatora komisja, któr¹

pan kieruje, oprócz tego, ¿e bada zgodnoœæ lub
niezgodnoœæ z prawem tych¿e oœwiadczeñ, mo¿e
pokusiæ siê o komentarze, bardzo ró¿ne, czasa-
mi niemaj¹ce nic wspólnego z meritum, a bar-
dzo ironiczne w stosunku do senatorów, którzy
sk³adaj¹ oœwiadczenia? Komisja ma siê wypo-
wiedzieæ tylko i wy³¹cznie o tym, czy one s¹ po-
prawne, czy odpowiadaj¹ prawdzie. Jeszcze raz
powtarzam pytanie. Czy komentarze, które nie
dotycz¹ meritum sprawy, równie¿ s¹ dopusz-
czalne w trybie pracy komisji, któr¹ pan kieru-
je? Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Wprawdzie rzeczywiœcie pytanie odbiega od te-

matu, ale ja dziêkujê za to pytanie, poniewa¿
z dwoma klubami nie mia³em okazji siê spotkaæ
i pewnych kwestii wyjaœniæ.

Sprawa oœwiadczeñ maj¹tkowych. Je¿eli pan
senator pozwoli, to bardzo zapraszam do sekre-
tariatu komisji. Gdyby pan móg³ daæ mi przy-
k³ad, gdzie by³y jakieœ niestosowne komentarze,
to bardzo bym o to prosi³, bo staraliœmy siê prze-
s³aæ bardzo such¹ informacjê, bez ¿adnego ko-
mentarza, dotycz¹c¹ jedynie okreœlonych uchy-
bieñ, które pojawia³y siê w oœwiadczeniach ma-
j¹tkowych. Proszê to potraktowaæ – nie by³o
okazji, ja zreszt¹ w³o¿ê jutro do skrzynek takie
dodatkowe pismo, wiêc proszê siê z nim zapoz-
naæ – jako informacje, które mia³y czy maj¹ po-
móc pañstwu w tym, aby w przysz³oœci unikn¹æ,
nie pope³niæ pewnych b³êdów ponownie. Wy-
³¹cznie taka by³a intencja tych informacji, które
zgodnie z decyzj¹ Prezydium Senatu trafi³y do
pañstwa.
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Na posiedzeniu komisji chcieliœmy w zasadzie
tylko wysondowaæ, jakie b³êdy s¹ pope³niane
najczêœciej, a potem w generalnym piœmie
ostrzec senatorów przed tymi b³êdami. Komisja
regulaminowa to zrobi³a i ja takie pismo do pañ-
stwa skierowa³em. Nastêpnie zosta³em wezwany
na posiedzenie Prezydium Senatu, na którym
pan marsza³ek i ca³e prezydium zdecydowa³o
o tym, aby przes³aæ jednak pañstwu równie¿ te
indywidualne informacje po to, ¿ebyœcie osobi-
œcie mogli ewentualnie sprawdziæ, nawet w tych
starych oœwiadczeniach, które s¹ ju¿ niejako
nieistotne z punktu widzenia prawa, o ile oczywi-
œcie nie zawieraj¹ jakiejœ nieprawdy. Chodzi o to,
aby nie pope³niaæ tych b³êdów w nastêpnych
oœwiadczeniach.

Tylko w ten sposób proszê to traktowaæ. Je¿eli
gdzieœ by³o jakieœ niestosowne sformu³owanie,
to ja bardzo gor¹co przepraszam, naprawdê nie
taka by³a intencja, ¿eby kogokolwiek poprawiaæ,
pouczaæ. Absolutnie nie. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e
w wielu przypadkach pewne nieœcis³oœci wynika-
j¹ li tylko ze z³ych, b³êdnych albo nieprecyzyj-
nych zapisów w oœwiadczeniu maj¹tkowym.

Chcê te¿ pañstwu z tego miejsca powiedzieæ, ¿e
komisja podjê³a siê zadania – zreszt¹ podobnie
komisja regulaminowa Sejmu – stworzenia nowe-
go druku oœwiadczenia maj¹tkowego po to, ¿eby
ono by³o jasne, precyzyjne, nie dopuszcza³o do in-
terpretacji i ewentualnych b³êdów. Jestem prze-
konany, ¿e b³êdy, które siê pojawi³y, w 90% wyni-
kaj¹ ze z³ych sformu³owañ w oœwiadczeniach ma-
j¹tkowych, a nie z winy senatorów, którzy je wy-
pe³niali. Tak ¿e chcemy to zmieniæ i mam nadzie-
jê, ¿e nastêpne oœwiadczenie maj¹tkowe bêdzie
ju¿ zupe³nie inne, bardziej klarowne, przejrzyste
i jednoznaczne w swojej treœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator jeszcze…

Senator Grzegorz Banaœ:
Ju¿ bardzo krótko.
Mam nadziejê, ¿e taki passus, który znalaz³ siê

w odpowiedzi na z³o¿one oœwiadczenie maj¹tkowe
jednego z senatorów, o treœci „superinteres” wiê-
cej siê nie powtórzy w ramach uwag, które firmuje
pan i pañska komisja.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Superinteres.
Proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Jestem zdumiony. Powiem szczerze, praca nad
tym materia³em polega³a na tym, ¿e ka¿dy z senato-
rów mia³ do opracowania po kilkanaœcie oœwiad-
czeñ, bo pracowa³o nas bodaj¿e czterech czy piêciu,
a oœwiadczeñ by³o sto. Powiem szczerze, ¿e ja ju¿ nie
wnika³em we wszystkie analizy. Je¿eli coœ takiego
siê pojawi³o, to bardzo gor¹co pana przepraszam,
tak¿e tego senatora, którego to dotyczy³o.

(Senator Grzegorz Banaœ: Nie mnie, nie mnie
akurat.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kaleta i pan senator Piechniczek.
Proszê bardzo.

Senator Antoni Piechniczek:
Chcia³bym nawi¹zaæ do pytania kolegi senato-

ra i powiedzieæ, ¿e ja te¿ by³em bohaterem dwóch
artyku³ów w „Fakcie”, która to redakcja przycze-
pi³a siê do mojego oœwiadczenia maj¹tkowego,
stwierdzaj¹c, ¿e za du¿o w ubieg³ym roku zaosz-
czêdzi³em. Rzeczywiœcie zosta³em napadniêty,
powiedzia³bym, dosyæ brutalnie, chyba ze wzglê-
du na nazwisko.

Mam pytanie. Na jak¹ ochronê prawn¹ Senatu
mogê liczyæ? Czy ja mogê siê broniæ tylko z powó-
dztwa cywilnego i wytaczaæ proces, który bêdzie
trwa³ latami?

(Senator Piotr Zientarski: W³aœnie, to jest przy-
k³ad.)

Przestanê byæ senatorem, a nadal bêdê skar¿y³.
Czy te¿ po prostu mogê liczyæ na swego rodzaju, ja
wiem, ochronê, poradê prawn¹ itd.?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Trudno mi powiedzieæ, ale s¹dzê, ¿e gdy pan se-

nator zwróci siê do naszego biura prawnego
o wsparcie prawne, to na pewno takie zostanie
udzielone. Niestety, my jesteœmy osobami publicz-
nymi, nasze oœwiadczenia maj¹tkowe s¹ w inter-
necie i zdarza siê tak – jeszcze raz chcê to podkreœ-
liæ – ¿e dziennikarze czepiaj¹ siê pewnych spraw,
a wi¹¿e siê to w³aœnie z niejednoznacznoœci¹ zapi-
sów, czasem nawet niemo¿liwoœci¹ rzetelnego wy-
pe³nienia tego oœwiadczenia. Jak na przyk³ad wy-
ceniæ swoj¹ nieruchomoœæ, któr¹ kupi³o siê przed
paru czy parunastu laty za 100 tysiêcy z³? Ona dzi-
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siaj mo¿e byæ warta 1 milion z³, ale nikt tej wyceny
nie dokonuje. Czasami przyjmuje siê szacunkowe
dane, które dla dziennikarza s¹ kompromituj¹ce
czy wrêcz nierzetelne, a senator zrobi³ to w³aœciwie
w najlepszej wierze. Jeszcze raz podkreœlam, ¿e to
oœwiadczenie maj¹tkowe jest ju¿ anachroniczne
i powinno zostaæ zmienione. Mam nadziejê, ¿e ko-
misji regulaminowej pod moim kierownictwem
przy pomocy znakomitych kolegów, którzy s¹ w tej
komisji, uda siê to zmieniæ.

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

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, zdecydowanie odbieg-

liœmy od tematu, jednak chcia³bym dopytaæ o coœ
w sprawie oœwiadczeñ maj¹tkowych, poniewa¿
nie wiem, czy dotyczy to ka¿dego senatora, ¿e jest
odpowiedŸ na to, to znaczy jak gdyby usankcjono-
wanie tego, czy to oœwiadczenie maj¹tkowe zosta-
³o z³o¿one w sposób prawid³owy, czy te¿ nie.
I w zwi¹zku z tym mam pytanie: czy wszystkie
oœwiadczenia maj¹tkowe ju¿ zosta³y sprawdzone
i czy ka¿dy senator mo¿e liczyæ na jak¹œ odpo-
wiedŸ, czy te¿ odpowiedŸ komisji jest tylko tam,
gdzie s¹ jakieœ w¹tpliwoœci?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Tylko tam, gdzie by³y w¹tpliwoœci, kierowaliœ-

my indywidualne uwagi. Jeœli nie by³o uwag, to
znaczy, ¿e oœwiadczenia nie budzi³y ¿adnych w¹t-
pliwoœci komisji. Ale, Szanowni Pañstwo, ta nieje-
dnoznacznoœæ okreœleñ sprawia, ¿e u jednego
sprawdzaj¹cego coœ mo¿e wzbudzaæ pewne za-
strze¿enia, a u innego sprawdzaj¹cego – nie. Do-
dam równie¿, ¿e my nawet, powiem szczerze,
w niektórych przypadkach analizowaliœmy za-
strze¿enia urzêdów skarbowych i w wielu przy-
padkach nie zgadzaliœmy siê, jako analizuj¹cy
z punktu widzenia senatora, z tymi zastrze¿enia-
mi, które zg³asza³y do nas urzêdy skarbowe. Ale
nie ma procedury dotycz¹cej tego, co dalej, czy
mo¿emy siê odwo³ywaæ, czy nale¿y siê odwo³ywaæ,
czy nie nale¿y siê odwo³ywaæ. Jest wiele nieprecy-
zyjnych zapisów. Wydaje mi siê, ¿e trzeba to jakoœ
uregulowaæ, aby senator móg³ byæ spokojny, ¿e
wszystko zrobi³ dobrze. Tyle mogê powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, tylko

dopytam. Czyli, jak rozumiem, wszystkie oœwiad-
czenia zosta³y sprawdzone?)

Senator Zbigniew Szaleniec:
Tak, wszystkie.
Je¿eli jeszcze mo¿na, Panie Marsza³ku…
Przy okazji, skoro ju¿ na ten temat mówimy,

chcê powiedzieæ, ¿e pan marsza³ek zleci³ nam nie
czekaæ kolejny rok na to, a¿ sp³yn¹ informacje od
urzêdów skarbowych i dopiero wtedy analizowaæ
oœwiadzenia z punktu widzenia komisji regulami-
nowej, lecz te nowe oœwiadczenia sprawdziæ
w ci¹gu najbli¿szego miesi¹ca. I bêdziemy tego
sprawdzenia dokonywaæ, prosz¹c jednoczeœnie
tych senatorów, u których stwierdzimy jakieœ tam
uchybienia, o sprostowanie ich niemal¿e na po-
czekaniu. Czyli, je¿eli stwierdzimy, ¿e dany sena-
tor czegoœ nie wpisa³ albo wpisa³ Ÿle, to zaprosimy
go do komisji i razem wyjaœnimy w¹tpliwoœci. I je-
¿eli zgodzi siê z naszymi zastrze¿eniami, to popro-
simy o korektê tego oœwiadczenia maj¹tkowego,
po czym ta korekta znajdzie siê w sposób legalny
i prawid³owy ponownie w internecie, ju¿ z popra-
wionym oœwiadczeniem maj¹tkowym. Tak ¿e
chcemy to zrobiæ tak, ¿eby wypracowaæ przynaj-
mniej na tym etapie jakiœ wspólny mianownik,
ustaliæ, jak to wype³niaæ, ¿eby wszystkie oœwiad-
czenia by³y w tym samym duchu, ¿eby nie daæ po-
¿ywki dziennikarzom i nie doprowadzaæ do takich
sytuacji, o których mówi³ miêdzy innymi senator
Piechniczek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Zapraszam, Pani Senator. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale,

proszê pani, uprzedzam, ¿e tematem naszej dys-
kusji jest kwestia immunitetu, a nie oœwiadczeñ
maj¹tkowych.)

Tak, ale ja nie w sprawie oœwiadczenia, tylko
takiej sytuacji, ¿e osoba publiczna, senator, pada
ofiar¹ manipulacji albo, powiedzia³abym, jakie-
goœ majstersztyku sztuki manipulacji prasy.
Mnie siê to w³aœnie zdarzy³o, ¿e przedstawiciel je-
dnej ze znanych, wymienionych tutaj gazet, za-
dzwoni³ do mnie jako przedstawiciel Kancelarii
Senatu, powiedzia³, ¿e Kancelaria Senatu bêdzie
przygotowywa³a przetarg dla przedsiêbiorstw tak-
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sówkowych i zapyta³, jakie mam potrzeby w tym
zakresie. A poniewa¿ ja ma³o u¿ywam w³asnego
samochodu, mam osobistego kierowcê, mê¿a,
a sama nie je¿d¿ê samochodem, wymieni³am te
potrzeby. I to zosta³o bardzo szeroko opisane, ¿e
za pieni¹dze podatnika chcê u¿ywaæ taksówek,
je¿d¿¹c po ca³ym kraju, podczas gdy moje potrze-
by dotyczy³y tylko mojego okrêgu wyborczego.
Uwa¿am siê za bardzo pokrzywdzon¹, poniewa¿
bardzo oszczêdnie gospodarujê œrodkami na biu-
ro, równie¿ na przejazdy, i uwa¿am to za pomó-
wienie, oczywiste pomówienie. Jednak nie czu-
³am w tym momencie, ¿e tak powiem, wsparcia
swojej komisji czy w ogóle Senatu. Nie by³o tak,
¿eby w takiej sytuacji, kiedy cz³owiek jest oskar-
¿ony o ob³udê, o pazernoœæ, by³a jakaœ zespo³owa
obrona. Ja pozosta³am samotna w tej sprawie.
Takie sytuacje zdarzy³y siê nie tylko mnie, ale i pa-
ru innym senatorom. Wydaje mi siê, ¿e w takiej
sytuacji jako Senat powinniœmy reagowaæ trochê
inaczej. Nie mo¿na bezkarnie stosowaæ pomówie-
nia wobec jakiejœ osoby. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Oczywiœcie, ma pani racjê; chyba nie tylko pani

senator uleg³a takiej prowokacji. Mnie równie¿, je-
¿eli mogê siê podzieliæ, kiedyœ pytano, czy nie
chcia³bym lataæ szybk¹ lini¹ lotnicz¹. Na szczêœcie
mam tak blisko dworzec i tak dogodny dojazd, ¿e
nie wyrazi³em chêci, ale inni senatorowie dali siê
na to nabraæ, bior¹c za dobr¹ wolê. Tak ¿e zdarza
siê to. Ale, Pani Senator, na przyk³ad o tym pani
przypadku zupe³nie nic nie wiedzia³em. Je¿eli mie-
libyœmy jako Senat czy jako komisja wyst¹piæ do
kogokolwiek z jakimiœ pretensjami, to przede
wszystkim musimy wiedzieæ o tym. Przyznam
szczerze, ¿e nie czytam tego pisma…

(Senator Janina Fetliñska: Ja te¿ nie.)
…i po raz pierwszy s³yszê, i¿ zdarzy³a siê pani

taka historia, nad czym ubolewam. Myœlê, ¿e
mo¿na by omówiæ z marsza³kiem na posiedzeniu
prezydium, czy w takich sytuacjach rzeczywiœcie
w imieniu Senatu nie pisaæ protestu do gazety, ¿e
pozwala sobie na coœ takiego. Uwa¿am, ¿e to siê
rzeczywiœcie nie powinno zdarzaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pytañ nie ma, wobec tego koñczymy tê czêœæ.

Do tajnego g³osowania w sprawie wyra¿enia
przez Senat zgody na poci¹gniêcie do cywilnej od-
powiedzialnoœci s¹dowej…

Aha, jeszcze wyjaœnienia senatora Owczarka.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu se-

nator rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich bez przeprowa-
dzania dyskusji. Senator, którego dotyczy wnio-
sek, mo¿e z³o¿yæ wyjaœnienia, a senatorom przy-
s³uguje prawo zadawania pytañ w tej sprawie.

Czy senator Owczarek chcia³by z³o¿yæ wyjaœ-
nienia?

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Krótkie wyjaœnienie. Mo¿e powiem, czego doty-

czy³o meritum sprawy, nie wdaj¹c siê w jej ocenê.
Otó¿ przedstawiciele tej firmy zachêcali inne oso-
by, ¿eby zostawa³y pracownikami tej firmy, praco-
wnikami zatrudnionymi na podstawie umowy
o pracê nak³adcz¹. I osoba zatrudniona mia³a naj-
pierw p³aciæ abonament 100 z³ – tak to nazwano,
w³aœnie op³at¹ abonamentow¹ – i z tej op³aty abo-
namentowej ta osoba mia³a otrzymaæ wynagro-
dzenie 23 z³, 10 z³ to mia³o byæ ubezpieczenie NW
oraz mia³a byæ op³acana sk³adka jak za pracê na-
k³adcz¹, która jest sk³adk¹ bardzo minimaln¹.
W zwi¹zku z tym napisa³em oœwiadczenie skiero-
wane do ministerstwa pracy, w którym u¿y³em
okreœlenia, ¿e dla mnie, proszê pañstwa, ta dzia-
³alnoœæ ma charakter patologiczny, tym bardziej,
¿e jedyn¹ prac¹, której wymagano od tego, kto
p³aci³ ten abonament, by³o szukanie kolejnych
osób, które by siê zgodzi³y na tego typu zatrudnie-
nie, czyli mia³o to charakter piramidy.

Chcia³bym pañstwu tylko podaæ sentencjê od-
powiedzi pani minister, która przekaza³a, ¿e z t¹
firm¹ jest ju¿ kilkanaœcie spraw w s¹dzie w³aœnie
o to, wiêc sprawa ma ju¿ swój s¹dowy oddŸwiêk.
Otó¿ w tej sytuacji, w celu ograniczenia fikcyjnego
zawierania umów o pracê nak³adcz¹ s³u¿¹cego
obejœciu przepisów ubezpieczeniowych oraz w ce-
lu ujednolicenia zasad podlegania ubezpiecze-
niom spo³ecznym przez osoby prowadz¹ce dzia-
³alnoœæ, niezale¿nie od dodatkowo zawartej umo-
wy, ministerstwo zaproponuje niezbêdne zmiany
do ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
dotycz¹ce wymienionej kwestii przy najbli¿szej
nowelizacji tej ustawy. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi za wyjaœnie-

nia. Osobiœcie uwa¿am, ¿e pan senator wyrazi³ siê
niezwykle eufemistycznie.

Mia³bym jednak jedn¹ uwagê zarówno do pana
przewodnicz¹cego komisji regulaminowej, jak
i do przewodnicz¹cego komisji inicjatyw ustawo-
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dawczych. Otó¿ tego rodzaju sytuacje w gruncie
rzeczy nie powinny siê w Senacie powtarzaæ, bo
jest to jednak za powa¿na instytucja, ¿eby rozpa-
trywaæ ka¿d¹ pyskówkê. I w zwi¹zku z tym ja bym
proponowa³, ¿eby po prostu spotkaæ siê w tej
sprawie, przedyskutowaæ to i wnieœæ odpowiednie
zmiany zarówno do regulaminu, jak i ewentualnie
inicjatywê ustawodawcz¹ do ustawy o prawach
i obowi¹zkach pos³ów i senatorów, bo to jest po
prostu niepowa¿ne. Dziêkujê bardzo.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytania w tej sprawie? Pytañ nie ma.

Wobec tego do tajnego g³osowania w sprawie
wyra¿enia przez Senat zgody na poci¹gniêcie do
cywilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej senatora An-
drzeja Owczarka przyst¹pimy w bloku g³osowañ.

A aktualnie przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu szesnastego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów. Zawarty jest w druku
nr 495, a sprawozdanie komisji w druku nr 495S.

Proszê sprawozdawcê po³¹czonych komisji:
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Piotra
Zientarskiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projekcie ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
W imieniu dwóch komisji, Komisji Ustawodaw-

czej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej
Izbie uchwa³ê obu komisji, które na wspólnych
posiedzeniach w dniach 20 kwietnia oraz 6 maja
2009 r. rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu przed-
stawiony przez wnioskodawców projekt ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw, wprowadzi³y do niego po-
prawki i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolite-
go za³¹czonego projektu ustawy oraz projektu
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Szanowni Pañstwo, jest to inicjatywa, tak jak
tutaj s³yszeliœmy, grupy senatorów, nasza inicja-
tywa, która powo³uje now¹ instytucjê w prawie
cywilnym, w dziale zobowi¹zañ: darowiznê na wy-
padek œmierci. Jest to instytucja nawi¹zuj¹ca do
starorzymskiej instytucji donatio mortis causa,
a wiêc nie zupe³nie nowa, która jednak w naszym
prawie cywilnym jest nowoœci¹.

Wnioskodawcy podkreœlali, i komisja zgodzi³a
siê z t¹ opini¹, ¿e z up³ywem czasu, zreszt¹ takie

jest równie¿ zdanie doktryny, instytucje nale¿y
zmieniæ b¹dŸ powo³aæ nowe. By³y na ten temat
dyskusje, one w dalszym ci¹gu trwaj¹. Minister-
stwo Sprawiedliwoœci, pracuj¹ce nad nowelizacj¹
kodeksu cywilnego, w szczególnoœci dzia³u spad-
kowego, optuje za tym, ¿eby ta instytucja, która
zawiera treœci podobne, ale nie identyczne – o tym
zaraz powiem – by³a jako zapis windykacyjny
w dziale spadkowym. Myœmy uznali, ¿e darowizna
na wypadek œmierci to jest jednak coœ innego, to
jest inna instytucja. Szczególnie praktycy wiedz¹,
jakie problemy s¹ zwi¹zane z przeprowadzaniem
dzia³ów spadku, a chodzi przede wszystkim o to,
¿eby zapewniæ w sposób bezpoœredni mo¿liwoœæ
zadysponowania po œmierci konkretnym przed-
miotem przez darczyñcê na rzecz obdarowanego.
I tak naprawdê ¿adna inna instytucja nie zagwa-
rantuje tej mo¿liwoœci, ¿eby konkretny przed-
miot, a nie ca³y spadek, dosta³ siê w okreœlone rê-
ce, w rêce danej osoby na wypadek œmierci dar-
czyñcy.

Oczywiœcie istniej¹ obecnie zapisy, ale zapis,
czy te¿ zapis windykacyjny, to bêdzie jedynie wie-
rzytelnoœæ, czyli uprawnienie do uzyskania tego
zapisu dopiero od spadkobierców. Czyli docho-
dzenie tego zapisu wskutek procesu. A tu mamy
to niejako automatycznie, bez przeprowadzania
postêpowania s¹dowego ta darowizna staje siê
faktem. Oczywiœcie jeœli chodzi o nieruchomoœæ,
mo¿e ona byæ – i jest – zastrze¿ona w formie aktu
notarialnego i odnotowana w ksiêdze wieczystej.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A ru-
chomoœæ?)

Ruchomoœci nie, ruchomoœci nie maj¹ ksi¹g
wieczystych.

Ale chcê powiedzieæ, ¿e przecie¿ do tej pory ist-
niej¹ – i bêd¹ istnia³y – równie¿ inne instytucje
prawa spadkowego, czyli testament, zapis i zwyk-
³a darowizna. To s¹ instytucje, które pozostaj¹.
Czyli ta instytucja jest nowa w stosunku do daro-
wizny… W szczególnoœci chodzi tu na przyk³ad
o udzia³y w akcjach, o firmy rodzinne, o to, aby bez
przeprowadzania d³ugoletniego procesu ten ob-
darowany móg³ od razu rozpocz¹æ czy kontynuo-
waæ dzia³alnoœæ, a gdzie czêsto procesy doprowa-
dzaj¹ do upadku firm w³aœnie wskutek sytuacji
istniej¹cej do tej pory.

Komisje pracowa³y doœæ d³ugo, nie by³o to jed-
no posiedzenie, wiele instytucji, w szczególnoœci
radcowie prawni, a g³ównie notariusze, przedsta-
wiali poprawki, wiele poprawek, które zosta³y
przez komisje przyjête. By³y obawy na przyk³ad co
do pozbywania siê maj¹tku, ¿e tak powiem, bez
pewnych ograniczeñ. To wprowadziliœmy.

Jeœli chodzi o szczegó³y, to s³u¿ê oczywiœcie od-
powiedzi¹, w ka¿dym razie wnosimy ten projekt
do Sejmu, uznaj¹c, ¿e bêdzie to nowa instytucja,
nie tylko – choæ g³ównie – wychodz¹ca naprzeciw
zapotrzebowaniu spo³ecznemu, ale tak¿e w pe³ni
realizuj¹ca wolê w³aœciciela, który chce zadyspo-
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nowaæ poszczególnymi elementami swojego ma-
j¹tku na wypadek œmierci – podkreœlam – bez
utraty prawa w³asnoœci do koñca ¿ycia; oczywi-
œcie to prawo w³asnoœci w tym sensie jest ograni-
czone, ¿e nie mo¿e dysponowaæ dalej, ale mo¿e
czerpaæ po¿ytki, mo¿e odwo³aæ tê darowiznê na
zasadach ogólnych dotycz¹cych darowizn, a wiêc
na przyk³ad w wypadku ra¿¹cej niewdziêcznoœci.
I oczywiœcie zawsze tego rodzaju czynnoœæ praw-
na, jeœli by³aby dotkniêta wad¹ oœwiadczenia wo-
li, na zasadach ogólnych równie¿ mo¿e byæ unie-
wa¿niona. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê, Panie Senatorze, za niezwykle wy-

czerpuj¹ce i pouczaj¹ce wyjaœnienia.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Proszê, mo¿e

pan senator Augustyn, a potem pan Kieres i pan
Wojciechowski.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, tak naprawdê te sytuacje do-

tyczyæ bêd¹ osób starszych. Rzeczywiœcie polscy
seniorzy s¹ pierwszym pokoleniem, które w wiêk-
szoœci dysponuje zarówno maj¹tkiem ruchomym,
jak i nieruchomym, o ile dobrze pamiêtam, w po-
nad 60%. Kiedy jest pe³na zdolnoœæ rozpoznawa-
nia swojej sytuacji ¿yciowej, tego rodzaju daro-
wizna nie budzi w¹tpliwoœci, ale ¿ycie bywa o wie-
le bardziej skomplikowane, staroœæ te¿. Bywa tak,
¿e ktoœ przez d³u¿szy czas jest, ¿e tak powiem, na
pograniczu, nim podjêta zostanie jakakolwiek
s¹dowa decyzja o ubezw³asnowolnieniu, czêœcio-
wym lub ca³kowitym. Bywa bardzo czêsto – to jest
liczone w dziesi¹tkach tysiêcy osób rocznie – ¿e
zdolnoœæ prawna zostaje nagle przerwana na
przyk³ad w wyniku wylewu krwi do mózgu. Taka
osoba dalej ¿yje, ¿yje przez wiele lat i wymaga
opieki, a na to potrzebne s¹ pieni¹dze, mo¿e siê
zaœ zdarzyæ, ¿e znaczna czêœæ jej maj¹tku w okre-
sie niepe³nej rozpoznawalnoœci swojej sytuacji ¿y-
ciowej zostanie przekazana komuœ w formie daro-
wizny. Proszê powiedzieæ, Panie Senatorze, czy
w stosunku do dzisiejszego stanu prawnego ta
nowa instytucja, któr¹ wprowadzamy, zmienia
coœ, jeœli chodzi o te osoby, czy nie. Bo problemy,
które ja dzisiaj wskazujê, istniej¹. Koñcz¹ siê
w s¹dach sprawy spadkowe i inne, znajduj¹ siê
nagle osoby, których przez ca³y czas nie by³o, ale
przez ostatnie dwa miesi¹ce s¹, i okazuje siê, ¿e
wszystko zosta³o im zapisane, a reszta rodziny nic
nie wiedzia³a. Teraz mo¿e tak byæ z darowizn¹,
mo¿e nawet jeszcze ³atwiej. Czy pana zdaniem
gwarantowane jest jakoœ bezpieczeñstwo takich
osób w sytuacji, któr¹ opisa³em?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Ta instytucja na pewno daje wiêksze bezpie-
czeñstwo ni¿ chocia¿by zwyk³a darowizna, bo da-
rowizna pozbawia tytu³u w³asnoœci, ¿e tak po-
wiem, bezwarunkowo. Na koñcu swojego sprawo-
zdania powiedzia³em, ¿e mo¿na uniewa¿niæ czyn-
noœæ prawn¹ na zasadach ogólnych, jeœli jest ona
dotkniêta wad¹ prawn¹, a wiêc jeœli by³a dokona-
na w wyniku przymusu, w wyniku b³êdu, w wyni-
ku podstêpu, w przypadku braku œwiadomoœci
podjêcia decyzji…

(G³os z sali: Choroby psychicznej.)
…w przypadku choroby psychicznej czy in-

nych zak³óceñ tego rodzaju. Tak ¿e jest to nie-
w¹tpliwie postêp w tym sensie, ¿e dana osoba
nie przestaje byæ w³aœcicielem poszczególnych
elementów… Ale oczywiœcie ona nie musi wy-
zbywaæ siê ca³oœci maj¹tku, bo przecie¿ nie po to
ta instytucja istnieje, nie po to jest powo³ywana,
¿eby wszystko… No, jeœli ktoœ tak chce, taka jest
jego wola, to my nie mo¿emy tego zakazaæ. Pro-
szê zwróciæ uwagê, ¿e tu jest sytuacja tego ro-
dzaju, i¿ jeœli ktoœ chce tê darowiznê przekazaæ
i przeka¿e w ostatniej chwili, mo¿na powiedzieæ,
przed œmierci¹, to wtedy ci uprawnieni maj¹
prawo do zachowku, dlatego ¿e darowizna nie
wlicza siê do zachowku, ale przed up³ywem
dwóch lat wstecz. Wziêlibyœmy pod uwagê to,
¿eby nie by³o takiej sytuacji, ¿e to siê dzieje
w ostatniej chwili i ¿e osoby uprawnione do za-
chowku na przyk³ad nie bêd¹ w stanie… Ale
oczywiœcie zachowek jest to instytucja prawa
spadkowego w sytuacji…

(G³os z sali: A tu jest walka.)
Tak, a tu jest walka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Us³ysza³em przypadkowo uwagê pana mar-
sza³ka w zwi¹zku ze stwierdzeniem pana sena-
tora Zientarskiego, ¿e umowa darowizny doty-
cz¹ca nieruchomoœci powinna byæ zawarta
w formie aktu notarialnego. A czy dotycz¹ca rze-
czy ruchomych tak¿e? Czy potwierdzi pan po-
gl¹d…
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Mo¿e byæ.
(Senator Leon Kieres: To znaczy nie, musi byæ.

Umowa…)
Musi byæ, przepraszam, ka¿da.
(Senator Leon Kieres: Zgodnie z nowym brzmie-

niem tego…)
Na wypadek œmierci ka¿da musi byæ.
(Senator Leon Kieres : Potwierdza pan?

Art. 8901: „Umowa darowizny…)
Tak jest, oczywiœcie, przepraszam.
(Senator Leon Kieres: …na wypadek œmierci po-

winna byæ zawarta w formie aktu notarialnego.”)
Czyli musi byæ, jest obligatoryjny…
(Senator Leon Kieres: Bez wzglêdu na…)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mortis

causa…)
Tak jest, czyli ka¿da, równie¿ dotycz¹ca rucho-

moœci, przepraszam. Tak jest.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

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

rze! Czêœciowo otrzyma³em ju¿ odpowiedŸ, bo
chcia³em zapytaæ miêdzy innymi o zachowek, ale
w dalszym ci¹gu pozostaje jeszcze kwestia – gdyby
pan senator móg³ to wyjaœniæ – zaliczenia na poczet
schedy spadkowej. Jak to bêdzie wygl¹daæ?

Senator Piotr Zientarski:
W tej propozycji wyraŸnie stwierdza siê, ¿e tego

rodzaju darowizna nie wchodzi w sk³ad spadku.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: …dwa lata.)
To w przypadku zachowku. Darowizna nie za-

licza siê do zachowku, o to chodzi. To generalnie
nie jest instytucja prawa spadkowego i nie wcho-
dzi w sk³ad spadku. Spadek pozostaje zupe³nie
niezale¿n¹ spraw¹. Mówi siê w tej propozycji, i¿
to nie mo¿e byæ, ¿e tak powiem, ca³oœæ spadku.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
I jeszcze, jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo.)
…jedna kwestia. Jak zrozumia³em, osoba, któ-

ra dokonuje takiego zapisu staje siê u¿ytkowni-
kiem danego przedmiotu, czy to ruchomoœci, czy
nieruchomoœci, do œmierci. Tak?

Senator Piotr Zientarski:

Nie, w³aœnie nie. Dopiero z chwil¹ œmierci dar-
czyñcy ta darowizna zaczyna funkcjonowaæ.

(Rozmowy na sali)
Czyli w³aœciciel jest u¿ytkownikiem… Ten dar-

czyñca jest w dalszym ci¹gu u¿ytkownikiem…
(G³osy z sali: W³aœcicielem.)
Jest w³aœcicielem. No ale jak jest w³aœcicielem,

to wiadomo, ¿e ma szersze prawo ni¿… We w³as-
noœci mieœci siê równie¿ prawo u¿ytkowania.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale to prawo
w³asnoœci jest ograniczone, bo…)

Tak.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: …ono zosta-

³o ju¿ przekazane, czyli darczyñca jest de facto ta-
kim…)

Oczekuj¹cym.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: …do¿ywot-

nikiem, powiedzmy. Coœ w tym rodzaju.)
Coœ w tym rodzaju, tak mo¿na powiedzieæ.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Inny-

mi s³owy, zbyæ nie mo¿e.)
Nie mo¿e, tu jest ograniczenie, tak.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senato-

ra? Nie ma. No to, Panie Mecenasie, dziêkujê…
(Senator Piotr Zientarski: Dziêkujê.)
…za wiele cennych porad, je¿eli chodzi o prawo

spadkowe. Rozumiem, ¿e wywo³a³y spore zainte-
resowanie.

(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Mecenasie, ale
mikrofony nie by³y w³aœciwie uporz¹dkowane.)
(Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekaw¹ in-

stytucj¹ prawn¹, która jest ulokowana w prawie
obligacyjnym, w prawie zobowi¹zañ, ale w istocie
jej skutki, co by³o ju¿ powiedziane, lokuj¹ siê g³ó-
wnie w prawie spadkowym. I mimo ¿e dostrzegam
zalety gospodarcze, bo zalet¹ tej instytucji jest pe-
wna stabilizacja sytuacji maj¹tkowej, w³asno-
œciowej, gospodarczej zarówno darczyñcy, jak
i obdarowanego, œwiadomoœæ rodziny, wszystkich
osób zainteresowanych, co siê bêdzie dzia³o z ma-
j¹tkiem, w szczególnoœci chodzi tutaj o przedsiê-
biorstwo, to ta instytucja ma równie¿ powa¿ne
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wady i nie ukrywam, ¿e minister sprawiedliwoœci
odnosi siê do niej z du¿¹ rezerw¹ i proponuje bez-
pieczniejsz¹ i czystsz¹ systemowo instytucjê za-
pisu windykacyjnego, która jest opracowywana,
jest praktycznie gotowa i mo¿e byæ wniesiona
w najbli¿szych miesi¹cach przez Komisjê Kodyfi-
kacyjn¹ Prawa Cywilnego.

Jakie s¹ ró¿nice miêdzy tymi instytucjami? Otó¿
umowa darowizny mortis causa, czyli na wypadek
œmierci, powoduje, ¿e w chwili œmierci darczyñcy
maj¹tek wskazany w umowie przechodzi na tego
obdarowanego. Tym samym zuba¿a ona maj¹tek
jako zespó³ wierzytelnoœci tych aktywów i pasy-
wów i zostaj¹ d³ugi. I to jest zasadnicza wada tej in-
stytucji – ¿e mo¿na w ten sposób wyczyœciæ z d³u-
gów… Ja wiem, ¿e zosta³a wprowadzona popraw-
ka, która ten mój argument troszkê zbija, ale nie do
koñca, nie do koñca, Wysoki Senacie. Warunkiem
odpowiedzialnoœci obdarowanego za d³ugi spad-
kowe jest – i to jest pierwsza kwestia – bezskutecz-
noœæ egzekucji prowadzonej przez wierzycieli wo-
bec masy spadkowej. Co to oznacza? To oznacza
ciernist¹ drogê, koniecznoœæ poniesienia ogrom-
nych kosztów, wyczerpania ca³ej drogi, ¿eby siê
okaza³o, ¿e ta egzekucja jest bezskuteczna. Dopie-
ro wtedy obdarowany mo¿e byæ poci¹gniêty do od-
powiedzialnoœci za d³ugi spadkowe. Ta odpowie-
dzialnoœæ te¿ jest ograniczona, bo dotyczy wy³¹cz-
nie wartoœci przedmiotu darowizny, i to jest du¿a
wada tej instytucji. Niestety, obawiamy siê, ¿e mo-
¿e ona byæ wykorzystywana po to, aby uwolniæ siê
od odpowiedzialnoœci za d³ugi.

Przypomnê, ¿e jeœli chodzi o zawarcie umowy
darowizny – wobec tego, i¿ nie przewidziano w tym
projekcie innych przes³anek odwo³ywalnoœci ni¿
tylko te, które s¹ dzisiaj wskazane w kodeksie cy-
wilnym, co praktycznie sprowadza siê do dwóch
sytuacji, czyli do ra¿¹cej niewdziêcznoœæ obdaro-
wanego, to jest raz, aczkolwiek jest to bezskutecz-
ne, je¿eli darczyñca przebaczy³, bo wtedy ju¿ nie
mo¿e powo³ywaæ siê na ra¿¹c¹ bezskutecznoœæ,
oraz do przypadku, gdy darczyñca popad³by
w niedostatek, ale w kwalifikowany niedostatek,
bo okaza³oby siê, i¿ sta³ siê niewyp³acalny itd., to
jest dwa – po prostu jest wiêc tu du¿e niebezpie-
czeñstwo, ¿e pozbawimy nale¿ytej ochrony wie-
rzycieli masy spadkowej i pozwolimy uwolniæ siê
od d³ugów.

Druga sprawa dotyczy zachowku. Jest to insty-
tucja, która pozwala wol¹ obdarowanego, czyli
przysz³ego spadkodawcy, zmniejszyæ zachowek.
Wystarczy, ¿e z oœwiadczenia wynika, i¿ wol¹ by³o
zwolnienie tych sk³adników maj¹tkowych z obo-
wi¹zku zaliczania ich na poczet zachowku i up³yn¹
dwa lata pomiêdzy zawarciem tej umowy a œmier-
ci¹. Jest te¿ ryzyko kszta³towania… Intencj¹ bytu,
ratio legis, zachowku jest to, ¿eby, niezale¿nie od
tego, co sobie ten spadkodawca wymyœli, jakie naj-

dziwniejsze rozporz¹dzenia, jednak nie mo¿na by-
³o tak do koñca pokrzywdziæ swoich najbli¿szych.
Oni maj¹ pewne gwarancje wynikaj¹ce z zachow-
ku. A tutaj w³aœnie przestaje ta ochronna funkcja
zachowku dzia³aæ. I jest to kolejna w¹tpliwoœæ,
któr¹ ma minister sprawiedliwoœci. Zreszt¹ s¹ to
w¹tpliwoœci, które zosta³y przedstawione przez Ko-
misjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego.

Wysoka Izbo, oczywiœcie nie powiem, ¿e ta in-
stytucja nie ma zalet, bo to by³aby nieprawda, nie-
mniej jednak minister sprawiedliwoœci zdecydo-
wanie preferuje instytucjê zapisu windykacyjne-
go. Je¿eli w toku prac Wysoka Izba zdecyduje siê
jednak na zg³oszenie tej inicjatywy, to bêdê zobo-
wi¹zany przedstawiæ argumenty krytyczne, które
Wysokiej Izbie przedstawiam, w trakcie prac sej-
mowych.

Oczywiœcie nie chcê bardzo szczegó³owo o tym
mówiæ, ale ca³a instytucja ma jeszcze ca³y szereg
wad czy mo¿e nie tyle wad, co pewnych manka-
mentów, które mog¹ byæ usuniête. Na przyk³ad
nie jest do koñca powiedziane, czy ta bezskutecz-
noœæ egzekucji wierzycieli spadkowych ma byæ
ca³kowita, czy czêœciowa. Nie jest do koñca powie-
dziane, jak w zasadzie ma byæ odwo³ywana. W³a-
œciwie nie jest w ogóle uregulowana kwestia od-
wo³ywalnoœci tej darowizny. Dlatego wydaje siê,
¿e tylko przepisy ogólne mog¹ byæ stosowane.
Jest ca³y szereg bardzo szczegó³owych zagadnieñ,
które oczywiœcie bêd¹ analizowane, je¿eli Wysoka
Izba wniesie tê inicjatywê do Sejmu.

Reasumuj¹c, dwie instytucje. Je¿eli ju¿ by³aby
wprowadzona ta instytucja, to powinna byæ ona
uzupe³niona drug¹ instytucj¹, instytucj¹ zapisu
windykacyjnego. Ale krytyczne stanowisko mini-
stra sprawiedliwoœci i jego w¹tpliwoœci bêd¹
przedstawione w Sejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Mo¿e od razu zadam pierwsze pytanie, które mi

siê nasunê³o. Za najbli¿szych pan minister uwa¿a
po prostu ludzi wynikaj¹cych z wiêzów krwi?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Tak, bo kr¹g uprawnionych do zachowku jest

okreœlony w przepisach o spadkobraniu.
Je¿eli w ogóle mówimy o tej instytucji, to jest

to… Nie chcia³em mówiæ tak bardzo doktrynalnie
i naukowo, operowa³em raczej pewnymi przyk³a-
dami. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e w³aœciwsze
by³oby ulokowanie tej instytucji w ca³oœci
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w przepisach prawa spadkowego, bo tam w³aœnie
te konsekwencje s¹ wywo³ywane. A tu lokuje siê
instytucjê w prawie rzeczowym, przy czym rze-
czywiste skutki s¹ wywo³ywane w prawie spad-
kowym i to zaburza pewn¹ spójnoœæ systemow¹.

Pan przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej,
pan senator Zientarski mówi³ o poprawkach.
Oczywiœcie s¹ one cenne, zw³aszcza poprawka,
która wprowadza odpowiedzialnoœæ obdarowane-
go za d³ugi spadkowe, bo jej w ogóle nie by³o. Po-
zwolê sobie nieskromnie zauwa¿yæ, ¿e w du¿ym al-
bo w przewa¿aj¹cym stopniu jest to efekt uwzglê-
dnienia krytycznych uwag przedstawionych w pi-
semnym stanowisku ministra sprawiedliwoœci.

(SenatorPiotrZientarski: S³uchamy,oczywiœcie.)

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

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

strze! Chodzi mi o dwie instytucje – mówiê jako nie-
prawnik, wiêc mogê to troszkê Ÿle nazywaæ – kwe-
stie wydziedziczenia i w ogóle kwestie testamentu.
W zasadzie te regulacje mo¿na uwzglêdniæ, prakty-
cznie z tym samym skutkiem, w testamencie. W te-
stamencie mo¿na, je¿eli pisz¹cy chce siê zabezpie-
czyæ, ¿eby ktoœ nie otrzyma³ spadku, wydziedziczyæ,
podaj¹c jakieœ tam, o ile dobrze wiem, przyczyny.
Wydajemisiê, ¿e te instytucje s¹bardzopodobne.

Inna kwestia, która mi siê nasuwa – widzê tu du-
¿e niebezpieczeñstwo – to jest kwestia zabezpiecze-
nia dzieci pozama³¿eñskich czy dzieci w³asnych, ale
w sytuacji po rozwodzie, kiedy w drugiej rodzinie
pojawi¹ siê nastêpne dzieci. Z w³asnej praktyki
bieg³ego s¹dowego wiem, ¿e wi¹¿e siê to bardzo czê-
sto z du¿ymi emocjami. Czy te osoby na tym nie
strac¹? Bo zachowek jest troszeczkê inaczej trakto-
wany w przypadku dzieci czy nieletnich, a inaczej
w przypadku osób doros³ych. Czy nie widzi pan mi-
nister du¿ego zagro¿enia, tego, ¿e zostan¹ one zu-
pe³nie wy³¹czone z zachowku? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Ma pan senator ca³kowit¹ racjê. W³aœnie to

jest konsekwencja takiego ukszta³towania tej
instytucji, która dopuszcza daleko id¹ce mody-

fikacje zachowku. Je¿eli rzeczywiœcie tak by siê
sta³o, ¿e z oœwiadczenia obdarowanego wyni-
ka³oby, i¿ jego wol¹ by³o niezaliczanie tej daro-
wizny do zachowku, czyli w ogóle wy³¹czanie jej
z zachowku, i up³ynê³yby minimum dwa lata
pomiêdzy darowizn¹ a œmierci¹, to dzieci zro-
dzone ju¿ po tej darowiŸnie bêd¹ mia³y ten za-
chowek ograniczony. To jest trochê tak, jak
gdyby wydr¹¿yæ jab³ko od œrodka tak, ¿e zosta-
³aby sama skórka, a ten mi¹¿sz, to, co jest wa¿-
ne, rozdysponowaæ ju¿ wczeœniej. Na skutek
tego, ¿e mo¿liwoœci odwo³ania takiej darowizny
nie s¹ szczególnie uregulowane w tym projek-
cie, nie ma jakichœ szczególnych u³atwieñ, ¿eby
j¹ odwo³aæ, to jesteœmy skazani na ogólne prze-
pisy. A wtedy, ¿eby cofn¹æ to, co siê sta³o, bo na
przyk³ad urodzi³o siê nowe dziecko i chcia³by to
jednak inaczej zadysponowaæ… W przypadku
prawa spadkowego ma do tego pe³ne prawo, bo
taka jest istota prawa spadkowego, ¿e dopóki
¿yje i jest zdolny do przejawienia swojej woli,
dopóty mo¿e wszystko zmieniæ. Ale w tym przy-
padku, nawet je¿eli bêdzie ¿y³ jeszcze piêædzie-
si¹t lat czy wiêcej po tym oœwiadczeniu, ju¿ te-
go nie zmieni, chyba ¿e, tak jak mówi³em, obda-
rowany oka¿e ra¿¹c¹ niewdziêcznoœæ albo dar-
czyñca popadnie w stan niedostatku – to s¹ te
wyj¹tki. Wtedy s¹ pokrzywdzone te póŸniejsze
dzieci.

A je¿eli chodzi o relacje miêdzy spadkobra-
niem testamentowym, bo to nie jest wydziedzi-
czenie, ale w istocie taki skutek powoduje, ¿e
wtedy dziedzicz¹ ci… Bo wydziedziczenie to jest
ca³kiem inna sytuacja, w której w ogóle pozba-
wia siê zachowku – ale o tym mo¿e nie mówmy,
bo to s¹ ju¿ ra¿¹ce przyk³ady. Chodzi mi o takie
sytuacje, kiedy dysponuje siê maj¹tkiem po-
przez testament, czyli mo¿na pozbawiæ najbli¿-
sz¹ rodzinê prawa do spadku. Jest taka w³aœnie
ró¿nica, ¿e testament zawsze mo¿na jeszcze od-
wo³aæ, a umowy darowizny raz zawartej prakty-
cznie odwo³aæ nie mo¿na. Tak ¿e jest tu rzeczy-
wiœcie bardzo istotna ró¿nica miêdzy jedn¹
a drug¹ instytucj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ja mam jesz-

cze jedno pytanie.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Króciutkie pytanie. Rozumiem, ¿e podobna sy-

tuacja jest w przypadku do¿ywocia, je¿eli coœ da-
rujemy w zamian za do¿ywocie, i kwestii ode-
brania darowizny. Przepisy bêd¹ podobne, tak?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Nie, nie, nie.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie?)
To s¹ zupe³nie inne sytuacje.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale tak bar-

dzo ogólnie rzecz bior¹c, do cofniêcia tego zapisu
potrzebna jest sprawa karna, tak?)

Nie, nie. Umowa do¿ywocia wywo³uje skutki za
¿ycia tego, kto j¹ zawiera, i przenosi w³asnoœæ
swojego maj¹tku, zachowuj¹c sobie odpowiednie
uprawnienia. To jest instytucja miêdzy ¿yj¹cymi.
A w tym przypadku skutki wystêpuj¹ dopiero po
œmierci. Aczkolwiek jest jedno podobieñstwo,
mianowicie trudnoœæ w odwo³aniu jednej i dru-
giej. Zarówno rozwi¹zanie umowy do¿ywocia, jak
i umowy darowizny jest wysoce utrudnione, ¿eby
nie powiedzieæ ograniczone do wyj¹tkowych sy-
tuacji. I w tym sensie jest to podobne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, podstawow¹ intencj¹ tej ustawy

by³o, jak siê domyœlam, uregulowanie spraw spó³ki
na wypadek œmierci jednego ze wspólników i zapo-
bieganie problemom zwi¹zanym ze spadkobraniem
tytu³ów uczestnictwa, które przys³ugiwa³y zmar³ym
wspólnikom.WyraŸniewidaækrytycznestanowisko
ministra sprawiedliwoœci do projektu tej ustawy.
A jak by pan siê do tego odnosi³, gdyby projekt tej
ustawy ogranicza³ siê wy³¹cznie do problematyki,
któr¹ przed chwil¹ poruszy³em, czyli do art. 872 ko-
deksu cywilnego i ewentualnie…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Art. 872 tego projektu przewiduje, ¿e mo¿na za-

strzec, i¿ spadkobiercy wspólnika lub obdarowa-
ni na wypadek œmierci ogó³em uprawnieñ ze sto-
sunku spó³ki wejd¹ do spó³ki na jego miejsce.
W takim wypadku powinni oni wskazaæ spó³ce je-
dn¹ osobê, która bêdzie wykonywa³a ich prawa.
Dopóki to nie nast¹pi, pozostali wspólnicy mog¹
sami podejmowaæ wszelkie czynnoœci w zakresie
prowadzenia spó³ki.

To rzeczywiœcie ogranicza te niebezpieczeñstwa,
one nie znikaj¹, ale to ogranicza stosowanie insty-
tucji wy³¹cznie do przekazywania w drodze donatio
mortis causa, czyli darowizny na wypadek œmierci,

uprawnieñ ze stosunku spó³ki. To rzeczywiœcie bar-
dzo powa¿nie redukuje zakres tych niebezpie-
czeñstw, tych negatywnych konsekwencji dla wie-
rzycieli spadkowych i dla rodziny, które mog¹ wy-
st¹piæ w wyniku umowy przewidzianej w projekcie,
nieograniczonej do stosunków maj¹tkowych. No
ale to nie pozbawia zupe³nie racji tych zastrze¿eñ,
bo wtedy mo¿e tak byæ, ¿e prawa spó³kowe s¹ w³a-
œciwie g³ówn¹ czêœci¹ maj¹tku pozostawionego
przez spadkodawcê. A wiêc do koñca to nie pozba-
wia znaczenia tych zastrze¿eñ, które tutaj przedsta-
wia³em. Niew¹tpliwie mo¿na odwróciæ sytuacjê
i powiedzieæ, ¿e zalet¹ tej instytucji jest to, ¿e petry-
fikujemy, stabilizujemy stosunki maj¹tkowe ju¿ za
¿ycia spadkodawcy. Jak rozumiem, to jest g³ówna
myœl, która przyœwieca… No ale chcia³bym tutaj
wykazaæ, ¿e ta stabilizacja ma równie¿ swoje wady
i powoduje pewne zaburzenie w systemie prawa cy-
wilnego, bo jest regulowana w prawie zobowi¹zañ,
aw istociewywo³uje skutkiwprawiespadkowym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze chce o coœ zapytaæ?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Myœlê, ¿e pan minister trochê kokietuje sena-

tora sprawozdawcê, przedstawia w¹tpliwoœci, a ja
chcia³bym wiedzieæ, jaka jest konkluzja stano-
wiska ministra sprawiedliwoœci w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Stanowiska rz¹du jeszcze nie ma. Oczywiœcie

rz¹d przedstawi swoje stanowisko, je¿eli to bêdzie
inicjatywa senacka. Jeœli chodzi o obecny projekt,
to stanowisko jest krytyczne. Te argumenty, które
tutaj przedstawi³em, bêd¹ na pewno podnoszone
w toku prac legislacyjnych w Sejmie. Jest to sta-
nowisko krytyczne, minister sprawiedliwoœci
uwa¿a, ¿e zapis windykacyjny jest instytucj¹, któ-
ra pozwala zrealizowaæ te cele bez niebezpie-
czeñstw, o których mówi³em, czyli bez pokrzyw-
dzenia wierzycieli masy spadkowej, i dlatego opo-
wiada siê za zapisem windykacyjnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze ma pytanie? Nie.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Piesiewicz, bardzo proszê.
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Senator Krzysztof Piesiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko. Zabieram g³os po wyst¹pieniu

pana ministra, ¿eby stwierdziæ nastêpuj¹ce rzeczy.
Pamiêtam swoje egzaminy sêdziowskie, adwo-

kackie, a potem pocz¹tkow¹ praktykê. Nie by³o
nic bardziej zapl¹tanego, bardziej skomplikowa-
nego ni¿ czêœæ kodeksu cywilnego dotycz¹ca
spadków, a szczególnie postêpowania, które
zwi¹zane by³y ze spadkobraniem. Absolutnie wy-
chodzê naprzeciw tej inicjatywie. Uwa¿am, ¿e im
wiêcej uproszczeñ, im wiêcej prostych sytuacji,
tym lepiej. Proszê braæ pod uwagê to wszystko, co
siê wi¹¿e z postêpowaniem spadkowym. Wówczas
pojawiaj¹ siê niewidziane przez trzydzieœci lat
dzieci, jacyœ kuzyni, jakieœ postacie siê zjawiaj¹,
które maj¹ roszczenia do masy spadkowej i wyko-
rzystuj¹ skomplikowanie polskiego prawa doty-
cz¹cego spadkobrania. S¹ to procesy, które tocz¹
siê nie po dwa lata, nie po trzy lata, ale po dziesiêæ,
piêtnaœcie lat. Potem jest jeszcze dzia³… Najpierw
jest stwierdzenie, potem poszukuje siê ludzi na
wszystkich kontynentach, szczególnie, ¿e Polacy
teraz coraz wiêcej podró¿uj¹.

Ja po prostu uwa¿am, ¿e tego rodzaju inicjaty-
wy czyni¹ jedno. Byæ mo¿e odbieraj¹ troszeczkê
pieniêdzy adwokatom i obci¹¿aj¹ s¹dy, ale powo-
duj¹, ¿e cz³owiek za ¿ycia, je¿eli jest œwiadomy,
mo¿e podejmowaæ racjonalne decyzje. Do tego to
zmierza. Ta ca³a piramida najró¿niejszych kloc-
ków, które wystêpuj¹ w dziale kodeksu cywilnego
dotycz¹cym spadków, jest w Polsce tak skompli-
kowana i tak zamula procedury s¹dowe, jest tak
niewydolna, szczególnie je¿eli chodzi o poszuki-
wanie ewentualnych podmiotów, które mog¹
uczestniczyæ z punktu widzenia obecnego prawa
spadkowego, ¿e moim zdaniem trzeba iœæ w za-
proponowanym kierunku. Ja nie mówiê, ¿e to roz-
wi¹zanie jest idealne, bo tego nie wiem. Ale powin-
niœmy zmierzaæ do tego, ¿eby osoba, która siê cze-
goœ dorobi³a, mia³a jak najwiêcej mo¿liwoœci za-
dysponowania tym w sposób swobodny na rzecz
osoby, w przypadku której chce, ¿eby wesz³a
w posiadanie tego maj¹tku. Potrzebne jest jak
najprostsze rozwi¹zanie.

No na mi³oœæ bosk¹, je¿eli ktoœ chce, to przy
dzisiejszym prawie podatkowym mo¿e po prostu
dokonaæ darowizny, je¿eli chodzi o najbli¿szy
kr¹g: ca³oœci, czêœci. Wiem, ¿e bardzo du¿o osób
w tej chwili to czyni, ¿eby potem nie by³o awantur,
¿eby ludzie nie skakali sobie do oczu, ¿eby siê nie
procesowali dziesi¹tki lat, ¿eby nie by³o sk³ócenia
w rodzinach. Trzeba pracowaæ nad tym pomys-
³em, który jest tu przedstawiony, ale trzeba iœæ
w kierunku uproszczeñ! Polskie prawo dotycz¹ce
spadkobrania jest niezwykle skomplikowane,
konfliktuje rodziny i czêsto po piêciu czy oœmiu la-
tach procesu wynik jest sprzeczny z wol¹ spadko-
dawcy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
To by³ chyba ostatni g³os w dyskusji.
Informujê pañstwa, ¿e nikt wiêcej nie zapisa³

siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy, które objê³oby jedynie
g³osowanie. Ale zostanie ono przeprowadzone ra-
zem z innymi g³osowaniami.

W tej sytuacji przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu siedemnastego porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym; proszê pañstwa,
tego jeszcze dzisiaj nie mieliœmy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo.
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej o projek-
cie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym. Marsza³ek Senatu w dniu 7 listopada
2008 r. skierowa³ do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej projekt ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym w celu rozpatrzenia go
w pierwszym czytaniu. Komisje na wspólnym po-
siedzeniu w dniu 6 maja 2009 r. rozpatrzy³y
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez
wnioskodawców projekt ustawy i wnosz¹ o przy-
jêcie bez poprawek za³¹czonego projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Wysoka Izbo! Jest to projekt ustawy wykonu-
j¹cy wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego. Trybu-
na³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z konsty-
tucj¹ art. 130a ust. 10 oraz art. 130a ust. 11 pkt 3
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Trybuna³
Konstytucyjny odroczy³ o dwanaœcie miesiêcy
wejœcie w ¿ycie wyroku w przedmiocie uznania
art. 130a ust. 10 oraz art. 130a ust. 11 pkt 3 usta-
wy – Prawo o ruchu drogowym za niezgodne z kon-
stytucj¹. Wyrok ten w tym zakresie wchodzi w ¿y-
cie z dniem 3 czerwca 2009 r.

Pragnê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e na rêce
przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej wp³y-
nê³y odpowiedzi w materii tej¿e ustawy z Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci i z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji. Pan minister
spraw wewnêtrznych i administracji poinformo-
wa³, ¿e tocz¹ siê prace nad projektem rz¹dowym
wykonuj¹cym wyrok, jest on na etapie uzgo-
dnieñ miêdzyresortowych. Niemniej komisja,
maj¹c tê wiedzê, podjê³a dalsze dzia³ania, zmie-
rzaj¹ce do przyjêcia przedstawionego projektu
bez poprawek.
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Proszê Wysoki Senat o przyjêcie i wniesienie do
Sejmu niniejszego projektu ustawy. Dziêkujê za
uwagê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zadawaæ panu

sprawozdawcy pytania.
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie.

Co by³o przyczyn¹, ¿e ten projekt ukazuje siê zale-
dwie, szybko licz¹c, szeœæ dni przed momentem,
kiedy traci moc kwestionowany przez Trybuna³
Konstytucyjny zapis prawa o ruchu drogowym?
Bo jeœli siê weŸmie pod uwagê proces legislacyjny:
Senat, Sejm i ewentualny podpis prezydenta, to
ju¿ jesteœmy nie w czasie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku, nie znam przyczyn. Poda³em

terminy,wktórychzosta³o to skierowanedokomisji
przez pana marsza³ka. Panie Senatorze, nie odpo-
wiem na pana pytanie, poda³em terminy, w których
obradowa³ykomisje, i to,kiedyzosta³ onwniesiony.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
To czy jest panu wiadome, na jakich warun-

kach bêdzie dzia³a³o to prawo, skoro ju¿ nie istnie-
je wykluczone przez Trybuna³ Konstytucyjny,
a nowe jeszcze nie istnieje? Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

No, s¹dzê, ¿e je¿eli przepisy, które zosta³y… To
jest moja opinia, poniewa¿ nie by³o to tematem
pracy komisji. Je¿eli te przepisy zosta³y wyelimi-
nowane, to w tym zakresie to prawo nie dzia³a.

Senator Zbigniew Romaszewski:
No ale jak nic siê nie wydarzy, to mo¿e i ta usta-

wa jest niepotrzebna?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Nie, nie powiedzia³em, ¿e niepotrzebna, Panie
Marsza³ku, w tym zakresie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, to ja to
powiedzia³em.)

…przepisy nie funkcjonuj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senato-

ra? Pytañ nie ma.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcê przede wszystkim w imieniu rz¹du po-

dziêkowaæ paniom i panom senatorom za inicja-
tywê ustawodawcz¹.

Dzisiaj na tej sali pad³o pytanie, czy nie jest zbyt
póŸno. Otó¿ chcê odpowiedzieæ, ¿e pan senator ma
zdecydowanie racjê. Ministerstwo ju¿ dawno pod-
jê³o prace nad przygotowaniem projektu, jednak
materia sprawy jest doœæ skomplikowana, st¹d to
opóŸnienie. Chcê tylko poinformowaæ, o czym zre-
szt¹ mówi³ ju¿ pose³... przepraszam, pan senator
sprawozdawca, ¿e w Ministerstwie Spraw Wewnê-
trznych i Administracji jest przygotowywany alter-
natywny projekt, nieco szerszy ni¿ projekt senacki.
Mam nadziejê, ¿e te wszelkie drobne uchybienia,
które s¹ w tym projekcie, zostan¹ usuniête w dal-
szym procesie legislacyjnym. Tak ¿e obecnie tyle
z mojej strony. Dziêkujê serdecznie.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jest jedna procedura, której nie

opisuje ta ustawa. Je¿eli mamy pojazd bez znaków
identyfikacyjnych, pozbywamy siê numerów sa-
mochodu, silnik ma wyszlifowane numery, to jaka
jest procedura dotycz¹ca takich pojazdów, które
zawalaj¹ nasze drogi lub s¹ porzucone gdzieœ
w szczerym polu, a te¿ nale¿y je w jakiœ sposób za-
bezpieczyæ? Jakie s¹ procedury? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie.

W³aœnie ten problem nie jest, ¿e tak powiem, roz-
wi¹zany w projekcie senatorskim. Projekt rz¹do-
wy, który jest ju¿ opracowany i jest po uzgodnie-
niach resortowych, ten problem rozwi¹zuje. Otó¿
bêdziemy chcieli, ¿eby w takich sytuacjach staro-
sta usuwa³ taki pojazd przy wykorzystaniu œrod-
ków wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowis-
ka.

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

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, jest taka sytuacja, ¿e oto po-

jazd jest zaw³aszczony przez osobê fizyczn¹, pro-
kuratura umarza postêpowanie i uznaje, ¿e nie
ma problemu, w³aœciciele tego pojazdu chc¹ go
wyrejestrowaæ i nie ma mocy sprawczej, ¿eby go
wyrejestrowaæ. Co powinno w prawie byæ zrobio-
ne, ¿eby pojazd, który znikn¹³, nigdzie go nie ma,
mo¿na by³o wyrejestrowaæ i nie byæ obci¹¿anym
kosztami? Tu jest jakaœ luka w prawie. Mimo ¿e
prokuratora umarza sprawê, policja nie chce
wszczynaæ dalszych postêpowañ, samochodu nie
ma, dowód rejestracyjny jest, nie mo¿na wyreje-
strowaæ samochodu, a firmy ¿¹daj¹ p³acenia
op³aty ubezpieczeniowej. Jak ten problem w ogóle
rozwi¹zaæ? Czy prawnie mo¿na go rozwi¹zaæ? Ja
ju¿ wystêpowa³em z tym do ministerstwa, ale mi-
nisterstwo do tej pory nie udzieli³o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Na to pyta-

nie muszê odpowiedzieæ podobnie. W tym projek-
cie, który jest projektem senackim, nie ma roz-
wi¹zania tej kwestii. Oczywiœcie mam nadziejê, ¿e
w dalszym procesie legislacyjnym, który bêdzie
prowadzony w Sejmie, i ten problem zostanie roz-
wi¹zany.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To do tego se-
rialu dobrych ¿yczeñ chcia³bym do³o¿yæ jeszcze
jedn¹ kwestiê. Dzisiaj w przypadku zatrzymania
pojazdu do kontroli i stwierdzenia braku dowodu
rejestracyjnego pojazd jest zatrzymywany i odho-
lowywany przez policjê. Czy w ministerstwie myœli
siê nad zmian¹ tej regu³y postêpowania w taki
sposób, i¿by mo¿na by³o sprawdziæ w centralnej
bazie rejestracji, ¿e pojazd jest w³asnoœci¹ osoby,
która nim kieruje, i nie zabieraæ tego pojazdu?
Czy ta kwestia jest rozwa¿ana, czy nie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Rzeczywi-
œcie dzisiaj prawo zobowi¹zuje nas do takiego po-
stêpowania, o którym pan wspomnia³. Rzeczywi-
œcie, jeœli chodzi o przysz³oœæ, myœlimy o w³aœnie
pozytywnym rozwi¹zaniu tego problemu w spo-
sób, który przedstawi³ pan senator.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jeszcze gwoli wyjaœnienia. Pan minister w po-

przedniej odpowiedzi wyrazi³ siê w ten sposób
– nie wiem, czy dobrze to zrozumia³em – ¿e projekt
senacki, który trafi do Sejmu, bêdzie po³¹czony
z projektem, który jest przygotowywany przez
stronê rz¹dow¹. Czy dobrze zrozumia³em, ¿e po-
wstanie jakaœ wspólna ustawa z tych dwóch pro-
jektów, projektu senackiego i projektu rz¹dowe-
go, i na tym etapie to bêdzie procedowane? Czy
w niedalekiej albo w bli¿ej nieokreœlonej przysz³o-
œci to bêdzie mia³o miejsce? Chcia³bym us³yszeæ
wyjaœnienie.

34. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2009 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 103



Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Trudno mi
dzisiaj jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie.
Myœlê, ¿e w Sejmie zapadnie decyzja. My po pro-
stu udostêpniamy nasz projekt ju¿ teraz. Na ile on
bêdzie wykorzystany, czy ewentualnie zapadnie
decyzja, ¿e bêdzie po³¹czony, czy tylko bêdziemy
pracowaæ, wykorzystuj¹c pewne elementy nasze-
go rozwi¹zania, trudno mi jest w tej chwili jedno-
znacznie odpowiedzieæ.

(Senator Grzegorz Banaœ: Bêdzie dobrze, bê-
dzie dobrze.)

(G³os z sali: Ale bêdzie dobrze.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To oczywiœcie jest decyzja przewodnicz¹cego

odpowiedniej komisji, który zdecyduje, czy naj-
pierw przyjmiemy jeden projekt, a za dwa tygo-
dnie drugi, na przyk³ad, co siê zdarza. Dziêkujê
bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
A do dyskusji mamy zapisanego pana senatora

Gruszkê.
Proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nawi¹zuj¹c do tego, co wyrazi³ na koniec dys-

kusji pan marsza³ek, powiem, ¿e moje pytanie do-
tyczy³o tego, ¿eby ³¹czyæ projekty w jedno, tak jak
ostatnio, gdy mieliœmy siedem projektów ustaw
zwi¹zanych ze zmian¹ prawa o ruchu drogowym,
tak ¿eby nie zarzucaæ nas, senatorów, i Sejmu po-
szczególnymi pojedynczymi ustawami. Tak ¿e ta
uwaga dotyczy³a tego, aby nie rozdrabniaæ tych
projektów, ale je ³¹czyæ.

Poprawiaj¹c prawo, powinniœmy, Szanowne
Panie, Szanowni Panowie Senatorowie, zwracaæ
uwagê na poprawnoœæ i dochowaæ maksymalnej
starannoœci, by usun¹æ wszelkie w¹tpliwoœci
i niedoci¹gniêcia w procedowanych ustawach.

Przed³o¿ony projekt ustawy, bêd¹cy realizacj¹
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, nie rozwi¹zu-
je ca³oœciowo problemu zwi¹zanego z usuniêtymi
z drogi pojazdami. Je¿eli wartoœæ pojazdu usuniête-
go z drogi, zgodnie z art. 130a prawa o ruchu drogo-
wym, jest dostatecznie wysoka, to nie istnieje ryzy-
ko, ¿e po ten w³aœnie samochód nie zg³osi siê jego

w³aœciciel, po wczeœniejszym op³aceniu wszelkich
kosztów zwi¹zanych z usuniêciem. Tê sytuacjê nor-
muje projekt ustawy dzisiaj nam przedstawiony.
Jednak nie uwzglêdnia siê w nim sytuacji, gdy war-
toœæ usuniêtego pojazdu, czêsto celowo porzucone-
go przez w³aœciciela, jest znikoma. W takiej sytuacji
w³aœciciel zaczyna kalkulowaæ, ¿e koszty, które po-
niesie podczas odbioru samochodu, bêd¹ zdecydo-
wanie wy¿sze ni¿ wartoœæ tego samochodu, i w ¿a-
den sposób nie bêdzie kwapi³ siê do tego, ¿eby ten
samochód odebraæ, a ¿adnych konsekwencji tego
nie poniesie. Koszty te poniesiemy my, przez to, ¿e
samorz¹d, jako zlecaj¹cy, bêdzie zobowi¹zany po-
kryæ koszty usuniêcia tego samochodu.

Nie mogê siê zgodziæ na takie rozwi¹zanie,
oparte na solidarnoœci spo³ecznej, dlatego przewi-
dzia³em poprawkê, która ma na celu wykluczenie
nara¿enia nas wszystkich na ponoszenie nieuza-
sadnionych kosztów.

Zwróci³em równie¿ uwagê na niepotrzebnie
d³ugi, to jest szeœciomiesiêczny, okres, przez któ-
ry nale¿y przetrzymywaæ pojazd na parkingu. Po
jego up³ywie podmiot, który wyda³ dyspozycjê
usuniêcia pojazdu, mo¿e wyst¹piæ do s¹du rejo-
nowego z wnioskiem o orzeczenie sprzeda¿y po-
jazdu. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e najczêœciej bê-
dzie to, jak ju¿ wczeœniej powiedzia³em, samo-
chód o znikomej wartoœæ, po który prawdopo-
dobnie nikt siê nie zg³osi, dlatego wskazany
w ustawie d³ugi, szeœciomiesiêczny okres prze-
trzymywania samochodu na parkingu generuje
niepotrzebnie dodatkowe koszty, które, jak ju¿
powiedzia³em, poniesiemy my wszyscy, jako spo-
³eczeñstwo. Tote¿ proponujê skrócenie wymaga-
nego okresu przetrzymywania samochodu na
parkingu z szeœciu do trzech miesiêcy. Dziêkujê
za uwagê i sk³adam poprawki na rêce pana mar-
sza³ka. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Kieresa.
(Senator Leon Kieres: Ja siê nie zg³asza³em.)
Nie? Wobec tego pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo. Jedno zdanie…

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Tak jak siê zobo-

wi¹za³em, bêdzie jedno zdanie, tylko ¿e z³o¿one,
i w miarê krótkie.

Ja bym chcia³ nawi¹zaæ do wypowiedzi pana
ministra.

Panie Ministrze, my realizujemy wyrok Trybu-
na³u Konstytucyjnego, zatem trudno wymagaæ od
Senatu, aby wychodzi³ poza to, co zosta³o okreœlo-
ne w wyroku, i tylko to chcia³bym powiedzieæ.
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Poza tym myœlê, ¿e dobrze by by³o zrobiæ tak, jak
to zosta³o uczynione, na przyk³ad, z nasz¹ inicjaty-
w¹ dotycz¹c¹ prawa o ruchu drogowym w zakresie
niepe³nosprawnych. Jeœli pañstwo w³¹czycie to
w szerok¹ nowelizacjê, to myœlê, ¿e bêdzie siedem
w jednym, jak tu kolega senator mówi³. Dlatego te¿
nie ma innych elementów czy przypadków w tym
zakresie. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

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

na i nikt wiêcej nie zapisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu…
(G³os z sali: Nie.)
Nie? A, oczywiœcie…
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej.

Wtej sytuacjiprzechodzimydokolejnegopunktu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Zawarty jest on w druku nr 416, a sprawozdanie
komisji – w druku 416S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, senatora Marka Konopkê,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ wspólne sprawo-

zdanie Komisji Ustawodawczej i Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw skierowanym do komisji przez mar-
sza³ka Senatu w dniu 7 stycznia bie¿¹cego roku.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 lutego
2006 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z konstytu-
cj¹ art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy – Ordynacja

wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw z dnia 16 lipca 1998 r. Zgodnie
z art. 190 ust. 1 konstytucji orzeczenia Trybuna³u
Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie obo-
wi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowo-
dowa³o koniecznoœæ przyznania osobom niema-
j¹cym obywatelstwa polskiego, ale bêd¹cym obywa-
telami jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej, czynnego i biernego prawa wyborczego do
organów samorz¹du terytorialnego szczebla podsta-
wowego, pochodz¹cych z wyborów powszechnych.

Projekt ustawy dostosowuj¹cej w tym zakresie
polskie prawo do prawa Unii Europejskiej zosta³
przed³o¿ony przez Radê Ministrów na pocz¹tku
2003 r. Przedmiotowy projekt nie przewidywa³
wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeñ w zakre-
sie czynnego lub biernego prawa wyborczego w wy-
borach do organów samorz¹du terytorialnego
szczebla podstawowego, pochodz¹cych z wyborów
powszechnych.

W toku prac nad projektem w Sejmie zosta³y
wprowadzone poprawki przyznaj¹ce prawo wybor-
czewy³¹cznieosobomwpisanymdosta³ego rejestru
wyborczego, prowadzonego w danej gminie, nie
póŸniej ni¿ na dwanaœcie miesiêcy przed dniem wy-
borów. Zmiana ta oznacza³a wprowadzenie w wybo-
rach do organów gmin cenzusu domicylu. Ograni-
czenie to zosta³o na³o¿one zarówno na obywateli
polskich, jak i na osoby niemaj¹ce polskiego oby-
watelstwa, ale bêd¹ce obywatelami jednego z pañ-
stw cz³onkowskich Unii Europejskiej i uprawnione
z tego tytu³u do udzia³u w wyborach do rad gmin.

Szanowni Pañstwo, komisje na wspólnym po-
siedzeniu w dniu 6 maja 2009 r. rozpatrzy³y
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez
wnioskodawców projekt ustawy i wnosz¹ o przy-
jêcie bez poprawek za³¹czonego projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Podczas posiedzenia Sejmu wywi¹za³a siê
dyskusja na temat pisma Pañstwowej Komisji
Wyborczej, która proponowa³a, by ust. 1
w art. 6a brzmia³ tak: prawo wybierania do rady
gminy ma równie¿ obywatel Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelem polskim, który najpóŸ-
niej w dniu g³osowania koñczy osiemnaœcie lat,
stale zamieszkuje na obszarze tej gminy i zosta³
wpisany do prowadzonego w tej gminie sta³ego
rejestru, ale w trakcie dyskusji – oczywiœcie to
tyczy³o siê te¿ art. 5 ust. 1 – zdecydowaliœmy siê
przyj¹æ ten projekt bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To jak ten projekt brzmi?
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Konopka: S³ucham?)
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Jak ten projekt brzmi ostatecznie, bo tegoœmy
siê nie dowiedzieli.

(Senator Marek Konopka: O zmianie ordynacji
wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików.)

Ale co w nim robimy?
(Senator Marek Konopka: Chodzi o to, ¿eby tam

zosta³o zniesione te dwanaœcie miesiêcy…)
A, domicyl.
(Senator Marek Konopka: Tak, domicyl.)
To znaczy ograniczyæ do szeœciu miesiêcy, do

trzech, czy znieœæ w ogóle?
(Senator Marek Konopka: W ogóle, w ogóle.)
Aha, czyli jutro jadê wybieraæ swojego ziêcia…
(Senator Marek Konopka: …osiemnaœcie…)
Tak, rozumiem, tak. Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Nie widzê

zg³oszeñ. Dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu? Widzê pana
ministra Czaplickiego…

(Rozmowy na sali)
(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-

mierz Czaplicki: Nie…)
Pan minister dziêkuje.
Wobec tego obecnie jeszcze senatorowie mog¹

zg³aszaæ pytania do pana ministra.
Proszê bardzo, pan senator…

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie.
Szanowny Panie Ministrze, czy ministerstwu s¹

znane przypadki, ¿e tu¿ przed wykonywaniem…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: G³o-

sowania.)
…g³osowania nastêpuje gwa³towny przyp³yw

obywateli w danej gminie? Czy s¹ znane przypad-
ki, na podstawie których mo¿na by wyci¹gn¹æ ta-
ki oto generalny wniosek, ¿e w zale¿noœci od tego,
jak liczn¹ rodzinê posiada na przyk³ad wójt gminy
lub jak licznych ma znajomych w gminach s¹sie-
dnich, szczególnie tych wiêkszych w stosunku do
tej gminy, o której mówimy, to daje siê zauwa¿yæ
taki nag³y, doœæ masowy z punktu widzenia tej
ma³ej gminy, przep³yw elektoratu z tej gminy wiê-
kszej? Przepraszam za takie skomplikowanie ma-
terii i byæ mo¿e niezbyt precyzyjne wywodzenie,
ale zapewne pan minister wie, o czym mówiê. Ge-
neralnie czy tego typu statystyki w ministerstwie
s¹ lub by³y prowadzone? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
W Polsce nie, w krajach oœciennych to nagmin-

ne, autobusami siê przyje¿d¿a.
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, ja mam te-
raz taki ogromny dyskomfort, dlatego ¿e ja nie zo-
sta³em upowa¿niony do reprezentowania…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To proszê pana przewodnicz¹cego komisji wy-

borczej, aby powiedzia³, jak wygl¹da praktyka ta-
kich przejazdów.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
…praktyka niestety potwierdza s³owa pana se-

natora…
(G³osy z sali: Mikrofon!)
Praktyka potwierdza s³owa pana senatora.

Znane s¹ przypadki, i¿ przed wyborami samo-
rz¹dowymi obserwujemy raptowny wzrost liczby
wyborców w gminie. Skrajnym przypadkiem by³o,
gdy prawie ca³a gmina przenios³a siê przy drugiej
turze wyborów wójta do gminy s¹siedniej. Tak
jest, niestety. Pañstwowa Komisja Wyborcza
zwraca na to uwagê, z tym ¿e jest to w gruncie rze-
czy problem postêpowania administracyjnego
zwi¹zanego z ustaleniem, czy dana osoba stale za-
mieszkuje na obszarze dzia³ania danej gminy. Do-
tychczasowa praktyka by³a czêsto taka, i¿ wójt
czy burmistrz odpowiedzialny za prowadzenie re-
jestru wyborców wpisywa³ osoby do tego rejestru
bez przeprowadzenia ¿adnego postêpowania dla
sprawdzenia, czy rzeczywiœcie ta osoba, nieza-
meldowana tam na pobyt sta³y, bo dotyczy to
w gruncie rzeczy takich osób, koncentruje w da-
nej gminie swoje sprawy osobiste, gospodarcze…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,
tak.)

…jednym s³owem, swoje interesy ¿yciowe, zgo-
dnie z art. 25 kodeksu cywilnego i wyk³adni¹ Try-
buna³u Konstytucyjnego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Innymi s³owy, orzeczenie Trybuna³u Konstytu-

cyjnegomo¿ebudziæ równie¿powa¿new¹tpliwoœci.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Lucjan Cichosz: Panie Marsza³ku…)
Ja myœlê, ¿e ja pana ministra Czaplickiego bêdê

musia³ tu poprosiæ, bo to pewnie pan jest jednak
najbardziej kompetentny, aby odpowiadaæ na te
trudne pytania. Proszê bardzo, proszê tutaj do nas.
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Senator Lucjan Cichosz:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, moje pyta-
nie zmierza do tego, czy taki wybór przedstawicie-
la gminy, czyli wójta, jest zasadny i czy nie budzi
¿adnych skutków prawnych w sensie jego unie-
wa¿nienia? Bo je¿eli chodzi o wybór, no to on siê
dokona³, ale zalegalizowaæ takich absurdów spo-
³ecznoœæ chyba nie powinna. Do gminy zje¿d¿a na
wybory rodzina wójta z s¹siednich gmin, wzglê-
dnie przewozi siê mieszkañców – czy procedowa-
na ustawa nie wychodzi naprzeciw takim ma-
chlojkom, ¿e tak powiem? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Trudno mi odpowiedzieæ na tak sformu³owane

pytanie, ja mogê wyjaœniæ, co robi Pañstwowa Ko-
misja Wyborcza.

Po pierwsze, kwestia wpisu do rejestru wybor-
ców jest regulowana przepisami, ordynacj¹ wybor-
cz¹ do Sejmu, i tam osoby zameldowane na pobyt
sta³y s¹ wpisywane do rejestru wyborców z urzê-
du, natomiast osoby, które stale zamieszkuj¹ na
obszarze danej gminy, wpisuje siê do tego rejestru
na ich w³asny wniosek. A zatem, jak ju¿ powiedzia-
³em, Pañstwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagê,
¿e w przepisach zwi¹zanych z prowadzeniem reje-
stru wyborców brak procedury, która nak³ada³aby
na organ gminy odpowiedzialnoœæ za prowadzenie
rejestru wyborców, a zatem i za wydawanie decyzji
o wpisie do rejestru wyborców na w³asny wniosek.
Brak procedury sprawdzaj¹cej, czy ta osoba rze-
czywiœcie stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.

Kwestia domicylu oczywiœcie jest tak naprawdê
kwesti¹ polityczn¹ i z tego, co mnie siê wydawa³o,
gdy czyta³em wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego,
trybuna³ nie zakwestionowa³ w gruncie rzeczy mo¿-
liwoœci prowadzenia domicylu, jest tylko kwestia
ustalenia tego okresu. Ale to jest, powtarzam, tylko
moje odczytanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go. W tej kwestii jednak potrzebna jest niew¹tpliwie
taka zmiana w ordynacji wyborczej do Sejmu, która
wprost na³o¿y na organ gminy obowi¹zek przepro-
wadzenia postêpowania sprawdzaj¹cego, czy taka
osoba ubiegaj¹ca siê o wpis do rejestru wyborców
stale w danym miejscu zamieszkuje.

Jeœli pañstwo pozwol¹ i jeœli nie zanudzam, to
powiem… (Rozmowy na sali) …o takiej historii, ja-
ka wydarzy³a siê w jednym z miast œl¹skich. Trosz-
kê to na innym tle by³o, ale chodzi³o o to, czy dana
osoba stale tam zamieszkuje, czy nie. Otó¿ s¹d
okrêgowy, a nastêpnie apelacyjny zbada³y rachun-
ki, jakie dana osoba p³aci³a za energiê i za wodê.

I okaza³o siê, ¿e w jednej miejscowoœci zu¿ycie wo-
dy by³o zerowe, a tam, jak ta osoba twierdzi³a, mia-
³y siê koncentrowaæ jej interesy ¿yciowe. Za ener-
giê nie p³aci³a w tym miejscu, wiêc s¹d doszed³ do
wniosku, ¿e jeœli nie u¿ywa wody ani energii, to jak
mo¿e w ogóle tam stale zamieszkiwaæ. I przyzna³
wtedy racjê prezydentowi miasta, który odmówi³
takiej osobie wpisu do rejestru. A wiêc wydaje nam
siê, ¿e tego rodzaju procedura jest po prostu nie-
zbêdna, aby nie by³o takich sytuacji, jak w wielu
gminach. Tak naprawdê to w ca³ym kraju tego ro-
dzaju sytuacje wystêpowa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski by³ pierwszy, po-

tem pan senator Banaœ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, mam pytanie

odnoœnie do liczby takich spraw, które… Wiem na
przyk³ad, ¿e w województwie ³ódzkim jest jedna
taka sytuacja, gdzie w tej chwili wójt jest skazany
nieprawomocnym jeszcze wyrokiem. Czy w skali
kraju jest du¿o takich przypadków, które, jak ro-
zumiem, wychodz¹ na jaw? Bo skala zjawiska
mo¿e byæ zupe³nie inna. Dziêkujê.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Tu trzeba chyba rozró¿niæ dwie kwestie. Jest

sprawa wyboru wójta na podstawie tego rodzaju
dzia³añ faktycznych, takiego dopisywania – i tego
rodzaju sytuacji nie ma za du¿o, bo nie zawsze je-
dnak udzia³ osób wpisanych do rejestru wybor-
ców na w³asny wniosek wp³ywa na wynik wybo-
rów. S¹d, nawet rozpatruj¹c protest, bada, czy
dana czynnoœæ naruszaj¹ca przepisy ustawy mia-
³a wp³yw na wynik wyborów. Jeœli nie, stwierdza
naruszenie prawa, ale nie uniewa¿nia wyborów.

(G³os z sali: …s¹d karny.)
Z s¹dem karnym to jest ca³kiem inna kwestia,

poniewa¿ z³o¿enie przez wyborcê oœwiadczenia, ¿e
on tutaj koncentruje swoje interesy ¿yciowe, nie
jest sk³adane pod rygorem przepisów kodeksu
karnego, podobnie jak stwierdzenie czy oœwiad-
czenie kandydata na radnego, jak równie¿ kandy-
data na senatora czy pos³a – przepraszam, ale tak
to jest – ¿e posiada on bierne prawo wyborcze.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: To wójt zo-
sta³ skazany za dopisywanie.)

Wójt móg³ zostaæ skazany i rzeczywiœcie tak by-
wa, ale to po prostu musi byæ postêpowanie karne
wszczête z urzêdu.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo.
Przyk³adów tego typu jest mnóstwo. Ja pamiê-

tam nie tak odleg³y przyk³ad z województwa œwiê-
tokrzyskiego, gdzie w jednym lokalu nagle zosta³o
zameldowanych piêædziesi¹t osób. Dopiero kiedy
siê okaza³o, ¿e lokalów jest wiele, sprawa wysz³a
na jaw, bo by³a zbyt grubymi niæmi szyta.

W zwi¹zku z tym mam pytanie do pana mini-
stra. W sprawach zwi¹zanych z meldunkami or-
ganem nadzoru jest wojewoda. Wojewoda ma
w urzêdzie wydzia³ spraw obywatelskich, za po-
moc¹ którego mo¿e kontrolowaæ tego typu spra-
wy. Czy w zwi¹zku z wyborami, jakimikolwiek,
minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych jako
prze³o¿ony wojewodów w tej sprawie wydaje ja-
kieœ stosowne zalecenia? Czy postuluje jak¹œ
wzmo¿on¹ kontrolê gmin w zakresie w³aœnie prze-
p³ywu, tak ju¿ mówi¹c bardzo szeroko, elektora-
tu, czyli ludnoœci? Czy stara siê w jakikolwiek
sposób postawiæ tamê temu, czy te¿ jest to sprawa
indywidualna pozostawiona tylko i wy³¹cznie wo-
jewodom i takie przypadki na terenie ró¿nych czê-
œci kraju mog¹ siê zdarzyæ? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.
(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-

mierz Czaplicki: To do pana ministra by³o chyba to
pytanie o ewidencjê ludnoœci.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku, ja naprawdê jestem w bardzo

trudnej sytuacji, poniewa¿ ja tu jestem, gdy¿ cze-
kam na nastêpny punkt. Na ten punkt nikt z mi-
nisterstwa nie…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
nastêpnego ju¿ nie bêdzie, Panie Ministrze.)

Ja naprawdê nie mam upowa¿nienia do tego,
¿eby zabieraæ g³os w tej sprawie. St¹d proszê mnie
zrozumieæ i zwolniæ z odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze…
(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Marsza³ku, czy

mogê…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Rzeczywiœcie MSWiA jest w trudnej sytuacji
w takiej sytuacji. Dziêkujê.)

Proszê bardzo, pan senator Konopka, a potem
pan senator Cichosz.

(Senator Grzegorz Banaœ: To jest cytat z kaba-
retu.)

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, chcia³bym siê dowiedzieæ, jak

odniós³by siê pan do sytuacji, gdy po proteœcie
s¹d okrêgowy stwierdza, ¿e protestuj¹cy wygra³
wybory, w orzeczeniu pisze, ¿e komisje powinny
byæ powo³ane jeszcze raz i one zostaj¹ powo³ane
i jest decyzja, ¿e wygra³ ten, który wygra³ w pier-
wszej wersji. Taka sytuacja mia³a miejsce, by³a
dla nas bardzo niezrozumia³a. Czy to mieœci siê
w granicach prawa, czy nie?

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Przykro mi, Panie Senatorze, ale po prostu ja

nie znam dok³adnie okolicznoœci sprawy: czego
dotyczy³ protest i jak s¹d odniós³ siê do tej kwestii.

Senator Marek Konopka:
Protest dotyczy³ liczenia g³osów wa¿nych i nie-

wa¿nych. Komisje stwierdzi³y, ¿e wygra³ bur-
mistrz, a kandydat wniós³ protest. S¹d okrêgowy,
oczywiœcie po przeliczeniu g³osów, stwierdzi³, ¿e
wygra³ kontrkandydat, a po ponownym przelicze-
niu g³osów przez komisje powo³ane ponownie…
Stwierdzi³y one, ¿e jednak ten pierwszy jest bur-
mistrzem. Taka sytuacja mia³a, niestety, miejsce
w warmiñsko-mazurskim, w Piszu.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Zgodnie z ustaw¹ to, niestety, komisja odpo-

wiada za ustalanie wyników g³osowania i wyni-
ków wyborów. S¹d móg³ orzec koniecznoœæ przeli-
czenia g³osów, ale s¹d nie stwierdzi³ chyba, ¿e Ÿle
policzono te g³osy. Ja znam sytuacjê z poprzedniej
kadencji w jednej z gmin województwa lubelskie-
go, gdzie prawie ca³¹ kadencjê trwa³y spory miê-
dzy komisj¹ obwodow¹, gmin¹ a s¹dem na tle li-
czenia g³osów i uznawania g³osów niewa¿nych
i wa¿nych. S¹d mówi³: na tej karcie jest g³os nie-
wa¿ny, bo mia³ autentyczn¹ kartê, a komisja ob-
wodowa twierdzi³a, ¿e to jest g³os wa¿ny. Wiêc to
s¹ tego rodzaju trudne kwestie do rozstrzygniêcia.
Pañstwowa komisja zajê³a wtedy zdecydowane
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stanowisko i uzna³a, ¿e musz¹ byæ powo³ane no-
we komisje, a w przypadku, gdyby one nadal
twierdzi³y, ¿e to jest g³os niewa¿ny, chocia¿ by³
wa¿ny, i w œwietle postanowienia s¹du trzeba by³o
przeliczyæ przez komisarza wyborczego te g³osy…
No ale powtarzam, ¿e takiej procedury ordynacyj-
nej w gruncie rzeczy nie ma. Te sprawy siê dziej¹
w ramach nadzoru Pañstwowej Komisji Wybor-
czej nad prawid³owym przebiegiem procedury wy-
borczej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹…
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Ministrze, znalezienie w urnie czy póŸ-

niej, po przeliczeniu g³osów wa¿nych, niewa¿-
nych, po zamkniêciu wyborów, g³osów, które by³y
dorzucone, czy g³osów ludzi zamieszka³ych w cza-
sie g³osowania poza granicami kraju, nawet poza
granicami gminy, jest bardzo trudne. S¹ przypad-
ki, znam je równie¿ z w³asnego doœwiadczenia, ¿e
stwierdzono, ¿e podczas aktu g³osowania dopusz-
czono siê w przynajmniej trzech przypadkach…
udowodniono, ¿e ludzie w tym czasie byli poza
granicami kraju. S¹d okrêgowy nakazuje powtór-
kê wyborów, przynajmniej w tym okrêgu wybor-
czym, a s¹d apelacyjny uznaje, ¿e wszystko by³o
okej. Jak w tym momencie ma siê zachowaæ zgod-
nie z prawem…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Oby-
dwa s¹ przecie¿ niezawis³e.)

Bo w ordynacji wyborczej jest jednoznacznie
stwierdzone, ¿e w takim wypadku chocia¿by je-
den g³os mo¿e sugerowaæ albo daje prawo, by
przypuszczaæ, ¿e takich g³osów mog³o byæ tysi¹c
i wiêcej.

(Senator Henryk WoŸniak: Trzeba iœæ po grana-
ty do piwnicy.)

Przedstawiam to drastycznie, ale bardzo trud-
no coœ komukolwiek udowodniæ, kiedy g³osy s¹
opieczêtowane, zamkniête w workach, po prostu
komisyjnie przeliczone s¹ w szafie pancernej.
Dziêkujê bardzo.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Pan senator wybaczy, ale ordynacja wyborcza

powierza s¹dom badanie protestów wyborczych
i orzeczenie s¹du jest decyduj¹ce. I tyle mogê na
ten temat powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panu, Panie Ministrze.
Do dyskusji nikt siê nie zg³osi³, wobec tego ja

pozwolê sobie zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Szanowni Pañstwo!
Odnosz¹c siê z pe³nym uznaniem do popraw-

noœci politycznej orzeczenia Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, trzeba powiedzieæ, ¿e pytania zadane na
tej sali wskazuj¹, ¿e zadoœæuczynienie poprawno-
œci, przynajmniej w tej wersji, która zosta³a nam
przedstawiona, stwarza po prostu niewiarygodne
problemy w zakresie rzeczywistej wiarygodnoœci,
realnej wiarygodnoœci wyborów. I wydaje mi siê,
¿e doprowadzanie do sytuacji, w której podobnie
jak w krajach oœciennych, czyli na Ukrainie i Bia-
³orusi, wyborcy bêd¹ przyje¿d¿ali, a¿eby zag³oso-
waæ, jest ca³kowicie niecelowe.

Wobec tego wnoszê o odrzucenie tej ustawy.
(Oklaski)

(Senator Henryk WoŸniak: Do nas bêd¹ przyje¿-
d¿ali?)

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku, w kwestii formalnej. A kto

przez ostatnie trzy minuty, kiedy pan marsza³ek
by³ na mównicy, prowadzi³ obrady?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A o co
chodzi? Czy panu coœ przeszkadza³o? Bo…)

Tokwestia formalna.Pytam,ktoprowadzi³obrady.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nikt nie prowadzi³, bo nikogo tam nie by³o. Pan

tego nie zauwa¿y³?
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê uprzejmie.)
Proszê bardzo. Proszê o wiêksz¹ spostrzegaw-

czoœæ. (Oklaski)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Henryk WoŸniak: Rozumiem, ¿e

w protokole bêdzie zapisane, ¿e nikt nie prowadzi³
obrad Wysokiej Izby.)

Tak, bêdzie.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê bardzo.)
Mo¿e pan tego dopilnowaæ w protokole i spraw-

dziæ, proszê pana. Tylko dziwi mnie, ¿e pan tego
nie spostrzeg³ sam.

Zarz¹dzam przerwê do dnia…
(Senator Henryk WoŸniak: Ja to spostrzeg³em,

tylko chcia³em potwierdzenia od pana mar-
sza³ka.)

34. posiedzenie Senatu w dniu 27 maja 2009 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy

– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 109

(sekretarz K. Czaplicki)



W tej sytuacji, poniewa¿ nie ma wiêcej chêt-
nych do zabrania g³osu, zamykam dyskusjê.

Wniosek kierujê do rozpatrzenia w Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej.

Poproszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali

nr 217 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych w sprawie po-
prawek zg³oszonych na posiedzeniu Senatu do
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci
maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu fi-
nansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych w trakcie debaty
do ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych oraz ustawy o cenach odbêdzie siê
w dniu jutrzejszym, o godzinie 8.00 w sali nr 217.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ko-
misji Ustawodawczej odbêdzie siê w dniu 28 maja
o godzinie 8.45 w sali nr 176. Porz¹dek obrad: pier-
wsze czytanie projektu uchwa³y Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmia-
ny Regulaminu Senatu, druk nr 560.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji odbêdzie siê w dniu 28 maja,
czyli jutro, o godzinie 8.30 w sali nr 217. Porz¹dek
obrad: rozpatrzenie ustawy z dnia 21 maja 2009 r.
o zmianie ustawy o Policji.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków do ustawy o uchyleniu lub
zmianie niektórych upowa¿nieñ do wydawania

aktów wykonawczych odbêdzie siê dziœ, bezpo-
œrednio po og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

Szanowne Panie Senator i Panowie Senatoro-
wie, z okazji Roku Polskiej Demokracji Kancelaria
Senatu og³osi³a konkurs na plakat. Nagrodzony
plakat zosta³ wydrukowany z przeznaczeniem do
rozpowszechniania go w pañstwa okrêgach wy-
borczych. Zapraszamy po odbiór plakatów
w czwartek, 28 maja do pokoju nr 184.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej z Komisj¹ Rodziny i Polityki Spo³ecznej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy ko-
deksu pracy odbêdzie siê bezpoœrednio po og³o-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

I ostatni komunikat. Wspólne posiedzenie Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw odbêdzie siê
piêtnaœcie minut po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 176.

Nastêpnie Komisja Gospodarki Narodowej roz-
patrzy wnioski do ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przerwa do dnia jutrzejszego, do godziny 9.00.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku, chcia³bym przeprosiæ za to

moje chwilowe… za to, ¿e uleg³em nastrojowi
chwili. Chcia³bym przeprosiæ pana marsza³ka
i wszystkich, których urazi³em swoimi s³owami.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nie ma sprawy.
Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 43)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski, Zbigniew Romaszewski i Krystyna
Bochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o referen-
dum lokalnym.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
i zawarty jest w druku nr 432, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 432S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, pana senatora Bohdana Pa-
szkowskiego, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projektowanej ustawie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
zajmowa³y siê tym¿e projektem, który zosta³ za-
inicjowany przez Komisjê Ustawodawcz¹, w dniu
6 maja 2009 r. i wnosz¹ o przyjêcie projektowanej
zmiany ustawy o referendum lokalnym bez po-
prawek.

W skrócie powiem, czego rzecz dotyczy. Nasza
propozycja to wykonanie wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r., który zosta³
opublikowany 14 marca 2003 r. Trybuna³ na
wniosek rzecznika praw obywatelskich zajmowa³
siê ocen¹ konstytucyjnoœci treœci art. 2 ust. 1
ustawy o referendum lokalnym i podj¹³ nastêpu-
j¹ce rozstrzygniêcie: oceni³ i zinterpretowa³ art. 2
ust. 1 ustawy o referendum lokalnym jako zgodny
z konstytucj¹, ale je¿eli – i tutaj jest warunek – bê-
dzie siê go rozumieæ w ten sposób, ¿e nie wy³¹cza
on prawa cz³onków wspólnoty samorz¹dowej do

wyra¿ania w drodze referendum stanowiska w is-
totnych sprawach, dotycz¹cych spo³ecznych, go-
spodarczych lub kulturowych wiêzi ³¹cz¹cych tê
wspólnotê, a niezastrze¿onych do wy³¹cznej kom-
petencji organów innych w³adz publicznych.

¯eby to wszystko zrozumieæ, trzeba siê odwo-
³aæ do treœci art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lo-
kalnym, który stanowi: „W referendum lokal-
nym, zwanym dalej «referendum», mieszkañcy
jednostki samorz¹du terytorialnego jako cz³on-
kowie wspólnoty samorz¹dowej wyra¿aj¹ w dro-
dze g³osowania swoj¹ wolê co do sposobu roz-
strzygania sprawy dotycz¹cej tej wspólnoty, mie-
szcz¹cej siê w zakresie zadañ i kompetencji orga-
nów danej jednostki lub w sprawie odwo³ania or-
ganu stanowi¹cego tej jednostki, a w przypadku
gminy tak¿e wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta)”. Czyli, innymi s³owy, abstrahuj¹c ju¿ od tej
koñcowej kwestii dotycz¹cej odwo³ania organów
gminy czy te¿ organu stanowi¹cego jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, przepis ten okreœla, ¿e
pod referendum mo¿na poddaæ sprawê, która, po
pierwsze, dotyczy tej wspólnoty, a po drugie mie-
œci siê w zakresie zadañ i kompetencji organów
danej jednostki.

Problem konstytucyjny polega³ na tym, czy ta
treœæ i to zawê¿enie przedmiotowe wynikaj¹ce
z art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym s¹
zgodne z zapisami konstytucji, w szczególnoœci
z art. 170 konstytucji. To oczywiœcie by³o rozpa-
trywane na kanwie spraw, sporów, które ju¿ wy-
stêpowa³y w kraju miêdzy inicjatorami referen-
dów lokalnych a organami gminy. W szczególno-
œci nale¿y tutaj wspomnieæ o sprawach, które
w referendach mia³y byæ rozstrzygane, a dotyczy³y
na przyk³ad zmian terytorialnych danej jednostki
samorz¹du terytorialnego lub wyra¿ania stano-
wiska czy te¿ prób wyra¿ania stanowiska w formie
referendum odnoœnie do innych spraw, chocia¿by
przebiegu ró¿nego rodzaju inwestycji lokowanych
na terenie danej jednostki samorz¹du terytorial-
nego, gdy decyzje w stosunku do realizacji tych
inwestycji nie mieœci³y siê w kompetencjach orga-
nów danej jednostki samorz¹du terytorialnego.

Trybuna³ Konstytucyjny po skonfrontowaniu
treœci art. 170 konstytucji oraz treœci art. 2 ust. 1



ustawy o referendum lokalnym stwierdzi³, ¿e za-
kres przedmiotowy art. 170, je¿eli chodzi o okreœ-
lenie, jakie sprawy mog¹ byæ poddawane pod refe-
rendum lokalne, jest nieco szerszy. Art. 170 sta-
nowi, ¿e cz³onkowie wspólnoty mog¹ decydowaæ,
w drodze referendum, o sprawach dotycz¹cych tej
wspólnoty, w tym o odwo³aniu pochodz¹cego
z wyborów bezpoœrednich organu samorz¹du te-
rytorialnego, a zasady i tryb przeprowadzania re-
ferendum lokalnego okreœla ustawa.

Trybuna³ Konstytucyjny zajmowa³ siê okreœle-
niem, zinterpretowaniem u¿ytego w tym¿e
art. 170 konstytucji terminu „sprawy dotycz¹ce
tej wspólnoty”. Trybuna³ rozpatrywa³ to w kontek-
œcie oceny, czy te sprawy to tylko sprawy nale¿¹ce
do zadañ i kompetencji organów danej jednostki
samorz¹dowej, i uzna³, ¿e zadania i kompetencje
organów danej jednostki samorz¹dowej w pe³ni
nie wyczerpuj¹ tych spraw, o których mówi kon-
stytucja, ¿e pojêcie spraw dotycz¹cych wspólnoty
samorz¹dowej jest pojêciem szerszym. Trybuna³
uzna³ równie¿, ¿e s¹ takie sprawy dotycz¹ce
wspólnoty samorz¹dowej, które nie wchodz¹
w zakres kompetencji i zadañ danej jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, a maj¹ bardzo istotne
znaczenie dla tej jednostki samorz¹dowej.

Ponadto Trybuna³ Konstytucyjny odnosi³ siê rów-
nie¿ do kwestii relacji miêdzy kompetencjami okreœ-
lonymi w ustawach a przypisanymi do kompetencji
organów gminy, dokonywa³ oceny, czy referenda lo-
kalnemog¹tylkomieæcharakterwi¹¿¹cy, czywkon-
tekœcie wy³¹cznych kompetencji organów jednostki
samorz¹du terytorialnego nie mo¿e byæ tak, ¿e
wspólnotasamorz¹dowawformie referendumwyra-
zi stanowisko co do kompetencji przypisanych czy to
wójtowi, czy te¿ radzie gminy, i jaka jest relacja miê-
dzy tymi uprawnieniami. Trybuna³ doszed³ do prze-
konania, ¿e równie¿ samo referendum lokalne mo¿e
mieæ nie tylko wi¹¿¹cy charakter w tych sprawach,
które s¹ ustawowo przypisane do tej materii, a tak¿e
mo¿e mieæ charakter konsultacyjny lub te¿ opinio-
dawczy, równie¿wkontekœcie, jakmówi³em,kompe-
tencji czy to burmistrza, czy wójta.

Ponadto trybuna³ zajmowa³ siê jakby kwesti¹
relacji miêdzy takimi sprawami, które nie le¿¹
w kompetencjach jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, danego szczebla oczywiœcie, a mo¿liwo-
œci¹ przeprowadzenia referendum. I tutaj Trybu-
na³ Konstytucyjny doszed³ do nastêpuj¹cego
wniosku, ¿e jeœli dana sprawa dotyczy istotnych
wiêzi wspólnoty, spo³ecznych, gospodarczych lub
kulturowych, to brakuje podstaw – wychodz¹c
z tego ogólnego, zawartego w art. 170 konstytucji
za³o¿enia, ¿e sprawa dotyczy wspólnoty – do tego,
¿eby odmówiæ mo¿liwoœci przeprowadzenia refe-
rendum lokalnego równie¿ w tych sprawach.

W zwi¹zku z tym, ¿e od rozstrzygniêcia Trybu-
na³u Konstytucyjnego – jak mówi³em na wstêpie,

zapad³o ju¿ w 2003 r. – idea zawarta w sentencji
tego rozstrzygniêcia, jak równie¿ w jego uzasa-
dnieniu, nie zosta³a przeniesiona do treœci przepi-
sów prawnych, pojawi³a siê nasza propozycja,
czyli Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
aby dodaæ do istniej¹cego art. 2 ust. 1 ustawy
o referendum lokalnym, który by³ oceniany przez
Trybuna³ Konstytucyjny, nowy ustêp, ust. 1a,
o treœci nastêpuj¹cej: w referendum mieszkañcy
jednostek samorz¹du terytorialnego jako cz³on-
kowie wspólnoty samorz¹dowej zajmuj¹ tak¿e
stanowisko w istotnych sprawach dotycz¹cych
spo³ecznych, gospodarczych lub kulturowych
wiêzi ³¹cz¹cych tê wspólnotê, a niezastrze¿onych
do wy³¹cznej kompetencji organów innych w³adz
publicznych. W zasadzie treœæ tego ust. 1a odpo-
wiada sentencji wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego z roku 2003.

Bior¹c pod uwagê tê okolicznoœæ, a tak¿e prze-
prowadzone konsultacje z Krajowym Biurem Wy-
borczym, ministrem spraw wewnêtrznych i admi-
nistracji oraz Uni¹ Metropolii Polskich – z tych or-
ganów maj¹cych zaj¹æ stanowiska nie zosta³y zg³o-
szone zastrze¿enia – wnoszê w imieniu obu komisji
o przyjêcie niniejszego projektu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a…

Do sprawozdawcy i do przedstawiciela wnios-
kodawców, oczywiœcie.

Przypominam, ¿e równie¿ Komisja Ustawo-
dawcza upowa¿ni³a dla jej reprezentowania sena-
tora Bohdana Paszkowskiego.

Czy s¹ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Bohdan Paszkowski: A do dyskusji

mo¿na siê zg³osiæ?)
Dziêkujê.
(Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark: Dyskusja

bêdzie.)
Dyskusja bêdzie, oczywiœcie.
Czy przedstawiciel Pañstwowej Komisji Wybor-

czej, pan minister Czaplicki chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej zmiany ustawy?

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Jeœli wolno, Panie Marsza³ku, to z tego miejsca

chcia³bym podkreœliæ, i¿ omawiany projekt usta-
wy dotyczy innego referendum ni¿ referendum
odwo³uj¹ce organ samorz¹du terytorialnego

34. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2009 r.
112 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

(senator B. Paszkowski)



przed up³ywem kadencji, dlatego Pañstwowa Ko-
misja Wyborcza nie wypowiada³a siê merytorycz-
nie o tej kwestii.

Pozwolê sobie jednak zwróciæ uwagê, i¿ przyjê-
cie tej ustawy i dodanie ust. 1a bêdzie powodowa-
³o koniecznoœæ dokonania zmiany tak¿e w ust. 2
art. 2. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 2 ust. 2
referendum polega na udzieleniu na urzêdowej
karcie do g³osowania pozytywnej lub negatywnej
odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania
w zakresie spraw okreœlonych w ust. 1, a bêdzie-
my mieli tu jeszcze ust. 1a. Czyli albo trzeba by tu
dodaæ ust. 1a, albo wykreœliæ „w zakresie spraw
okreœlonych w ust. 1”, ale niew¹tpliwie jakaœ
zmiana bêdzie musia³a byæ dokonana. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra Czaplic-

kiego? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Wnioski legislacyjne mog¹ obejmowaæ wy³¹cz-
nie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich niezbêdne
konsekwencje.

Prosz¹ o zabranie g³osu pana senatora Bohda-
na Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W nawi¹zaniu do wyst¹pienia pana ministra

Czaplickiego chcia³bym zg³osiæ pewn¹ popraw-
kê, bo rzeczywiœcie zachodzi koniecznoœæ korek-
ty art. 2 ust. 2, oczywiœcie, w takim przypadku,
kiedy zostanie przyjêty przez Wysok¹ Izbê
ust. 1a. To jest kwestia, która wymaga naprawie-
nia, poniewa¿ w ust. 2 jest odwo³anie do dotych-
czasowego ust. 1. Je¿eli wprowadzimy ust. 1a, to
w tym¿e ust. 2 musi byæ równie¿ odwo³anie do
ust. 1a, bo on mówi o kwestiach zwi¹zanych z od-
wo³aniem siê do pytania, do karty do g³osowania
itd., itd. Mam tak¹ poprawkê i niezw³ocznie po
zakoñczeniu swego wyst¹pienia wrêczê j¹ panu
marsza³kowi.

Ale chcê poruszyæ jeszcze jedn¹ kwestiê, któr¹
ju¿ zg³asza³em na posiedzeniach komisji. Ona siê
odnosi do zapisu ustêpu, który referowa³em przed
chwil¹, do treœci ust. 1a, który chcemy dodaæ do
tej¿e ustawy o referendum lokalnym. Czego ta

sprawa dotyczy? A mianowicie, jak ju¿ wspo-
mnia³em, w zasadzie my w swoim zapisie odwo³u-
jemy siê do sentencji wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego i mówimy, ¿e w referendum mieszkañ-
cy jednostek samorz¹du terytorialnego jako
cz³onkowie wspólnoty samorz¹dnej – przytaczam
tu po prostu to, co chcemy zaproponowaæ – zaj-
muj¹ tak¿e stanowisko w istotnych sprawach do-
tycz¹cych spo³eczno-gospodarczych lub kulturo-
wych wiêzi ³¹cz¹cych wspólnotê, niezastrze¿o-
nych do wy³¹cznej kompetencji organów innych
w³adz publicznych. I tutaj jest problem z okreœle-
niem kategorii spraw, w których mog¹ byæ prze-
prowadzone dodatkowe referenda.

Moje zastrze¿enia w kontekœcie wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego, po jego przeanalizowaniu,
budzi druga czêœæ redakcji tego przepisu, a mia-
nowicie sformu³owanie, ¿e s¹ to sprawy nieza-
strze¿one do wy³¹cznej kompetencji organów in-
nych w³adz pañstwowych. Takie okreœlenie kate-
gorii tych spraw mo¿e rzeczywiœcie w praktyce
wi¹zaæ siê z tym, ¿e bêdzie bardzo trudno zdefinio-
waæ te sprawy. Mogê tutaj nawet zacytowaæ kilka
ustêpów z uzasadnienia Trybuna³u Konstytucyj-
nego, które w konfrontacji z redakcj¹ tego przepi-
su, z t¹ koñcówk¹, mog¹ budziæ, powiedzia³bym,
pewn¹ konfuzjê. Odwo³ujê siê do pewnych zdañ
z tego uzasadnienia, gdzie jest takie mianowicie
stwierdzenie: mieszkañcy maj¹ prawo do wyra¿e-
nia swojej woli w drodze referendum we wszyst-
kich zasadniczych dla tej wspólnoty sprawach,
niewy³¹czonych z mocy konstytucji, niezale¿nie
od tego, czy sprawy te s¹ zadaniami organów lo-
kalnych, czy te¿ nie.

W zasadzie Trybuna³ Konstytucyjny, oceniaj¹c
te dodatkowe kategorie spraw, które powinny czy
te¿ mog¹ byæ równie¿ przedmiotem rozstrzygania
w formie referendum – oczywiœcie, je¿eli to jest
kompetencja tych innych organów, to tu mo¿e
chodziæ o te tryby bardziej opiniodawcze czy kon-
sultacyjne – skupi³ siê moim zdaniem, ja tak to ro-
zumiem, na trzech kwestiach. Po pierwsze, na
tym, ¿e sprawy poddane referendum nie musz¹
nale¿eæ do kompetencji danej jednostki samo-
rz¹du terytorialnego. Po drugie, musz¹ to byæ is-
totne sprawy, czyli nie takie, które s¹, nazwijmy to,
przedmiotem bie¿¹cej dzia³alnoœci organów samo-
rz¹du terytorialnego lub innych organów. Po trze-
cie, maj¹ one dotyczyæ spraw istotnych dla wspól-
noty z punktu widzenia spo³ecznego, gospodarcze-
go lub kulturowych wiêzi ³¹cz¹cych tê wspólnotê.

Moim zdaniem samo odwo³anie siê, okreœlenie
jako istotnych spraw dotycz¹cych spo³ecznych,
gospodarczych lub kulturowych wiêzi ³¹cz¹cych
tê wspólnotê bêdzie wystarczaj¹ce. Dodanie, tak
jak jest w tej chwili w przepisie, s³ów „a nie za-
strze¿onych do wy³¹cznej kompetencji organów
innych w³adz publicznych” mo¿e rodziæ ró¿nego
rodzaju problemy interpretacyjne, zwi¹zane
z tym, co ustawodawca mia³ na myœli.
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Tak jak mówi³em, sprawy dotycz¹ce tego roz-
strzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego rodzi³y
siê na kanwie na przyk³ad zmian odnoœnie do gra-
nic terytorialnych danej gminy. By³y tu przyk³a-
dy, argumenty, ¿e nie jest to kompetencja stano-
wi¹ca organów samorz¹du terytorialnego, lecz in-
nych organów. Tutaj trzeba sobie jasno powie-
dzieæ, ¿e je¿eli chodzi o zmianê granic, to jest to
kwestia regulowana rozporz¹dzeniem Rady Mini-
strów. Tymczasem ta sprawa – i to jest zapisane
w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego – jak naj-
bardziej kwalifikuje siê do tego, ¿eby mieszkañcy
mogli wyraziæ w formie referendalnej swoje stano-
wisko. Podkreœlam, to jest stanowisko, nie bêdzie
ono mia³o charakteru wi¹¿¹cego. Ta sprawa nale-
¿y do wy³¹cznej kompetencji… Decyzjê rozstrzy-
gaj¹c¹ w tym zakresie podejmuje na przyk³ad Ra-
da Ministrów.

(Senator Leon Kieres: Lub Sejm. Chodzi o zmia-
nê granic województwa.)

Z tego, co ja siê orientujê, to zmian granic je-
dnostek samorz¹du terytorialnego, przynajmniej
na szczeblu gminnym, dokonuje siê rozporz¹dze-
niem Rady Ministrów.

(Senator Henryk WoŸniak: Jeszcze woje-
wództw.)

(Senator Leon Kieres: Z wy³¹czaniem woje-
wództw.)

Co do tego to ja ju¿ nie bêdê siê spiera³ z panem
profesorem, bo musia³bym siê odwo³aæ do przepi-
sów, a znaj¹c…

(G³os z sali: Fantasta.)
…pana profesora i uwa¿aj¹c go za osobê miaro-

dajn¹, mogê powiedzieæ, ¿e siê zgadzam, bo pew-
nie tak jest.

W samym uzasadnieniu Trybuna³u Konstytu-
cyjnego by³y odwo³ania do spraw dotycz¹cych
przebiegu ró¿nego rodzaju inwestycji. By³o odwo-
³anie chocia¿by do lokalizacji dróg, oczywiœcie
maj¹cych swój przebieg na terenie danej jedno-
stki samorz¹du terytorialnego. I tutaj te¿ jest
wskazane, ¿e w zasadzie mo¿na przeprowadzaæ
w tych kwestiach referendum, ale wy³¹czn¹ kom-
petencjê do rozstrzygania w tej sprawie – wy³¹cz-
n¹ w tym sensie, ¿e decyzji o lokalizacji takiej in-
westycji, je¿eli to jest droga krajowa, nie podej-
muje na przyk³ad organ samorz¹du terytorialne-
go, tylko inny organ – maj¹ inne organy.

W zwi¹zku z tym, moim zdaniem, dodanie
w tym¿e przepisie s³ów „a nie zastrze¿onych do
wy³¹cznej kompetencji organów innych w³adz
publicznych” spowoduje, ¿e my siê za daleko nie
posuniemy. Bêdê sk³ada³ poprawkê w tym zakre-
sie. Zreszt¹ nie ukrywam, ¿e omawia³em j¹ z na-
szym Biurem Legislacyjnym. Wydaje mi siê, ¿e je-
¿eli wyeliminujemy tê koñcow¹ czêœæ, to przepis
proponowany w ust. 1a bêdzie bardziej czytelny
dla adresatów tej normy. A adresatami tej normy

bêd¹ przede wszystkim mieszkañcy i organy je-
dnostek samorz¹du terytorialnego, bo one prze-
cie¿ uczestnicz¹ w procesie podejmowania decyzji
co do zasadnoœci przeprowadzania referendum.
W zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku, sk³adam dwie
poprawki w tym zakresie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Mie-

czys³awa Augustyna.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Rezygnujê, Pa-

nie Marsza³ku.)
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Leo-

na Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jestem cz³onkiem Komisji Ustawodawczej

i g³osowa³em za przyjêciem tego projektu ustawy,
bo taki by³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego, ale
powiem pañstwu szczerze, ¿e jestem umiarkowa-
nym zwolennikiem poszerzania uprawnieñ refe-
rendalnych jednostek samorz¹du terytorialnego,
i gmin, i powiatów, i województw. Mam liczne
przyk³ady z praktyki samorz¹dowej, kiedy mo¿e
to prowadziæ do sytuacji kuriozalnych, zw³aszcza
gdy chodzi o interpretacjê warunków przeprowa-
dzenia referendów, które okreœli³ Trybuna³ Kon-
stytucyjny.

Przyk³ad pierwszy z mojej osobistej praktyki.
Kiedy w 1998 r. lub 1999 r., tak¿e w tej Izbie, dys-
kutowano nad projektem ustawy o tak zwanym
powszechnym uw³aszczeniu, pamiêtacie pañstwo,
to niektóre polskie gminy uzna³y, ¿e powszechne
uw³aszczenie to tak¿e uw³aszczenie mieszkañców
na mieniu komunalnym. Jedna z rad gmin woje-
wództwa dolnoœl¹skiego, mimo mojego stanow-
czego sprzeciwu – by³em wówczas przewodni-
cz¹cym sejmiku samorz¹dowego województwa
wroc³awskiego, by³em obecny na tej sesji, w trybie
pilnym zosta³em wezwany przez wójta tej gminy –
podjê³a uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia refe-
rendum, mówi¹c – tak byœmy to dzisiaj czytali – ¿e
dotyczy to spraw gospodarczych, które s¹ jako ¿y-
wo zwi¹zane z interesami mieszkañców. Przecie¿
ka¿dy mieszkaniec chcia³by siê uw³aszczyæ na
mieniu komunalnym, a takie wyobra¿enie mieli
inicjatorzy tego referendum. W czasie burzliwej se-
sji w tej gminie, i to pod ka¿dym wzglêdem burzli-
wej, mimo moich protestów i wskazañ wówczas na
wyroki Naczelnego S¹du Administracyjnego, jesz-
cze nie by³o wojewódzkich s¹dów administracyj-
nych, ta uchwa³a zosta³a podjêta. Dopiero, tak¿e
z mojej inspiracji, wojewoda stwierdzi³ niewa¿noœæ
uchwa³y. Sprawa dotar³a do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego we Wroc³awiu, który te¿
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stwierdzi³ niewa¿noœæ tej uchwa³y, poniewa¿ nie
mieœci³a siê ona w zakresie zadañ i kompetencji
danej jednostki samorz¹du terytorialnego.

Zreszt¹ linia orzecznicza s¹downictwa admini-
stracyjnego w tych sprawach by³a chyba do
ubieg³ego roku konsekwentna, tymczasem, jak to
z s¹downictwem administracyjnym niestety nie-
kiedy bywa, runê³a gwa³townie. Zmieniono to sta-
nowisko, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ odnoszenia re-
ferendum do ró¿nych spraw, jeœli s¹ one zwi¹zane
z mimo wszystko dosyæ enigmatycznym pojêciem
interesów wspólnot lokalnych.

Uwa¿am, ¿e dotychczasowe ustawodawstwo nie
by³o najgorsze w tym zakresie. Ka¿da sprawa, która
nale¿a³a do wy³¹cznych zadañ i kompetencji gminy,
powiatu i województwa, mog³a byæ przedmiotem re-
ferendum. Dzisiaj s¹ referenda, które s¹ obligatoryj-
ne, mianowicie wtedy gdy rada gminy, powiatu czy
województwa nie udzieli absolutorium, zw³aszcza
rada gminy, bo to dotyczy wójta, burmistrza lub pre-
zydenta. W tej sytuacji po czternastu dniach zwo³uje
siê nastêpn¹ sesjê i podejmuje siê uchwa³ê o prze-
prowadzeniu referendum albo te¿ nie. Jeœli rada po-
dejmie tak¹ uchwa³ê, wtedy jest obligatoryjne refe-
rendum. Mo¿na podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie samoopodatkowania, s¹ te¿
pewne przepisy szczególne o utrzymaniu porz¹dku
i czystoœci na terenie gminy, w zwi¹zku z którymi
mo¿na w drodze referendum obci¹¿yæ mieszkañców
dodatkowymi obowi¹zkami w tym zakresie. W in-
nych sprawach mo¿liwe jest opiniowanie, konsulta-
cje itd., w ten sposób mo¿na wyra¿aæ stanowisko.

Tymczasem, gdy my pójdziemy w tym kierunku
– pewnie pójdziemy, bo tak mówi Trybuna³ Kon-
stytucyjny – tak daleko, ¿e w ka¿dej sprawie spo-
³ecznej, gospodarczej lub kulturowych wiêzi
³¹cz¹cych wspólnotê bêdziemy prosiæ mieszkañ-
ców o stanowisko w formie referendum, jeœli na-
wet nie bêdzie ono mia³o wyniku wi¹¿¹cego, sta-
nowi¹cego, to bêdzie k³opot. Ja ju¿ to sobie wyob-
ra¿am. Pamiêtam przecie¿ tworzenie powiatów.
Tworzenie gmin i powiatów przy wykorzystaniu
formy rozporz¹dzenia to jest kompetencja Rady
Ministrów. Jak siê za chwilê rozpoczn¹ referenda
w sprawie zmiany granic, przenoszenia itd., bê-
dzie to forma nacisku, nagle nast¹pi polityzacja
tych referendów. No bo ³atwo siê przypodobaæ
mieszkañcom, mimo ¿e wszystkie wzglêdy prze-
mawiaj¹ za utrzymaniem gminy w tym wojewódz-
twie czy w tym powiecie, mo¿na mówiæ: ale bêdzie
wam lepiej w tamtym województwie i przekony-
waæ. Organizujemy referendum i rozpoczynaj¹ siê
pewne komplikacje.

Zwykle by³em gor¹cym zwolennikiem orzeczni-
ctwa Trybuna³u Konstytucyjnego, ale w tej spra-
wie uwa¿am, ¿e nie dokonano zbyt g³êbokiej re-
fleksji, aby uzasadniæ ten wyrok i to stanowisko,
które dzisiaj prezentujemy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz ja sobie udzielê g³osu… Ale pozostajê na

tym samym miejscu…
(G³os z sali: To ja poprowadzê obrady.)
Pozostajê na tym samym miejscu, czyli tak¿e

prowadzê obrady – ¿eby nie by³o ¿adnych w¹tpli-
woœci.

Senator Bogdan Borusewicz:
Wysoka Izbo!
Polska jest krajem demokracji przedstawiciel-

skiej – tak jest u³o¿ony system. Oczywiœcie mo¿e-
my iœæ w kierunku demokracji bezpoœredniej,
która jest najdalej posuniêta i najlepiej funkcjo-
nuje w Szwajcarii, ale musimy sobie zdawaæ spra-
wê, ¿e to jednak ³amie system. Referenda, które
przecie¿ s¹ du¿ymi przedsiêwziêciami i mobilizu-
j¹ wszystkich organizacyjnie, kosztuj¹ i mobilizu-
j¹ tak¿e partie polityczne, w mojej ocenie, maj¹
sens, gdy maj¹ moc stanowi¹c¹. To znaczy, jeœli to
ma byæ badanie opinii publicznej, czyli zbieranie
opinii, to myœlê, ¿e to jest kierunek, w którym iœæ
nie powinniœmy. Ja rozumiem tê tendencjê do po-
szerzania demokracji bezpoœredniej, ale trzeba
sobie tak¿e zdawaæ sprawê z tego, ¿e ona mo¿e
mieæ skutki negatywne.

Tak wiêc wydaje mi siê, ¿e ten przepis, który
wyklucza referenda lokalne czy gminne, je¿eli do-
tycz¹ spraw zastrze¿onych dla innych organów,
jest pewnym bezpiecznikiem. Oczywiœcie mo¿emy
to sobie wyobraziæ… Ja mam podobne podejœcie
jak pan senator Kieres, ¿e przede wszystkim je¿eli
otworzymy furtkê, to bêdziemy œwiadkami szere-
gu referendów dotycz¹cych przynale¿noœci tery-
torialnej, czyli zmiany granic gmin, powiatów,
a tak¿e województw. Akurat mówimy o gminnych
referendach, i to jest oczywiœcie zastrze¿one dla
parlamentu, niemniej gdyby nie by³o tego typu za-
strze¿enia i zakazu, to dlaczego takiego referen-
dum w gminie nie mo¿na by przeprowadziæ?

Nie chcê iœæ dalej, ale mo¿na wyobraziæ sobie
takie referenda czy pomys³y, dotycz¹ce nie tylko
przynale¿noœci terytorialnej, ale tak¿e przynale¿-
noœci pañstwowej. A wiêc myœlê, ¿e ten przepis,
który jednak ogranicza stosowanie referendum,
powinien byæ utrzymany w mocy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Teraz oddajê g³os panu senatorowi Cichoniowi.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przypomnieæ tylko, ¿e orzeczenie Try-

buna³u Konstytucyjnego w istocie sprowadzi³o siê
dodokonaniapewnejwyk³adni tegoart. 2wdotych-
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czasowym brzmieniu. Ustalono, ¿e to powinno byæ
rozumiane w ten sposób, i¿ referendum mo¿e byæ
przeprowadzane w sprawach, które dotycz¹ spo³e-
cznych, gospodarczych lub kulturalnych wiêzi, któ-
re ³¹cz¹ wspólnotê, ale niezastrze¿onych do wy³¹cz-
nej kompetencji organów innych w³adz publicz-
nych. Czyli by³a to w³aœciwie taka wyk³adnia nor-
my, a nie stwierdzenie, czy ona jest zgodna, czy nie-
zgodna z konstytucj¹, bo trybuna³ powiedzia³, ¿e je-
¿eli siê wyk³ada j¹ w³aœnie w ten sposób, jak to
przedstawi³, to jest ona zgodna z konstytucj¹.
W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, czy my w ogóle
jesteœmy… To znaczy, w³adni to jesteœmy na pew-
no, ale czy jest to konieczne, ¿ebyœmy podejmowali
teraz tak¹ ingerencjê ustawodawcz¹, zmieniali
treœæ ustawy po to, ¿eby odczytywaæ j¹ w³aœnie w ta-
ki sposób, jaki wskaza³ Trybuna³ Konstytucyjny.

Oczywiœcie mo¿na prowadziæ rozumowanie
w tym kierunku, ¿e skoro po przyjêciu konstytu-
cji w 1997 r. zlikwidowano instytucjê powsze-
chnej wyk³adni ustaw dokonywanej przez Trybu-
na³ Konstytucyjny, to rzeczywiœcie nale¿a³oby
podj¹æ ingerencjê ustawodawcz¹ i doprowadziæ
do zapisania expressis verbis takiej treœci, która
by odpowiada³a w³aœnie tej wyk³adni zaprezento-
wanej przez trybuna³.

Ja bym siê do tego przychyla³ i sk³ania³ siê ku
dokonaniu tej zmiany, aczkolwiek chcia³bym
zwróciæ uwagê na jedno niebezpieczeñstwo:
w tym momencie w zasadzie sprowadzamy refe-
rendum do tych sfer, które okreœli ustawodawca,
bo ustawodawca mo¿e w ten sposób bardzo do-
wolnie kszta³towaæ zakres sfery, która bêdzie
przedmiotem referendum, gdy¿ okreœli to w usta-
wie i mo¿e tak rozparcelowaæ te wszystkie zadania
miêdzy okreœlone organy w³adz publicznych, da-
j¹c im wy³¹czn¹ kompetencjê, ¿e dla referendum
pozostanie bardzo ma³e pole. Mo¿emy sobie wrêcz
wyobraziæ, ¿e to pole bêdzie zerowe – tu jest pewne
ryzyko. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê, to sformu³owanie, ¿e w referendum zaj-
muje siê stanowisko w istotnych sprawach. No,
pozostaje kwestia, kto ma oceniæ to, czy przed-
miot referendum dotyczy istotnej sprawy. Czy nie
pozostawiæ tego w³aœnie woli wyborców, woli tych,
którzy bêd¹ organizowali to referendum i którzy
okreœl¹, co ich zdaniem jest bardzo istotne i czy
w tej kwestii powinno siê wypowiedzieæ spo³e-
czeñstwo? Przecie¿ swojego rodzaju barier¹,
chroni¹c¹ przed jakimœ pieniactwem w tych spra-
wach, jak wiadomo, jest wymóg uzyskania okreœ-
lonej liczby podpisów pod wnioskiem o przepro-
wadzenie referendum i sprecyzowanie tego, na ja-
kie pytanie ma zostaæ udzielona odpowiedŸ przez
wyborców w czasie tego referendum.

Na te dwie kwestie pragn¹³bym zwróciæ uwagê,
nim podejmiemy tutaj decyzjê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Piotra £ukasza Andrze-

jewskiego o zabranie g³osu.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Problem jest dosyæ istotny, bo trzeba spytaæ,

jakie jest ratio legis, czyli uzasadnienie tego prze-
pisu. Czy tu chodzi tylko o system decyzyjny, czy,
co podkreœla³ Trybuna³ Konstytucyjny, jedno-
czeœnie o jak¹œ formê wyk³adni art. 169 ust. 1
i art. 170 konstytucji, który mówi o tak zwanym
wp³ywie kszta³tuj¹cym, czyli o konsultacjach?

Wydaje mi siê, ¿e pan marsza³ek ma stupro-
centow¹ racjê, mówi¹c, ¿e nasz system jest syste-
mem przedstawicielskim, je¿eli chodzi o podsta-
wowe decyzje. Dlatego tu jest dosyæ wyraŸnie za-
akcentowane, ¿e tam, gdzie jest kompetencja wy-
³¹czna innych organów, a contrario to referen-
dum by³oby niedopuszczalne.

Jest jeszcze jeden problem, zw³aszcza w Roku
Polskiej Demokracji, którego obchody s¹ trochê
dwuznaczne, chocia¿by ze wzglêdu na to, co tutaj
dzisiaj demonstrujemy, na wystawê dotycz¹c¹ te-
go, jak w okresie miêdzywojennym wygl¹da³o ka-
ranie za procedury demokratyczne. Nie bêdê tego
tematu rozwija³.

Naszym wspólnym zadaniem jest jak najlep-
sze prawne udro¿nienie kszta³towania spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. To znaczy pobudze-
nie aktywnoœci obywatelskiej ludzi nie tylko
w zakresie tego, ¿e idzie siê do urzêdu za³atwiæ
sprawê, ale ¿e chcê siê zaanga¿owaæ w sprawy
lokalne. Dostrzegam w tym raczej aspekt nie-
œciœle systemowy. Oczywiœcie nie mo¿e ten sys-
tem zejœæ z pola widzenia, zw³aszcza w Senacie.
Chodzi o pobudzenie w ró¿nych kierunkach,
czêsto mo¿e nawet z przyczyn nie zawsze zasa-
dnych z naszego punktu widzenia, ale pobudze-
nie aktywnoœci lokalnej, bycia w spo³eczeñstwie
obywatelskim.

Mamy problem z frekwencj¹ wyborcz¹, ale to
zaczyna siê na tym poziomie, ¿e jest wszystko je-
dno, bo i tak od nas nic nie zale¿y. Kogo sobie wy-
bior¹, to wybior¹, my i tak nie mamy na to wp³y-
wu. Tak w tej chwili reaguje wiele œrodowisk. Byæ
mo¿e bêdziemy mieli dowód na to w najbli¿szych
wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dlatego trzeba tam, gdzie mo¿na, pobudziæ ak-
tywnoœæ obywatelsk¹, zw³aszcza na tym pier-
wszym etapie dzia³alnoœci – nie tylko w samo-
rz¹dzie, ale we wspólnotach lokalnych. Wydaje mi
siê, ¿e nale¿y chyba to podkreœliæ jako cel mo¿e nie
najwa¿niejszy przy wdra¿aniu tego orzeczenia Try-
buna³u Konstytucyjnego, ale wa¿ny. A mo¿e
w przysz³oœci bêdzie to jeden z elementów, które

34. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2009 r.
116 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

(senator Z. Cichoñ)



przyczyni¹ siê do tego, ¿e wyroœnie nam kadra lu-
dzi bardziej zaanga¿owanych i w ¿ycie polityczne,
i w ¿ycie decyzyjne na poziomie gminy i na pozio-
mie pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Bohdan Pa-
szkowski.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy zmieniaj¹cej ustawê o samo-
rz¹dzie gminnym.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów i zawarty jest w druku
nr 434, a sprawozdanie komisji w druku nr 434S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, pana senatora Mieczys³awa Augustyna,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Proszê pañstwa, dobrze siê z³o¿y³o, ¿e ten

punkt rozpatrujemy po projekcie ustawy doty-
cz¹cej referendum lokalnego. Chcia³bym na-
wi¹zaæ do kilku wypowiedzi w trakcie dyskusji.
Mówiono tu w zwi¹zku z tamt¹ ustaw¹ o pewnym
wyborze kierunku miêdzy demokracj¹ bezpoœre-
dni¹ a demokracj¹ przedstawicielsk¹. Demokra-
cjê trzeba pielêgnowaæ, ona roœnie na gruncie za-
anga¿owania obywatelskiego. To trzeba pobu-
dzaæ, to powinno byæ obowi¹zkiem pañstwa – na-
wi¹zujê tu trochê do wypowiedzi pana senatora
Andrzejewskiego. Mówiê to uzasadniaj¹c projekt,
który przedstawiam, poniewa¿ jest jeszcze inna
droga, dzisiaj doœæ powszechnie we wszelkim piœ-
miennictwie o demokracji i analizach podkreœla-
na, tak¿e w piœmiennictwie o demokracji polskiej
powsta³ym w dwudziestolecie jej odrodzenia – de-
mokracja partycypacyjna, demokracja bezpoœre-
dnia. Wiele samorz¹dów to czuje i chce du¿e
i wa¿ne œrodowiska zapraszaæ do dialogu, konsul-
towaæ z nimi podejmowane decyzje. Nie boi siê te-
go. Oczywiœcie na drugim biegunie s¹ i tacy, któ-
rych wczoraj pokaza³a telewizja. Im nawet rady
gmin wadz¹. Ale miejmy nadziejê, ¿e idziemy

w kierunku demokracji dojrza³ej, która nie boi siê
g³osu ludzi i chce ich s³uchaæ.

Takim du¿ym œrodowiskiem, które gwa³townie
roœnie w si³ê, jeœli chodzi o liczebnoœæ i potencja³,
jest oczywiœcie œrodowisko seniorów. Ju¿ dzisiaj
blisko co pi¹ty mieszkaniec Polski to jest osoba,
która przekroczy³a wiek emerytalny. Prawie 14%
stanowi¹ ludzie po szeœædziesi¹tym pi¹tym roku
¿ycia. Zwa¿my, ¿e jest to œrodowisko bardzo nie-
koherentne, o zró¿nicowanym stanie zdrowia,
wykszta³ceniu, mo¿liwoœciach, ale s¹ w tym œro-
dowisku i tacy, którzy bardzo mocno anga¿uj¹ siê
w ¿ycie spo³ecznoœci lokalnych, w dzia³alnoœæ or-
ganizacji pozarz¹dowych. S¹ gminy w du¿ych
i œrednich miastach, gdzie organizacji i instytucji
dzia³aj¹cych na rzecz tego œrodowiska albo sku-
piaj¹cych seniorów jest nawet kilkanaœcie. To
œrodowisko ludzi starszych ma oczywiœcie wszys-
tkie kompetencje demokratyczne. Ci ludzie s¹ wy-
bierani do rad, kandyduj¹, piastuj¹ nieraz bardzo
odpowiedzialne funkcje. W moim powiecie jest
starosta, który liczy sobie szeœædziesi¹t osiem lat
i daj Bo¿e m³odszym ludziom takiej werwy. Ale
przecie¿ mo¿liwoœæ bezpoœredniego uczestnictwa
w wyborach i zaanga¿owania nie musi i nie po-
winna byæ w kontrze do zaanga¿owania w mikro-
sprawy na polu organizacji pozarz¹dowych. By³o-
by dobrze, gdybyœmy stworzyli mo¿liwoœæ, ¿eby
seniorzy, tworz¹c rady seniorów, mogli pe³niej
i systematyczniej uczestniczyæ w konsultacji
spraw, które samorz¹dy bêd¹ podejmowaæ. De-
cyzja zale¿eæ bêdzie od samorz¹dów, co chcê bar-
dzo mocno podkreœliæ. To jest tylko ustawowa
mo¿liwoœæ, taka sama jak w przypadku rad m³o-
dzie¿owych.

A o tym, ¿e taka wola i chêæ jest, przekonuje nas
to, ¿e istnieje ju¿ w Polsce kilkanaœcie tego typu
inicjatyw – niektóre ju¿ dojrza³e – w postaci w³aœ-
nie rad seniorów, które staraj¹ siê pomagaæ w³a-
dzom samorz¹dowym w zaspokajaniu potrzeb ca-
³ej wspólnoty, a zw³aszcza osób w podesz³ym wie-
ku. S¹ to czêsto potrzeby specyficzne. Musi byæ
ktoœ, kto siê upomni o geriatrów i przychodnie re-
habilitacyjne. Musi byæ ktoœ, kto przypomni, ¿e
kwestia niskopod³ogowych autobusów to nie jest
bynajmniej przywilej osób niepe³nosprawnych,
ale ¿e jest to dobre przede wszystkim dla osób
starszych. Musi byæ ktoœ, kto przypomni, ¿e nie
wszystkie miejsca wypoczynku musz¹ byæ ha³aœ-
liwe. Musi byæ ktoœ, kto przypomni, ¿e senior te¿
powinien mieæ swój azyl, ¿e musi mieæ mo¿liwoœæ
spotkania siê, ¿e potrzebne s¹ kluby, domy senio-
rów, uniwersytety trzeciego wieku, które powsta-
j¹ jak grzyby po deszczu, bo jest ich ju¿ prawie
dwieœcie.

Parlamentarny Zespó³ do spraw Osób Star-
szych, który funkcjonuje w naszym parlamencie
jako trzeci w Europie, czym siê szczycimy, posta-
nowi³ zaproponowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie ta-
kiej, wydawa³oby siê, drobnej poprawki. Jest ona
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widomym znakiem tego, ¿e zaczynamy dostrzegaæ
tê zmianê struktury spo³ecznej, która, jak mówi
odnowiona agenda spo³eczna Unii Europejskiej,
bêdzie motorem zmian w polityce spo³ecznej
w krajach Europy. Projekt ten by³ konsultowany
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji, uzyska³ tam pozytywne opinie. Zespó³ zwo-
³a³ przedstawicieli funkcjonuj¹cych rad seniorów,
którzy bardzo chcieli, aby taki projekt ustawy po-
wsta³, by otworzyæ tak¹ – podkreœlam to jeszcze raz
– mo¿liwoœæ. To jest tylko chêæ oddania w niektó-
rych sprawach g³osu seniorom, którzy mogliby po-
móc w budowie lokalnych spo³eczeñstw przyjaz-
nych wszystkim pokoleniom, seniorom równie¿.

Proszê pañstwa, wzi¹³em ze sob¹ na mównicê
pismo, które pokazuje seniorów w Parlamencie
Europejskim, bo na gruncie europejskim taka re-
prezentacja organizacji seniorskich istnieje, nazy-
wa siê Age Platform. Jest ona zapraszana… Jest
tam szeœæ polskich organizacji seniorskich. Ta or-
ganizacja, tak¿e te organizacje polskie, zapraszana
jest do konsultowania krajowych planów dzia³añ
na rzecz zabezpieczenia spo³ecznego i integracji
spo³ecznej, dokonywanego co dwa lata w ramach
otwartej metody koordynacji w dziedzinie polityki
spo³ecznej, uzgadniaj¹cej posuniêcia dotycz¹ce
miêdzy innymi partycypacji osób starszych.

U nas nie najlepiej to wygl¹da. Chcia³bym pañ-
stwa poinformowaæ, ¿e do rz¹dowego programu,
tego planu dzia³ania na rzecz zabezpieczenia spo-
³ecznego i integracji spo³ecznej, jakby antycypu-
j¹c wolê polskiego parlamentu, zosta³o wpisane,
¿e w tym roku ta zmiana w ustawie o samorz¹dzie
gminnym zostanie dokonana i ¿e taki znak tego,
¿e chcemy zauwa¿yæ seniorów, chcemy s³uchaæ
ich g³osu i braæ go pod uwagê przy podejmowaniu
spraw dotycz¹cych wspólnot lokalnych, uczyni-
my, do czego Wysok¹ Izbê nak³aniam. Bêdzie to
konkretne pokazanie, ¿e wybieramy drogê chyba
najrozs¹dniejsz¹, demokracjê przedstawicielsk¹,
ale jednak partycypacyjn¹, a nawet deliberaty-
wn¹. Zastanawiajmy siê, dyskutujmy w spo³ecz-
noœciach lokalnych i pamiêtajmy, ¿e tam, gdzie
wszyscy myœl¹ jednakowo, najprawdopodobniej
nikt nie myœli zbyt wiele. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do upowa¿nionego przedstawiciela
wnioskodawców.

Przypominam, ¿e wnioskodawcy upowa¿nili do
ich reprezentowania równie¿ pana senatora Mie-
czys³awa Augustyna.

Czy s¹ pytania?
Proszêbardzo,pansenatorRachoñjakopierwszy.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Senatorze, to niezmiernie interesuj¹ca
inicjatywa, tym bardziej ¿e mam g³êbok¹ nadzie-
jê, i¿ do¿yjê tego wieku i niebawem bêdê móg³ siê
zaliczaæ do tej grupy spo³ecznej. Ale czy…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja ju¿ siê zali-
czam, mam interes osobisty…)

No, pewnie dlatego pan senator tak oklaskiwa³
tê inicjatywê, to zrozumia³e.

Czymóg³bymipanprzybli¿yæ,w jaki sposób ta ra-
da seniorów bêdzie wybierana w du¿ych gminach?

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! My tego nie

rozstrzygamy w tej ustawie. To rady gminy zdecy-
duj¹, po pierwsze, czy chc¹ tê inicjatywê, te rady
mieæ u siebie, a po drugie, jaki bêdzie zakres ich
kompetencji, w jaki sposób one bêd¹ siê konsty-
tuowa³y, co bêd¹ mog³y, jakie sprawy bêd¹ mog³y
podlegaæ konsultacji. Mówiê o tym, i dziêkujê za
to pytanie…

(Senator Janusz Rachoñ: Ale jednak gmina to
okreœli…)

Tak, i to ka¿da gmina suwerennie, nie bêdzie to
regulowane ustawowo ani ¿adnym rozporz¹dze-
niem. Myœlê, ¿e to jest zaleta, nie musi byæ wszê-
dzie jednakowo. Mówiê o tym dlatego, ¿e s³ysza³em
podczas obrad komisji takie obawy, ¿e teraz bê-
dziemy w jakieœ mierze ograniczaæ rady w ich kom-
petencjach. Przeciwnie, my dajemy radom pewien
instrument: jeœli chc¹ budowaæ spo³eczeñstwo
obywatelskie, demokracjê partycypacyjn¹ i zapro-
siæ do dialogu organizacje seniorskie, to bêd¹ mia-
³y tak¹ mo¿liwoœæ. I to jest istota tej ustawy. Ale
one nie bêd¹ mia³y, broñ Bo¿e, takiego obowi¹zku.
Je¿eli bêd¹ samorz¹dowcy, którzy bêd¹ mieli w¹t-
pliwoœci albo bêd¹ temu przeciwni, to najprawdo-
podobniej takiej inicjatywy nie podchwyc¹.

Powiem nadto pañstwu, ¿e nasi zachodni
s¹siedzi maj¹ rady seniorów w ka¿dej gminie,
w ka¿dym powiecie, a wspólnota robocza organi-
zacji seniorskich funkcjonuje przy ministerstwie
do spraw seniorów. To dziœ pewnie nam siê w g³o-
wach jeszcze nie mieœci, ale w przysz³oœci zape-
wne bêdzie inaczej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Wydaje siê, Panie Sprawozdawco, Panie Sena-

torze, ¿e pe³na realizacja tej nowelizacji nast¹pi
wtedy, kiedy w gminie bêd¹ ju¿ istnia³y rady m³o-
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dzie¿owe, organizacje pozarz¹dowe, przynajmniej
jeden senior bêdzie cz³onkiem rady gminy jako ra-
dny. I w³aœnie w kontekœcie tego mojego spostrze-
¿enia chcia³bym zapytaæ, dlaczego w poprawce
inicjatorzy pozwalaj¹ na to, a¿eby wprowadziæ al-
ternatywê, to znaczy mówi¹, ¿e istnieje rada m³o-
dzie¿y lub rada seniorów. Mam rozmieæ to w ten
sposób, ¿e je¿eli bêdzie rada m³odzie¿y, to nie mo-
¿e istnieæ rada seniorów?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Tu jest „lub”.
To „lub” to nie jest „albo”.)

To lub to, czyli albo jedno, albo drugie.
(G³os z sali: To nie jest wykluczaj¹ce…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Wed³ug naszej wiedzy, opartej te¿ na dyskusji

w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji z panem ministrem Siemoniakiem, jedno
nie wyklucza drugiego, to znaczy to s³owo nie wy-
klucza czegokolwiek i pozwala funkcjonowaæ i jed-
nej, i drugiej radzie, Panie Senatorze. Ale ma pan
racjê w tym sensie, ¿e rzeczywiœcie, ¿eby rozumieæ
potrzebê powo³ania takiej rady, czêsto dobrze by
by³o, gdyby seniorzy byli w radzie gminy, i to wcale
nie jest tak, ¿e te œrodowiska zrezygnuj¹ z aspiracji
do bezpoœredniego uczestniczenia w wyborach,
wprowadzania swoich radnych itd. Na pewno nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, tak jak pan pod-

kreœla³, to jestdobrykrokwkierunkubudowyspo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Zauwa¿am jednak pewn¹
skrajnoœæ, bo na jednym biegunie mamy mo¿liwoœæ
powo³aniam³odzie¿owej radygminnej, anadrugim–
rady seniorów. Czy w trakcie dyskusji…

(G³os z sali: Panie Senatorze, ale czy to na pe-
wno…)

(G³os z sali: Dobrze, jeszcze to sprawdzimy.)
Mogê kontynuowaæ?
(G³os z sali: Przepraszam najmocniej.)
Czy w trakcie dyskusji nad tym projektem mó-

wiono te¿ o tych obywatelach w wieku œrednim,
którzy s¹ tu pominiêci?

(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, ja mo¿e nie bêdê sprowadza³ te-
go pytania do ¿artu, chocia¿ jak pan widzi, wzbudzi-
³o ono weso³oœæ. Ale rozumiem intencjê, która nie
jest ¿artobliwa. Intencja jest pewnie taka: a co z in-
nymi grupami obywateli, którzy by chcieli w tym
uczestniczyæ? Ja chcê powiedzieæ, ¿e w bardzo wie-
lu samorz¹dach istniej¹ rady wielu ró¿nych organi-
zacji. Istniej¹ rady organizacji dzia³aj¹cych w sferze
osóbniepe³nosprawnych–znamtakie. Istniej¹ inne
jeszcze cia³a konsultacyjne, które powo³uje siê na
mocy chyba art. 18 ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym. Inaczej zreszt¹ nie mo¿na by by³o powo³aæ
tych ju¿ kilkunastu funkcjonuj¹cych rad.

Czy jest taki próg, po przekroczeniu którego to
by by³o za du¿o? Bo rozumiem, ¿e ten œmiech do-
tyczy³ troszkê tego, ¿e mo¿e w przysz³oœci zamie-
nimy tê instytucjê w parodiê. Ja bym siê tego nie
obawia³ dlatego, ¿e gdybyœmy tak myœleli, gdyby
tak siê sta³o, to by znaczy³o, ¿e samorz¹dowcy lo-
kalni, jak mawiaj¹ Rosjanie, saszli s uma. Podzie-
la³bym takie przekonanie, ¿e w³adza lokalna wie,
ilu chce mieæ partnerów do dialogu, i ona ostate-
cznie zdecyduje.

Jednak umieszczenie w ustawie akurat tych
dwóch œrodowisk nie jest przypadkiem. Decyduj¹
nie tylko liczba, nie tylko znaczenie, nie tylko zas³u-
gi, ale tak¿e stan tego œrodowiska. Pan marsza³ek
przewodniczy³ wczoraj zespo³owi do spraw
wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi. Przed-
stawiono tam dane o potencjale demokratycznym
Polski. Za nami jest ju¿ tylko Rumunia i Bu³garia.
Gdy siê policzy wszystkie mierniki partycypacji
obywatelskiej, to okazuje siê, ¿e jest gorzej ni¿ Ÿle.
Zapewne znacie pañstwo raport o kapitale intelek-
tualnym Polaków. Otó¿ jeœli chodzi o Polaków, to
najni¿szy potencja³ zaanga¿owania jest w³aœnie
wœród seniorów, a potem wœród m³odzie¿y. Niech to
bêdzie odpowiedŸ na pytanie, dlaczego akurat te
dwie grupy znalaz³y siê w ustawie. Powinno nam na
nich zale¿eæ, dlatego ¿e s¹ liczne i ich zaanga¿owa-
nie ma wyj¹tkow¹ wartoœæ spo³eczn¹. Mamy pe-
wien brak do nadrobienia, a ta ustawa mo¿e, przy
woli samorz¹dów, temu sprzyjaæ.

Prosi³bym pañstwa, ¿ebyœcie mo¿e przy okazji
zapoznali siê z tymi dwoma dokumentami – wiele
o nas mówi¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zadanie pytania pana senatora Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:
Zawsze mi siê wydawa³o, ¿e j¹drem wspólnoty

gminnej jest to¿samoœæ terytorialna. Tu siê budu-
je si³a wspólnoty, przez zwi¹zek z obszarem. Jeœli
chcemy wiêkszej partycypacji, to mo¿e trzeba po-
g³êbiaæ i rozbudowywaæ ow¹ wspólnotê teryto-
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rium. To mo¿e byæ osiedle, to mo¿e byæ przysió³ek,
to mo¿e byæ jakieœ inne terytorium. Istot¹ jest
przeciwdzia³anie wszystkim podzia³om: w³aœnie
wiekowym, w³aœnie maj¹tkowym, w³aœnie wyzna-
niowym et cetera, et cetera.

Ja mam tak¹ obawê, ¿e idziemy w kierunku
tworzenia gett pokoleniowych, wydzielania grup
i ¿e to idzie w poprzek istoty wspólnoty gminy,
która jest przede wszystkim wspólnot¹ terytorial-
n¹. Czy pan nie widzi takiego niebezpieczeñstwa?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, fundamentalnie siê z panem

nie zgadzam. Nie zgadzam siê dlatego, ¿e jestem
uczestnikiem tak wielu prac w organizacjach po-
zarz¹dowych i zarêczam panu, ¿e przez to, i¿ dzia-
³am na terytorium kilku gmin, nie przesta³em byæ
ani na jotê gorszym pilaninem. To nie musi mieæ
zwi¹zku, absolutnie nie ma i dosyæ ³atwo to udo-
wodniæ, patrz¹c na mapê organizacji pozarz¹do-
wych. Nic siê nie sta³o, niech powstaj¹ organiza-
cje s³u¿¹ce za³atwianiu ró¿nych spraw na ró¿nych
terytoriach. Decyzje w samorz¹dach dotycz¹
oczywiœcie okreœlonych terytoriów i dobrze by by-
³o, ¿eby przy ich podejmowaniu brano pod uwagê
wszystkie aspekty.

Co do dezintegracyjnego charakteru tej inicja-
tywy, to powiem tak. Ten rz¹dowy plan dzia³ania
dotyczy nie tylko zabezpieczenia spo³ecznego, ale
i integracji spo³ecznej. Bo gdy popatrzymy na œro-
dowiska, które s¹ zagro¿one wykluczeniem, tak¿e
z udzia³u w niektórych przedsiêwziêciach na po-
ziomie samorz¹du terytorialnego, to okazuje siê,
¿e seniorzy wiod¹ tutaj absolutny prym. Uwa¿am,
¿e to posuniêcie zmierza w kierunku przeciwnym
– chce w³¹czyæ spo³ecznoœæ seniorsk¹ do podej-
mowania decyzji, które dotycz¹ ca³ej wspólnoty,
nie tylko ich spraw, choæ oczywiœcie i o swoje
sprawy seniorzy, jako grupa, która dzisiaj stano-
wi jedn¹ czwart¹ wspólnoty, a w przysz³oœci mo¿e
jedn¹ trzeci¹, maj¹ prawo siê upominaæ. Do-
œwiadczenia innych krajów, a tak¿e samorz¹dów,
w których funkcjonuj¹ ju¿ rady seniorów, nie po-
twierdzaj¹ obaw, czy nie dojdzie do dezintegracji
tych wspólnot i czy nie bêdzie mo¿na mówiæ o ja-
kichœ podzia³ach i nowych murach. Jeszcze raz
podkreœlê: d¹¿my do tego, by ta grupa spo³eczna,
ta czêœæ wspólnoty, maj¹ca przecie¿ problem z ko-
rzystaniem z internetu, który zaczyna królowaæ
w urzêdach, maj¹ca problem z dostêpem do wie-
dzy, z dostêpem do kultury, w tych zakresach bar-

dzo czêsto, niestety – z ró¿nych powodów, nie spo-
sób tego tutaj rozwin¹æ – zagro¿ona wyklucze-
niem mog³a siê w³aœnie integrowaæ.

Panie Senatorze gor¹co chcia³bym przekonaæ
pana, ¿e t¹ drog¹ na pewno nie idziemy ku dezin-
tegracji wspólnot.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê… Aha, pan senator Gogacz, proszê

bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, w obecnym

zapisie ustawy o samorz¹dzie gminnym nie ma
zakazu organizowania grup, z którymi mo¿na by-
³oby konsultowaæ najró¿niejsze decyzje w ra-
mach gminy. Proszê mi powiedzieæ tak¹ rzecz.
Skoro teraz nie ma zakazu i rada gminy czy te¿
organ wykonawczy, bo czêsto s¹ to zintegrowane
struktury w sensie praktycznym… Có¿ takiego
ma siê nagle staæ poprzez wprowadzenie przez
nas tego zapisu, ¿e teraz nagle rada mo¿e wyraziæ
zgodê, wyrazi tê zgodê, choæ w sensie rzeczywi-
stym do tej pory nie nastêpowa³o takie aktywizo-
wanie tej grupy spo³ecznej, o której pan mówi?
Czy to ten zapis ma o tym decydowaæ? Jakie, we-
d³ug pana, mechanizmy uruchomi¹ siê w tym
momencie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze, jeœli mówi³em o tym, ¿e senio-
rzy s¹ grup¹ zagro¿on¹ wykluczeniem, to tak¿e
dlatego, ¿e dosyæ nieporadnie poruszaj¹ siê w sys-
temie prawnym, tak¿e na poziomie gminnym. To
w³aœnie w ramach tych inicjatyw dotycz¹cych rad
seniorów, które siê tworz¹, postulowano ten za-
pis, a¿eby daæ jasny sygna³ otwarcia na powo³y-
wanie takich rad, oczywiœcie ca³y czas zostawia-
j¹c radzie gminy decyzjê zarówno co do samego
faktu powo³ania rady seniorów, jak i do zakresu
jej funkcjonowania.

Liczymy na to, ¿e zapis w tej ustawie… Mo¿e
powiem inaczej. Nie raz z tej mównicy pada³o, ¿e
zapisy prawa maj¹ nie tylko walor reguluj¹cy, ale
tak¿e taki walor indykatywny, wskazuj¹cy na pe-
wien kierunek. Ja podkreœla³em tutaj, ¿e jest to
pewien znak, nie tylko co do symbolu, bo nie
o symbol w³aœciwie chodzi, tylko co do kierunku,
co do mo¿liwoœci. Mam nadziejê, ¿e wiele samo-
rz¹dów w³aœciwie odczyta ten znak, ¿e wiele orga-
nizacji, widz¹c taki zapis, w³aœciwie odczyta ten
znak i zechce siê organizowaæ. Bo trzeba te¿ po-
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wiedzieæ, ¿e zintegrowanie kilku czy kilkunastu
organizacji seniorskich w jednym mieœcie jest za-
daniem nies³ychanie trudnym. Ja bym siê nie
obawia³ tego, ¿e teraz rady seniorów bêd¹ powsta-
waæ jak grzyby po deszczu. Ale liczê na to, razem
z Parlamentarnym Zespo³em do spraw Osób Star-
szych, ¿e tych rad bêdzie przybywaæ – oby tak by³o
– w tych samorz¹dach, które widz¹ potrzebê dia-
logu ze œrodowiskami skupiaj¹cymi seniorów al-
bo dzia³aj¹cymi na ich rzecz.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator WoŸniak zadaje pytanie.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Doceniam oczywiœcie zaanga¿owanie pana

przewodnicz¹cego, pana senatora Augustyna,
rozumiem intencje. Chcia³bym jednak prosiæ
o informacjê, czy ta inicjatywa jest inspirowana
realnym zapotrzebowaniem samorz¹dów, czy ta-
kie zapotrzebowanie na tê regulacjê prawn¹ wy-
p³ywa od samorz¹dów lokalnych. Ka¿dy z nas ma
swoje doœwiadczenia w tym obszarze. Pan prze-
wodnicz¹cy mówi³ o swoich, co do mnie zaœ, to
przed laty inicjowa³em powstanie M³odzie¿owej
Rady Miasta w Gorzowie, zak³ada³em towarzy-
stwo uniwersytetu trzeciego wieku, próbowa³em
stworzyæ, zainicjowaæ m³odzie¿ow¹ radê, m³o-
dzie¿owy sejmik województwa, choæ to akurat
bez powodzenia. Mnie siê wydaje, ¿e tam, gdzie
jest realna aktywnoœæ, realna potrzeba partycy-
pacji w ¿yciu spo³ecznym, to na gruncie obo-
wi¹zuj¹cego prawa ona mo¿e byæ realizowana ju¿
dzisiaj. Czy rzeczywiœcie jest taka koniecznoœæ,
czy jest potrzeba inspirowana przez œrodowiska
samorz¹du lokalnego? Faktycznie, jak pan prze-
wodnicz¹cy powiedzia³ w ostatniej czêœci swojej
wypowiedzi, pewne kierunkowe dzia³ania legis-
lacyjne s¹ istotne, bo one inspiruj¹, zachêcaj¹.
Ale czy rzeczywiœcie jest dzisiaj taka potrzeba?
Mam powa¿ne w¹tpliwoœci, abstrahuj¹c od tego,
o czym mówi³ mój s¹siad, senator Janusz Sepio³,
¿e jakby mo¿emy inspirowaæ oczekiwania œrodo-
wiskowe, na przyk³ad rady kobiece, rady zawo-
dowe itd., itd.

(G³os z sali: Mo¿na.)
Czy nie ma takiego niebezpieczeñstwa, ¿e ot-

wieramy kolejn¹ furtkê dla dzia³añ, które nie bê-
d¹ mieæ charakteru rzeczywistego, a bêd¹ wy-
zwalaæ pewne indywidualne ambicje, bez ugrun-
towanej potrzeby w œrodowisku zamieszkania?
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, nikt w Pol-
sce nie przeprowadzi³ badañ, ile samorz¹dów ¿y-
czy³oby sobie rady seniorów. Nie wydaje mi siê to
potrzebne wtedy, gdy przepis ma charakter fakul-
tatywny. To po pierwsze.

Po drugie, mogê powiedzieæ tak: nie my w par-
lamentarnym zespole byliœmy inicjatorami podjê-
cia tego kroku ustawodawczego, tylko w³aœnie te
inicjatywy, które ju¿ funkcjonuj¹ i to funkcjonuj¹
z woli samorz¹dów. Dlatego zwróci³bym uwagê, ¿e
nawet tam – jak w Poznaniu, w moim regionie –
gdzie powo³ano radê seniorów z inicjatywy prezy-
denta miasta, tam równie¿ by³o oczekiwanie, aby
jednak dokonaæ tej zmiany ustawowej. To jest
znaczne, podkreœlam: znaczne podniesienie rangi
tego przedsiêwziêcia, jak równie¿ wskazanie drogi
dla samorz¹dów, które bêd¹ tego chcia³y.

Panie Senatorze, skoro pan jest ze œrodowiska
samorz¹dowego, to pan wie, ¿e pogl¹dy na fun-
kcjonowanie naszej demokracji lokalnej s¹ bar-
dzo ró¿ne. I powinno nas zastanawiaæ, ¿e tak fan-
tastycznie trafiliœmy, i¿ w ma³ych spo³eczno-
œciach lokalnych od czasów naczelnika gminy do
dziœ nie znalaz³a siê ¿adna inna osoba, któr¹ da³o-
by siê wybraæ. Zmierzam do tego, ¿e bywaj¹ w Pol-
sce i takie miejsca, gdzie demokracja jest tylko
formalna, by nie powiedzieæ: fasadowa. I myœlê, ¿e
ka¿dy krok w takim kierunku, aby zapewniæ par-
tycypacjê, choæby on by³ ma³y, choæby nie by³o,
Panie Senatorze, jakiegoœ gremialnego zaintere-
sowania, by³by, jak uwa¿am, krokiem w dobr¹
stronê. ¯ycie poka¿e, jak naprawdê jest, i to bê-
dzie, ¿e tak powiem, prawdziwe g³osowanie w tej
sprawie. Kto bêdzie widzia³ tak¹ potrzebê, ¿eby
odpowiedzieæ na zapotrzebowanie œrodowisk se-
niorskich, ten to zrobi, a kto nie – nie musi. I nie
widzê w tej mierze ¿adnego niebezpieczeñstwa.
Osobiœcie zaœ uwa¿am, ¿e powinniœmy bardzo o to
zabiegaæ, jeœli chcemy wzmocniæ potencja³ inte-
lektualny œrodowiska ludzi trzeciego wieku, œro-
dowiska, które siê budzi. Tutaj mówi³ pan o powo-
³aniu uniwersytetów trzeciego wieku. W czasach,
kiedy te inicjatywy siê rodzi³y, by³o ich najpierw
kilka, potem kilkanaœcie, a dzisiaj powstaje ich
kilkanaœcie rocznie. Rocznie. Ten ruch liczy ju¿
w Polsce prawie dwieœcie uniwersytetów trzeciego
wieku. To oznacza, ¿e dokonuje siê jakaœ zmiana.

Tutaj ¿artem mówiono, ¿e niektórzy z nas ju¿ s¹
seniorami. Tak, ju¿ s¹, albo bêd¹ nimi za chwilê.
I my bêdziemy ju¿ innymi seniorami, w swoich
spo³ecznoœciach lokalnych bêdziemy mieli te¿ in-
ne aspiracje. Ci, którzy bêd¹ chcieli dzia³aæ w sa-
morz¹dzie, oczywiœcie bêd¹ to robiæ wprost, star-
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tuj¹c w wyborach. A ci, którzy bêd¹ chcieli siê za-
anga¿owaæ w inny sposób, ci, którym wystarczy
tylko ta rola konsultacyjna, mog¹ skorzystaæ
z oferty, jak¹ niesie projekt tej ustawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, jeszcze s¹ py-

tania.
Pan marsza³ek Romaszewski.
(G³os z sali: Ale to do dyskusji…)
A, do g³osu, tak? Dobrze, no to zapisujemy do

dyskusji.
Dziêkujê, nie ma wiêcej pytañ.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Py-
tam pana ministra Siemoniaka.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Tomasz Siemoniak:
Panie Marsza³ku, ja chcia³bym tylko powie-

dzieæ, ¿e ministerstwo w pe³ni popiera przedsta-
wiony projekt. Dziêkujê.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku ob-
rad.

Czy s¹ pytania? Nie widzê zg³oszeñ.
Otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pana marsza³ka Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ja muszê po-

wiedzieæ, ¿e z du¿ym zainteresowaniem, powie-
dzia³bym, w³aœciwie nawet z pewnym entuzjaz-
mem przyj¹³em propozycjê zg³oszon¹ przez pana
senatora Augustyna. W³aœnie ten przyk³ad two-
rz¹cych siê uniwersytetów trzeciego wieku jest po
prostu niezwykle frapuj¹cy. I zajêcie siê przedsta-
wicielami wieku starszego niew¹tpliwie jest rze-
cz¹ wa¿n¹. No ale tutaj po drodze by³o wyst¹pie-
nie pana senatora Sepio³a, które rzeczywiœcie
wzbudzi³o we mnie jednak pewne refleksje. Otó¿
wydaje mi siê, ¿e buduj¹c pewne struktury orga-
nizacyjne, chc¹c nie chc¹c, prowadzimy w grun-
cie rzeczy do ich alienacji. No tak to siê sk³ada,
jest takie polskie przys³owie: ¿eby m³odoœæ wie-

dzia³a, a staroœæ mog³a, to by³oby idealnie. No w³a-
œnie my chcemy to po prostu rozdzieliæ. I muszê
powiedzieæ, ¿e to w jakiœ sposób sprzeciwia siê
mojemu, ¿e tak powiem, doœwiadczeniu ¿yciowe-
mu. Chyba najwa¿niejsze wydarzenie z mojego
doœwiadczenia ¿yciowego – i myœlê, ¿e równie¿
pan marsza³ek to potwierdzi – to jest jednak Ko-
mitet Samoobrony Spo³ecznej KOR, który by³ nie-
zwykle, powiedzia³bym, siln¹ struktur¹, sponta-
nicznie podejmuj¹c¹ dzia³ania spo³eczne, struk-
tur¹, która zaczyna³a siê od ludzi w wieku lat sie-
demnastu czy osiemnastu, a koñczy³a siê na pro-
fesorze Lipiñskim, który przekracza³ w³aœnie dzie-
wiêædziesi¹tkê.

Ja myœlê tak: to doœwiadczenie dojrza³ych poli-
tyków bardzo wysoko sobie ceni³em i ceniê, ale
niezbêdna by³a równie¿ obecnoœæ tych m³odych,
którzy potrafili drukowaæ, kolportowaæ, funkcjo-
nowaæ, zbieraæ, uczestniczyæ w demonstracjach.
Dlatego jest rzeczywiœcie pewna obawa, aby przy
formalnym budowaniu pewnych struktur nie do-
prowadziæ do zerwania tych bezpoœrednich wiêzi.
To rzeczywiœcie jest pewien problem. Ja myœlê, ¿e
to nie jest a¿ tak niebezpieczne, najwy¿ej to po
prostu nie bêdzie funkcjonowaæ.

I s¹dzê, ¿e w gruncie rzeczy taki bêdzie tego los,
bo dzia³ania, które usi³ujemy w jakiœ sposób na-
rzuciæ i które nie s¹ dzia³aniami spontanicznymi,
po prostu siê wypalaj¹, i tyle. To jest w³aœnie ta re-
fleksja, któr¹ chcia³em siê po prostu z pañstwem
podzieliæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Faktycznie muszê potwierdziæ, ¿e Komitet Ob-

rony Robotników sk³ada³ siê w zasadzie z dwóch
grup: m³odzie¿ i starsi pañstwo powy¿ej siedem-
dziesi¹tki. My wtedy jeszcze nie byliœmy w œre-
dnim wieku, Panie Senatorze.

(G³os z sali: Tak, tak…)
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska i potem

pan senator.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niestety, biologia jest taka, ¿e wszyscy siê sta-

rzejemy. Najpierw wszyscy jesteœmy m³odzi i piêk-
ni, potem ju¿ troszkê inaczej to wygl¹da. I musimy
o tym myœleæ, trzeba myœleæ tak¿e o swojej staro-
œci. A doœwiadczenie pokazuje, ¿e w okresie staro-
œci mamy wiêksze potrzeby samoorganizowania
siê. Tak to wygl¹da z pewnej perspektywy. I w tym
momencie muszê powiedzieæ, ¿e chocia¿ nie za-
wsze popieram projekty pana senatora Augusty-
na, to za tym projektem jestem bardzo, bo uwa-
¿am, ¿e wychodzi on naprzeciw pewnym oczeki-
waniom. To prawda. Jesteœmy jako Parlamentar-
ny Zespó³ do spraw Osób Starszych jednym
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z mniej licznych zespo³ów. Sama wpisa³am siê do
tego zespo³u, bo uwa¿am, ¿e skoro spo³eczeñstwo
siê starzeje, niebawem, ju¿ w 2030 r., 1/3 miesz-
kañców Polski bêdzie w wieku 50+, to znaczy, ¿e
jest to pewien problem, do którego nale¿a³oby siê
przygotowaæ. Sytuacja jest taka, ¿e s¹ ludzie
w wieku starszym, którzy odczuwaj¹ potrzebê sa-
moorganizacji, ale postrzegaj¹ bariery admini-
stracyjne, samorz¹dowe, ró¿ne inne – niektórym
brak odwagi, niektórym brak chêci, niektórzy nie
chc¹ mieæ k³opotów. I je¿eli te bariery mo¿na by
zmniejszyæ, to nale¿y to uczyniæ.

Zapisy przygotowywanej ustawy s¹ o tyle do-
bre, ¿e s¹ fakultatywne. Samorz¹d nic nie musi.
Je¿eli nie bêdzie inicjatywy, nie bêdzie wniosku ze
strony samych zainteresowanych, to samorz¹d
nie musi nic robiæ. Ale je¿eli osoby bêd¹ chcia³y
siê samoorganizowaæ, to te bariery im siê usunie.
I myœlê, ¿e na tym w³aœnie polega m¹droœæ tej
ustawy. By³abym za tym, ¿eby j¹ poprzeæ, bo ona
wyraŸnie s³u¿y chêci i potrzebie samoorganizowa-
nia siê.

Jesteœmy na takim etapie, ¿e wszyscy siedz¹
przed telewizorami, przed komputerami, atomi-
zujemy siê, równie¿ osoby starsze. I je¿eli znajdzie
siê jakiœ lider, który wyrwie z domów parê osób,
kilka czy kilkadziesi¹t, to bêdzie bardzo dobrze.
Je¿eli ktoœ chce zrobiæ coœ dla swojej spo³eczno-
œci, to pozwólmy mu na to, stwórzmy odpowiednie
warunki. Je¿eli inni nie skorzystaj¹ z tych warun-
ków, to ich problem, a je¿eli skorzystaj¹, to niech
siê po prostu lepiej maj¹ i szybciej pewne sprawy
za³atwi¹. Dobrym przyk³adem s¹ uniwersytety
trzeciego wieku. W Senacie odby³a siê pi¹ta kon-
ferencja uniwersytetów. Przecie¿ one powsta³y
niedawno, a w tej chwili ju¿ mamy ponad setkê,
a nawet prawie dwieœcie takich uniwersytetów
w ró¿nych miejscowoœciach. A wiêc to jest bardzo
dobra forma. Z nich mo¿e w³aœnie wy³oni¹ siê li-
derzy przysz³ych rad. Ci ludzie maj¹ potrzebê wiê-
kszego dzia³ania, wobec tego umo¿liwmy im to.

Jak mówiê, ca³a m¹droœæ tego zapisu polega na
tym, ¿e samorz¹d niczego nie musi, nikt niczego
nie musi, ale je¿eli chce, to ma szanse. I to jest
w³aœnie dobre w tej ustawie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Poproszê teraz o zabranie g³osu pana senatora

Mieczys³awa Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jestem bardzo zadowolony, ¿e ta, wydawa³oby

siê kosmetyczna, zmiana budzi tak wiele emocji
i zainteresowania. Nie wiem, czy nie po raz pier-

wszy problematyka partycypacji seniorów w ¿yciu
publicznym pojawi³a siê w takiej formie na forum
tej Izby. A to w³aœnie sta³o siê dziêki tej zmianie.
Jak ju¿ mówi³em, problem jest du¿y. Zagro¿enie
tej grupy wykluczeniem spo³ecznym jest wiêksze
ni¿ w przypadku wielu innych grup. Potwierdzaj¹
to badania. Seniorzy w wielu sprawach – w zakre-
sie zmieniaj¹cego siê prawa, informatyki, nowo-
czesnych technologii – musz¹ mieæ u³atwione za-
danie, ¿eby móc nadgoniæ opóŸnienie, pokonaæ dy-
stans. Niektórzy podejmuj¹ takie inicjatywy samo-
czynnie, w³aœnie w organizacjach pozarz¹dowych.

Ale, proszê pañstwa, te organizacje musz¹ zna-
leŸæ oparcie w samorz¹dzie, musz¹ znaleŸæ tam so-
juszników. I miêdzy innymi walorem rad seniorów
jest to, ¿e aspiracje ludzi trzeciego wieku wyra¿ane
w organizacjach nie bêd¹ kontrowane, lecz bêd¹
œrodowiskowo uzgadniane i przedstawiane na fo-
rum rady gminy. To w³aœnie rada gminy jako su-
weren jednocz¹cy ca³¹ spo³ecznoœæ bêdzie podej-
mowa³a racjonalne decyzje, nie w opozycji do in-
nych grup spo³ecznych, lecz w³aœnie uwzglêdnia-
j¹c ich interesy. To jest to miejsce, w którym s¹
uzgadniane interesy ró¿nych grup wyra¿ane przez
ró¿nych radnych i przez ró¿ne cia³a, tam siê podej-
muje decyzje – w radzie gminy. I dlatego nie uwa-
¿am, byœmy naruszali jakiœ dotychczasowy ³ad.
Raczej jest tak, ¿e odpowiadamy na wyraŸn¹ po-
trzebê spo³eczn¹, która uwidacznia siê w tym, i¿ te
rady spontanicznie powstaj¹, na gruncie ju¿ obo-
wi¹zuj¹cego prawa.

Wydaje siê, ¿e nie ma obawy o dezintegracyjny
charakter rad seniorów, dlatego ¿e intencja jest,
jak mówiê, zupe³nie odwrotna. A gdy idzie o samo
funkcjonowanie demokracji lokalnej, to powie-
dzmy sobie szczerze, ¿e jest to wspólnota wspól-
not, przeró¿nych wspólnot. Mo¿na by te¿ powie-
dzieæ, ¿e ci, którzy skupiaj¹ ludzi gdzieœ tam, po-
niewa¿ nie skupiaj¹ wszystkich, dzia³aj¹ dezinte-
gruj¹co. No nie, przecie¿ tak nie jest. I tak te¿ nie
bêdzie z rad¹ seniorów. Ona bêdzie stanowi³a fo-
rum uzgadniania stanowisk miêdzy organizacja-
mi po to, ¿eby jednym g³osem w sposób maksy-
malnie kompetentny wyra¿aæ opinie na temat
spraw, które rada gminy suwerennie okreœli
w statucie nadanym radzie seniorów.

Zwa¿my, proszê pañstwa, podejmuj¹c decyzjê,
tak¿e na kontekst europejski. To naprawdê nie
jest widzimisiê urzêdników europejskich. To jest
potrzeba chwili. Zmiany demograficzne domagaj¹
siê tego, by seniorzy jak najd³u¿ej byli aktywni, by
jak najd³u¿ej byli czynni. Jak¹ mamy alternaty-
wê? Jeœli tak nie bêdzie, to bêd¹ wykluczeni, to
bêd¹ zale¿ni, to bêd¹, brzydko powiem, koszto-
wni. A tam jest przecie¿ potencja³ ogromnego do-
œwiadczenia, coraz wiêkszej wiedzy, bo wœród se-
niorów jest coraz wiêcej ludzi znakomicie wy-
kszta³conych, którzy mog¹ tak¿e radnym s³u¿yæ
dobr¹ rad¹, dobrymi konsultacjami. Umo¿liwmy
im to. I o to apelujê do Wysokiej Izby.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Ci-

chonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rozumiem i doceniam intencje, które kryj¹ siê

za t¹ propozycj¹ zmiany ustawowej, ale zastana-
wiam siê nad jednym. Wracam do pytania pana
senatora Gruszki, które co prawda na sali obrad
wywo³a³o u niektórych uœmiech, ale by³o bardzo
zasadne. A co z tymi, którzy tworz¹ œrednie poko-
lenie? Pamiêtamy o najm³odszych i o seniorach,
ale zapominamy o tym, ¿e najpierw powstaje ¿ycie
cz³owieka, który musi byæ wychowany, wy-
kszta³cony, zanim osi¹gnie status m³odego
i ewentualnie zacznie dzia³aæ w ramach samo-
rz¹du, a potem siê zestarzeje i zostanie seniorem.
Proszê pañstwa, a co z kategori¹ tych ludzi, którzy
decyduj¹, po pierwsze, o powo³aniu do ¿ycia, po
drugie, o wychowaniu cz³owieka, po trzecie o tym,
jak siê traktuje starszego cz³owieka? Rzeczywi-
œcie, problem ludzi starszych jest w tej chwili pro-
blemem ogólnoeuropejskim, wynikaj¹cym z pew-
nego b³êdu antropologicznego, który zosta³ po-
pe³niony w XX i XXI wieku. Chodzi mi o przyjêcie
kultu m³odoœci, si³y i sprawnoœci. Ka¿dy dzisiaj
chce byæ bardzo m³ody, prê¿ny i skuteczny, a ci
starsi ludzie czêsto s¹ spychani na margines ¿ycia
spo³ecznego.

Przypomnê przyk³ad Francji, która chlubi siê
wielkimi zasadami humanitaryzmu. Przyznam
szczerze, ¿e kiedyœ ogarnê³o mnie przera¿enie, jak
przeczyta³em statystyki, z których wynika³o, ¿e
15% Francuzów nie wie, czy ich rodzice jeszcze ¿y-
j¹, czy ju¿ nie ¿yj¹, bo nie utrzymuj¹ kontaktu
z rodzicami. Proszê pañstwa, u nas na szczêœcie te
wiêzi rodzinne s¹ du¿o zdrowsze. Jest ta serdecz-
noœæ, ta opiekuñczoœæ. Problem, z jakim spotyka-
j¹ siê ludzie starsi, to nie jest wbrew pozorom
brak partycypacji w ¿yciu spo³ecznym, tylko pro-
blem czystej biedy. Dajmy uczciwe, godne warun-
ki prze¿ycia tym ludziom w postaci odpowiedniej
wysokoœci emerytur, rent, ewentualnie jakiegoœ
przyzwoitego k¹ta do zamieszkania, a zniknie
wiele problemów.

Je¿eli powstaj¹ u nas jakieœ dysonanse miê-
dzypokoleniowe, to wynika to w du¿ej mierze, jak
powiadam, z dosyæ ciê¿kich warunków ¿ycio-
wych, chocia¿by niewystarczaj¹cej powierzchni
mieszkaniowej do ¿ycia rodzin wielopokolenio-
wych. Wydaje mi siê, ¿e wiele gmin podjê³o ju¿
w tej chwili prawid³owe dzia³ania, powo³uj¹c do
¿ycia rady do spraw rodzin oraz te rady, o których
zreszt¹ jest mowa w uzasadnieniu projektu usta-
wy, w³aœnie rady seniorów. Gdzieniegdzie s¹ rów-
nie¿ powo³ywane rady do spraw m³odzie¿y.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e skoro to wszystko
ju¿ funkcjonuje tam, gdzie jest taka wola i potrze-
ba, i to bez regulacji na szczeblu wrêcz ustawo-
wym, w ustawie o samorz¹dzie terytorialnym, to
zastanówmy siê, czy rzeczywiœcie jest potrzebna
a¿ tak daleko id¹ca zmiana. Jednak jest to zmiana
ustawy, która powinna byæ zmieniana jak najrza-
dziej. Skoro te byty funkcjonuj¹, maj¹ ju¿ swoje
okreœlone ramy funkcjonowania bez potrzeby
zmiany ustawy, to ja bym pozostawi³ to w takim
stanie, jaki jest.

Apelowa³bym o to, ¿ebyœmy dzia³ali mniej fasa-
dowo, nie powo³uj¹c czasami bytów ponad ich re-
aln¹ potrzebê istnienia, ale rzeczywiœcie troszczy-
li siê przede wszystkim o rodzinê. A przejawem te-
go mo¿e byæ miêdzy innymi przyjêcie projektu
zmiany ustawy o podatku dochodowym, nad któ-
rym wczoraj debatowaliœmy. Niestety, nie ma co
do tej sprawy zgodnoœci w rz¹dzie, bo pan mini-
ster do spraw gospodarki akceptuje propozycjê,
¿eby umo¿liwiæ zatrudnianie ma³¿onka i wprowa-
dzanie w koszty dzia³alnoœci firmy wynagrodze-
nia, które jest wyp³acane temu ma³¿onkowi, a pan
minister finansów wyra¿a skrajnie odmienne
zdanie. Efekt jest taki, ¿e stanowisko w tej spra-
wie ma zaj¹æ ca³y rz¹d. I tu, proszê pañstwa,
sprawdza siê to, czy mamy nastawienie proro-
dzinne. Jak mówiê, je¿eli jest nastawienie proro-
dzinne, to ono obejmuje wszystkie kategorie wie-
kowe: i tych najm³odszych, od chwili poczêcia,
i m³odzie¿, która siê kszta³ci, i tych, którzy pracu-
j¹, s¹ jeszcze w sile wieku, i tych starszych, którzy
zas³uguj¹ na godne ¿ycie i opiekê nie tylko ze stro-
ny rodziny. Na szczêœcie u nas wiêzi rodzinne s¹
jeszcze bardzo g³êbokie, bardzo serdeczne,
w przeciwieñstwie do spo³eczeñstw zachodnich,
gdzie te relacje s¹ zatomizowane i bardzo zmate-
rializowane. A rzecz¹ organizmu pañstwowego
jest tylko zapewnienie w³aœciwych warunków do
funkcjonowania rodziny. Je¿eli rodzina bêdzie
funkcjonowa³a w³aœciwie, to potrzeby wszystkich
pokoleñ bêd¹ w³aœciwie realizowane i zaspokaja-
ne. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dziêkujê senatorowi Cichoniowi, ¿e w pewnej

czêœci uzasadni³ moje pytanie, które nie by³o po-
stawione po to, ¿eby oœmieszyæ inicjatywê, tylko
¿eby wskazaæ na problem. A ten problem istnieje.
Zaraz to uzasadniê.
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W uzasadnieniu jest okreœlone, ¿e seniorami s¹
osoby, które maj¹ wiêcej ni¿ piêædziesi¹t lat. Ale
proszê spojrzeæ na swoj¹ radê, na radê mojego
miasta, powiatu itd. Stwierdzi³em, tak sobie szyb-
ko licz¹c, ¿e osób w wieku œrednim jest oko³o
30%, pozosta³e 60–70% stanowi¹ w³aœnie senio-
rzy, którym chcemy dodatkowo ustanowiæ radê
gminy. To tak na szybko przeliczy³em dane z oko³o
piêciu rad, z którymi mia³em w ostatnim czasie do
czynienia. Tote¿ uzasadnienie, w którym pan póŸ-
niej mówi, ¿e zaanga¿owanie seniorów jest bardzo
niskie, jest sprzeczne z tym, co dooko³a widzimy.
Przyk³adem s¹ choæby rady gmin, w których w³aœ-
nie seniorzy – wed³ug klasyfikacji podanej w uza-
sadnieniu – stanowi¹ wiêkszoœæ. Ponadto aktyw-
noœæ w klubach, ko³ach czy te¿ uniwersytetach
œwiadczy o tym, ¿e to œrodowisko jest bardzo za-
anga¿owane w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, w spo³e-
czeñstwo obywatelskie. Dlatego mnie osobiœcie
nie przekona³oto uzasadnienie.

Spróbowano w ramach istniej¹cego artyku³u,
w którym jest mowa o utworzeniu m³odzie¿owej
rady gminy, dodaæ rady seniorów. A jaka by³a idea
tego, ¿eby powsta³y rady m³odzie¿owe? To w³aœnie
brak reprezentacji m³odzie¿y w radach gminy
oraz próba uczenia demokracji stanowi³y powód
tego, ¿eby m³odzie¿owe rady gminy mog³y powsta-
waæ na podstawie ustawy. Dlatego twór, jakim ma
byæ gminna rada seniorów, uwa¿am za troszeczkê
sztuczny, aczkolwiek nie chcia³bym, by zrozu-
miano to tak, ¿e jestem przeciw budowie spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Nie chcia³bym te¿ –
a na podstawie obserwacji mo¿na mieæ takie oba-
wy – ¿eby powstanie tych rad s³u¿y³o tylko temu,
¿eby one siê zbiera³y w przypadku rad m³odzie¿o-
wych 1 czerwca, w Dniu Dziecka, czy w przypad-
ku gminnych rad seniorów – w Dniu Seniora.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców…
(G³os z sali: Jeszcze senator Augustyn.)
A, przepraszam bardzo, pan senator Augustyn.

Proszê pana senatora Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie
Ministrze!

Podejmuj¹c tak wa¿n¹ decyzjê, nie mo¿emy
opieraæ siê na intuicji, na widzeniu spraw w skali
mikro. S¹ w Polsce przeprowadzane badania, któ-
rymi powinniœmy siê niepokoiæ, przywo³a³em je
tutaj i jeszcze to powtórzê. Potencja³ zaanga¿owa-
nia Polaków w porównaniu z innymi nacjami jest

jednym z najni¿szych w Europie. W Polsce poten-
cja³ zaanga¿owania seniorów w ¿ycie publiczne
jest najni¿szy spoœród innych pokoleñ. Oczywi-
œcie nie liczê tych, którzy nie maj¹ jeszcze ukoñ-
czonego osiemnastego roku ¿ycia, bo to w³aœnie
do nich adresowane by³y m³odzie¿owe rady. Ale co
to oznacza? To oznacza, ¿e upowszechnianie za-
anga¿owania we wspólnotê lokaln¹, potrzeba tego
zaanga¿owania we wspólnotê lokaln¹ tak¿e se-
niorów s¹ jak najbardziej trafione. To s¹ badania
ogólnie dostêpne, ale jeœli trzeba, to ja oczywiœcie
pañstwu senatorom je przedstawiê. Informacja
o najnowszych badaniach, które s¹ jeszcze bar-
dziej niepokoj¹ce, przedstawiona by³a Wysokiej
Izbie wczoraj. Co tam pokazano? Nie doœæ, ¿e by³o
kiepsko, to jest jeszcze gorzej.

Dzisiaj s³yszymy o przewidywanej frekwencji
w wyborach. To jest jeden ze wskaŸników tego in-
deksu zaanga¿owania. Znów grozi nam to, ¿e bê-
dzie ni¿ej. Jak wczoraj powiedzia³ Kuba Wygnañ-
ski, lider jednej z organizacji pozarz¹dowych, za-
czynamy szorowaæ po dnie. I tak sobie myœlê – nie
chcia³bym tu nikogo uraziæ – ¿e te znaki zapyta-
nia, ta podejrzliwoœæ wobec spo³eczeñstwa oby-
watelskiego i jego g³osu oddaj¹ w pewnym sensie
stan naszej œwiadomoœci. Martwi mnie to, ¿e jes-
teœmy tak bardzo nieufni wobec tych, którzy po-
kazuj¹, ¿e nie jest im wszystko jedno.

Polacy s¹ bardzo aktywni, ale na rzecz siebie
i najbli¿szej rodziny. W dzia³aniach na rzecz dobra
wspólnego odstajemy bardzo, a wœród tych, któ-
rzy odstaj¹ najbardziej, s¹ w³aœnie seniorzy. Czas
na dzia³anie. To nie tylko wzglêdy demograficzne,
nie tylko sprawy europejskie, ale tak¿e nasz kra-
jowy kontekst powinien nas szczególnie do tego
popychaæ. Jeœli s¹ gminy, w których seniorzy s¹
tak fantastycznie zaanga¿owani, to trzeba tylko
siê cieszyæ. Nie do nich jest to adresowane, nie
tam istnieje ta potrzeba. Tam nie bêdzie pewnie
takiej inicjatywy i nie bêdzie k³opotu. Ale tak nie
jest wszêdzie. Dlatego dajmy tak¹ mo¿liwoœæ w³a-
œnie tej grupie. Ona nieprzypadkowo jest wpisana
do ustawy i w tym sensie jakoœ wskazana, bo w³a-
œnie jej dotyczy problem. Rozumiem, ¿e nie wszys-
cy musz¹ siê we wszystko anga¿owaæ i o wszyst-
kim wiedzieæ. Ja jestem zaanga¿owany w ruch or-
ganizacji pozarz¹dowych, jestem wiceprzewodni-
cz¹cym Parlamentarnego Zespo³u do spraw
Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi i na
konkretnych faktach budujê swoj¹ wiedzê w tym
zakresie.

Co z tymi, którzy nie s¹ seniorami? Chcia³bym
pañstwa poinformowaæ, ¿e ju¿ nied³ugo trafi do
nas nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, no i tam maj¹ byæ
zapisane dodatkowe impulsy do rozwoju spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Bo w ci¹gu czterech lat,
proszê pañstwa, chêæ zaanga¿owania siê w wo-
lontariat wykazuje ju¿ nie 24%, jak kiedyœ, a jedy-
nie 11% spo³eczeñstwa. To jest zawa³! I czas dzia-
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³aæ. Do³ó¿my wiêc do tego – a teraz jest ku temu
okazja – swoj¹ cegie³kê.

Do tych, którzy maj¹ w¹tpliwoœci, jako samo-
rz¹dowiec mówiê: ja mam ufnoœæ w m¹droœæ rad
gmin, w to, ¿e bêd¹ podejmowa³y suwerenne de-
cyzje. Tam, gdzie te rady bêd¹ widzieæ, ¿e w³¹cze-
nie seniorów do wspó³pracy, do dialogu, doprowa-
dzi do dezintegracji, tego nie zrobi¹; tam, gdzie bê-
d¹ widzieæ, ¿e zagra¿a to funkcjonowaniu samo-
rz¹du, ogranicz¹ uprawnienia takiej rady senio-
rów – bo rady gmin maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ; a tam,
gdzie jednak szczerze bêd¹ tego chcia³y, uczyni¹
to chêtnie, podobnie jak kilkanaœcie samo-
rz¹dów, które ju¿ to uczyni³y i które prosi³y, ¿e-
byœmy ustawowo ujêli tê sprawê.

Zgoda, mo¿na – jak siê chce – na podstawie
art. 18 ustawy o samorz¹dzie gminnym robiæ
mnóstwo innych rzeczy. Ja na przyk³ad tak¹ ra-
dê organizacji pozarz¹dowych, jako przewodni-
cz¹cy rady, powo³a³em wtedy, kiedy nawet niko-
mu siê nie œni³o, by powo³aæ na przyk³ad Radê
Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego przy ministrze
pracy, Krajow¹ Radê Konsultacyjn¹ do spraw
Osób Niepe³nosprawnych przy pe³nomocniku
rz¹du do tych spraw, Radê do spraw Osób Niesa-
modzielnych, która funkcjonuje przy ministrze
zdrowia itd. Teraz tych cia³, tych rad, jest du¿o.
I dobrze, ¿e s¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Lucjan Cichosz.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja równie¿ dzia³a³em w samorz¹dzie gmin-

nym, wojewódzkim i teraz jestem w parlamencie,
a wiêc te¿ mam doœwiadczenie jako samorz¹do-
wiec. I dlatego tu oœwiadczam: nie psujmy dobrej
ustawy, tej aktualnie funkcjonuj¹cej. To jest na-
prawdê jedna z lepszych ustaw. Nie psujmy jej
wprowadzaniem nowych zapisów. Ja, jako sa-
morz¹dowiec, radny, przewodnicz¹cy, wójt gmi-
ny, jestem daleki od tego, ¿eby majstrowaæ przy
dobrej ustawie.

Panie Senatorze, przecie¿ nikt w samorz¹dzie
gminnym nie broni i nikt nie przeszkadza ludziom
z ró¿nych pokoleñ organizowaæ siê. Jest taka
mo¿liwoœæ, aktualnie wszyscy mamy mo¿liwoœæ
organizowania siê. I naprawdê w radach gmin s¹
seniorzy, ci, którzy chc¹ aktywnie uczestniczyæ
w pracach rady. Do³¹czaj¹ do nich ludzie, którzy
rzeczywiœcie anga¿uj¹ siê w problemy gospodar-
cze, w ¿ycie gminy, którzy je rozumiej¹ i chc¹ siê

w tym realizowaæ. Dlatego uwa¿am, ¿e wprowa-
dzanie takich ustawowych zapisów, nowelizu-
j¹cych dobr¹ ustawê, jest zbêdne. Jest to zbêdne,
bo, jak powiedzia³em, s¹ wszelakie mo¿liwoœci,
ró¿ne formy organizowania siê ludzi w ró¿nym
wieku, tworzenia takich czy innych gremiów, któ-
re mog¹ wp³ywaæ na ¿ycie spo³eczne gminy, nie
tylko gospodarcze.

Jestem jednak daleki od tego, ¿eby taka rada
utrudnia³a pracê wójtowi w gminie i pracê radzie
gminy, bêd¹cej ju¿ przecie¿ zlepkiem reprezenta-
cji wszystkich ¿yj¹cych na danym terenie grup
wiekowych, choæ z³o¿onej oczywiœcie z osób powy-
¿ej osiemnastego roku ¿ycia. Ja te¿ by³em, ju¿ ja-
ko senior, w takiej radzie i znam radnych, którzy,
maj¹c lat nawet siedemdziesi¹t i wiêcej, funkcjo-
nowali, byli radnymi. Nic wiêc teraz temu nie
przeszkadza, s¹ takie mo¿liwoœci wyborcze, mie-
szkañcy danego so³ectwa czy danej gminy mog¹
wybraæ do rady starsz¹ osobê, tê czy inn¹. Tak
osobiœcie uwa¿am – choæ daleki te¿ jestem od ja-
kichœ pesymistycznych wizji tego, co by by³o, jeœli
powsta³yby, na mocy procedowanej dzisiaj usta-
wy, takie rady w so³ectwach, w gminach, które te-
go zechc¹. Obawiam siê jednak o to, ¿eby nie
utrudnia³o to pracy wójtom, wzglêdnie burmi-
strzom, i realizowaniu ich zadañ spo³ecznych.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo. Pani senator Fetliñska. Piêæ

minut.
(Senator Janina Fetliñska: Minuta, Panie Mar-

sza³ku.)
A, minuta. To dobrze, to nie bêdê…

Senator Janina Fetliñska:
Zabieram g³os, poniewa¿ zmobilizowa³a mnie

do tego wypowiedŸ kolegi, mojego przedmówcy.
Wydaje mi siê, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby

taka rada przeszkadza³a wójtowi. Ona mo¿e mu
tylko pomagaæ. Bo wiadomo, ¿e im wiêcej osób
i im wiêcej pomys³ów, tym prê¿niej mo¿e dzia³aæ
rada gminy, a i wójt mo¿e mieæ tym wiêcej osi¹g-
niêæ.

Wydaje mi siê, ¿e nale¿y patrzeæ na to – na dzia-
³alnoœæ ludzi, na ich inicjatywê, na ich postrzega-
nie i diagnozowanie problemów i potrzeb spo³ecz-
nych – pozytywnie. Oczywiœcie je¿eli ktoœ chce
przesiedzieæ kadencjê i nie robiæ wiele dla spo³ecz-
noœci, tylko braæ pensjê, to rzeczywiœcie jemu ta-
ka rada mo¿e przeszkadzaæ. Ale je¿eli ludzie chc¹
coœ zrobiæ dla swojej gminy, to zawsze mo¿na zna-
leŸæ sposoby i œrodki, ¿eby ró¿ne proponowane
rozwi¹zania przyjmowaæ i realizowaæ. To mu-
sia³by byæ jakiœ wybitnie nieszczêœliwy zbieg oko-
licznoœci, ¿eby do takiej rady trafi³y osoby, które
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Ÿle siê komunikuj¹ spo³ecznie i mog¹ w jakiœ ne-
gatywny sposób oddzia³ywaæ na innych. To na-
prawdê by³yby sporadyczne i nieliczne przypadki.
A tu chodzi przecie¿ o to, ¿eby by³a promocja zdro-
wia – no a dzia³alnoœæ takiej rady jest swego ro-
dzaju promocj¹ zdrowia w danej miejscowoœci,
w danym spo³eczeñstwie lokalnym.

Naprawdê chcia³abym, ¿ebyœmy nastawili siê
na to, ¿e ka¿dy musi dbaæ o zdrowie – a to te¿ jest
kwestia dba³oœci o zdrowie – przy czym nie tylko
swoje w³asne, ale tak¿e lokalnej spo³ecznoœci, czy
to ca³ej, czy te¿ jakiejœ grupy wiekowej lub zawodo-
wej, wszystko jedno. I je¿eli tylko s¹ jakieœ dobre
inicjatywy na rzecz danej grupy, to sk³ada siê to
tak¿e na promocjê zdrowia ca³ej lokalnej spo³ecz-
noœci. Jest to wartoœæ dodana, któr¹ nale¿y do-
strzegaæ i postrzegaæ pozytywnie. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na, a senator Andrzej Grzyb z³o¿y³ swoje przemó-
wienie do protoko³u*.

Proszê pañstwa, teraz moglibyœmy przyst¹piæ
do trzeciego czytania projektu, ale ono obejmuje
tylko g³osowanie, w zwi¹zku z tym przeprowadzo-
ne ono zostanie razem z innymi g³osowaniami pod
koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

To powiedziawszy, oœwiadczam, ¿e przystêpu-
jemy do rozpatrzenia punktu czternastego po-
rz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Tekst ustawy to druk nr 570, a sprawozdanie
komisji – nr 570A.

Pana senatora Piotra Gruszczyñskiego bardzo
proszê o przedstawienie sprawozdania Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Bud¿etu i Finansów Publicznych ustawê
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Komisja
pochyli³a siê nad ni¹ 27 maja, czyli dok³adnie
wczoraj.

Zakres zagadnieñ obejmuje cztery zasadnicze
obszary zmian. Pozwolê sobie je w kolejnoœci
przedstawiæ.

Pierwsza zmiana pozwala importerom gazu
p³ynnego na przemieszczanie go w procedurze za-
wieszania poboru akcyzy do sk³adu podatkowe-

go. Nie musi byæ spe³niony warunek, ¿e w³aœcicie-
lem sk³adu podatkowego musi byæ importer gazu
p³ynnego, bo mo¿e to byæ jakikolwiek sk³ad po-
datkowy.

Drugi obszar zmian dotyczy poszerzenia stoso-
wania zabezpieczenia rycza³towego: bêdzie ono
stosowane nie tylko w odniesieniu do podmiotu
prowadz¹cego sk³ad podatkowy, ale równie¿ do
zarejestrowanego handlowca czy te¿ podmiotu
poœrednicz¹cego. Zabezpieczenie to wynosi 30%
zabezpieczenia generalnego. Rozwi¹zanie to mo¿e
zdecydowanie pomóc podmiotom gospodarczym,
poniewa¿ zabezpieczenie rycza³towe anga¿uje
zdecydowanie mniejsze nak³ady finansowe, nie
wymaga saldowania, a wiêc jest znacznie prostsze
w obs³udze. Mo¿e tak¿e wp³yn¹æ na u³atwienie
obrotu towarami i surowcami objêtymi podat-
kiem akcyzowym. Mo¿e to zwiêkszyæ konkuren-
cyjnoœæ polskich firm.

Trzeci obszar zmian. Wprowadza siê systemo-
we zmiany, je¿eli chodzi o ograniczenie tworzenia
przez firmy tytoniowe nadmiernych zapasów pa-
pierosów lub tytoniu do palenia, wprowadza-
nych na rynek krajowy przed terminem wprowa-
dzania podwy¿ek stawek podatku akcyzowego
na te wyroby. Wynika to st¹d, ¿e w okresie po-
przedzaj¹cym przewidywane podwy¿ki podatku
akcyzowego producenci papierosów i tytoniu do
palenia znacznie zwiêkszaj¹ produkcjê w celu
zgromadzenia zapasów wyrobów tytoniowych
o ni¿szej stawce akcyzy. Pozwala to na sprzeda¿
tych wyrobów z ni¿sz¹ akcyz¹ przez wiele miesiê-
cy po podwy¿ce podatku akcyzowego, w zwi¹zku
z czym bud¿et pañstwa ma w tym czasie zdecydo-
wanie mniejsze wp³ywy. Zaproponowane roz-
wi¹zanie wprowadza zasadê, ¿e w danym roku
kalendarzowym wyroby tytoniowe bêd¹ oznaczo-
ne wy³¹cznie znakami akcyzy, których rok wy-
tworzenia nadrukowany na znaku odpowiada
bie¿¹cemu rokowi, z wyj¹tkiem sytuacji, w której
bêdzie mo¿liwoœæ odebrania znaków akcyzy na
kolejny rok kalendarzowy pod koniec roku po-
przedniego w celu zapewnienia ci¹g³oœci procesu
oznaczania wyrobów tytoniowych na prze³omie
roku. Znaki akcyzy naniesione w danym roku
bêd¹ zachowywa³y wa¿noœæ do ostatniego dnia
lutego kolejnego roku kalendarzowego. Z kolei
niewykorzystane w danym roku znaki akcyzy bê-
d¹ podlega³y zwrotowi w terminie do dnia 31 sty-
cznia kolejnego roku. Wprowadzenie tego roz-
wi¹zania ograniczy zjawisko powstawania zapa-
sów do dwóch miesiêcy.

I teraz czwarty obszar zmian. Dotyczy on obni-
¿enia podstawy opodatkowania ambulansów wy-
posa¿onych w specjalistyczn¹ aparaturê medycz-
n¹. W mojej ocenie jest to propozycja w³aœciwa,
wspieraj¹ca proces wymiany ambulansów w na-
szym kraju. Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e wartoœæ
ambulansów w stosunku do sprzêtu, który siê
w nim znajduje, potrafi osi¹gn¹æ jedn¹ trzeci¹
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wartoœci tego samochodu. Tak ¿e jest to znaczne
obni¿enie podatku z tego tytu³u.

Proszê pañstwa, chcia³bym te¿ nadmieniæ, ¿e
przedstawiona przeze mnie ustawa znalaz³a
poparcie wielu instytucji oraz organizacji. Niektó-
re z nich pozwolê sobie przedstawiæ. Pozytywn¹
opiniê na ten temat przedstawi³y miêdzy innymi
Business Centre Club, Konfederacja Pracodaw-
ców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”, Krajowa Izba Gospodar-
cza, Narodowy Bank Polski czy Krajowa Izba Bieg-
³ych Rewidentów. Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê,
¿e ten projekt zosta³ przyjêty przez Sejm w dniu
21 maja. W trakcie g³osowania czterystu szesna-
stu pos³ów by³o za i tylko troje opowiedzia³o siê
przeciwko temu projektowi.

Myœlê, ¿e powinienem pañstwa te¿ poinformo-
waæ o tym, ¿e w posiedzeniu komisji w dniu
27 maja bra³ udzia³ pan Andrzej Lewandowski,
który figuruje w rejestrze podmiotów prowa-
dz¹cych zawodow¹ dzia³alnoœæ lobbingow¹.
Chcê jednak zwróciæ uwagê, ¿e pan Andrzej Le-
wandowski nie wnosi³ ¿adnych wniosków do tego
projektu.

W zwi¹zku z tym pozwolê sobie w imieniu Ko-
misji Bud¿etu i Finansów Publicznych zareko-
mendowaæ tê ustawê bez poprawek. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?

Chêtnych nie widzê.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez komisjê

sejmow¹. Rz¹d reprezentuje minister finansów.
Witam pana ministra Kapicê.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os, Panie Ministrze,
w sprawie tej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:

Panie Marsza³ku!
Rz¹d popiera poselski projekt ustawy. Wnosi-

my o jej przyjêcie bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem. Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Dziêkujê, py-

tañ nie ma.
Otwieram i zamykam dyskusjê, poniewa¿ nikt

nie zg³osi³ siê do wyst¹pienia.

Proszê pañstwa, w zwi¹zku z tym, dziêkuj¹c
panu ministrowi za obecnoœæ, informujê, ¿e g³o-
sowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zosta-
nie przeprowadzone dzisiaj, mam nadziejê, pod
koniec posiedzenia Izby. Dziêkujê bardzo.

Koñczymy w tym momencie rozpatrywanie
punktu czternastego.

Przechodzimy do rozpatrywania punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: in-
formacja Rzecznika Praw Dziecka o dzia³alnoœci
za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzega-
nia praw dziecka.

Chcê powitaæ… W³aœnie, widzia³em, ¿e by³ na
sali, a potem siê zdematerializowa³. Chcê powitaæ
rzecznika praw dziecka, pana Marka Michalaka.

Mo¿e jeszcze tylko powiem, ¿e tekst informacji
zawarty jest w druku nr 514.

Marsza³ek skierowa³ tê informacjê do Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Komisja w dniu
12 maja rozpatrzy³a informacjê i przekaza³a do
marsza³ka Senatu.

Jeszcze raz witam rzecznika praw dziecka, pa-
na Marka Michalaka, i proszê go o zabranie g³osu.

Zapraszam, Panie Rzeczniku. Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Wysoka Izbo!
Zgodnie z zapisem art. 12 ustawy o Rzeczniku

Praw Dziecka przekaza³em Sejmowi informacjê
o dzia³alnoœci rzecznika w 2008 r. wraz z uwagami
na temat przestrzegania praw dziecka. Wczeœniej
mia³em mo¿liwoœæ przedstawiæ j¹ Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej, dziœ mam zaszczyt zapre-
zentowaæ ten dokument Wysokiej Izbie.

Struktura prezentowanej informacji oparta
jest o zapisy Konwencji o Prawach Dziecka, która
pozwala nam te prawa pogrupowaæ w kilka gene-
ralnych kategorii. Ten podzia³ zosta³ zreszt¹ rów-
nie¿ uwzglêdniony przez ustawodawcê przy
okreœleniu w ustawie podstawowych zadañ rzecz-
nika. Kategorie praw dziecka, wed³ug których
w poszczególnych rozdzia³ach przedstawiono
dzia³alnoœæ rzecznika w 2008 r., to: prawo do ¿y-
cia i ochrony zdrowia, prawo do wychowania w ro-
dzinie, prawo do godziwych warunków socjal-
nych, prawo do nauki oraz prawo do ochrony
przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem, de-
moralizacj¹, zaniedbaniem oraz innym z³ym trak-
towaniem.

Dzia³alnoœæ rzecznika ma z jednej strony cha-
rakter systemowy, co znalaz³o odbicie w pierwszej
czêœci ka¿dego z rozdzia³ów, gdzie przedstawione
zosta³y wyst¹pienia generalne rzecznika praw
dziecka. S¹ one wyrazem wspó³pracy rzecznika
z w³adzami pañstwowymi; zazwyczaj ich przed-
miotem s¹ prace legislacyjne dotycz¹ce sytuacji
dzieci. Z drugiej strony dzia³alnoœæ rzecznika do-
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tyczy spraw indywidualnych, do czego odnosi siê
druga czêœæ ka¿dego rozdzia³u. Rzecznik podej-
muje bowiem interwencje, gdy docieraj¹ do niego
informacje o konkretnych przypadkach ³amania
praw dziecka. Kolejne rozdzia³y przedstawiaj¹
dzia³alnoœæ rzecznika praw dziecka w zakresie
wspó³pracy z administracj¹ publiczn¹, wspó³pra-
cy miêdzynarodowej oraz dzia³ania maj¹ce na ce-
lu upowszechnianie spo³ecznej œwiadomoœci
o prawach dziecka.

Jako ¿e wychodzê z za³o¿enia, i¿ podstaw¹ do
tego, by okazywaæ innym szacunek, respektowaæ
ich godnoœæ i prawa, jest œwiadomoœæ w³asnej go-
dnoœci, przys³uguj¹cych praw i zrozumienie ich
natury, wielk¹ wagê przyk³adam do zwiêkszenia
wiedzy na temat praw dziecka wœród samych
dzieci i m³odzie¿y. Dlatego niezale¿nie od promu-
j¹cych prawa dziecka wydarzeñ, które rzecznik
organizuje, wspó³organizuje b¹dŸ obejmuje swym
patronatem, w ci¹gu pierwszego pó³rocza piasto-
wania przeze mnie urzêdu rzecznika praw dziecka
spotka³em siê z ponad piêcioma tysi¹cami dzieci.
Ponad piêæset dzieci odwiedzi³o biuro rzecznika
praw dziecka w Warszawie.

Podobnymi przes³ankami kierowa³em siê, po-
dejmuj¹c w listopadzie zesz³ego roku decyzjê o pi-
lota¿owym uruchomieniu dzieciêcego telefonu
zaufania rzecznika praw dziecka. Z jednej strony
ma on charakter interwencyjny. Od wielu lat zaj-
muj¹c siê dzieæmi, nieraz s³ysza³em ich deklara-
cje, ¿e o swoich problemach nie chc¹ mówiæ
wprost, a czêsto nie maj¹ komu o nich mówiæ.
Z drugiej zaœ strony zadaniem specjalistów obs³u-
guj¹cych telefon jest w³aœnie upowszechnianie
praw dziecka. Dzieci czêsto nie s¹ pewne, kiedy
dzwoni¹, czy ich problem jest na tyle powa¿ny, ¿e
nale¿y go uznaæ za naruszenie praw dziecka. Nie-
stety, bardzo czêsto tak w³aœnie bywa. Rzecznik
podejmuje wtedy interwencjê, a dziecko po takiej
rozmowie ma dalece wiêksz¹ wiedzê na temat
przys³uguj¹cej mu ochrony.

Podstawowe liczby dotycz¹ce pracy rzecznika
praw dziecka w roku 2008 prezentuj¹ siê nastê-
puj¹co. Rzecznik praw dziecka wystosowa³ sie-
demdziesi¹t szeœæ wyst¹pieñ o charakterze gene-
ralnym, podj¹³ interwencjê w dziesiêciu tysi¹cach
piêæset siedemdziesiêciu oœmiu jednostkowych
przypadkach ³amania lub podejrzenia ³amania
praw dziecka. Do chwili obecnej przez pó³ roku –
to nie jest tylko rok 2008 – dzia³alnoœci dzieciêce-
go telefonu zaufania udzielono porad w przypad-
ku dziesiêciu i pó³ tysi¹ca dzieci. Pozwolê sobie
dziœ skupiæ na tych spoœród nich, które, w mojej
opinii, powinny staæ siê przes³ankami do zmiany
rozwi¹zañ systemowych. Bêdê paniom i panom
senatorom ogromnie zobowi¹zany, jeœli zechcecie
siê nimi zainteresowaæ i zaj¹æ w swojej pracy par-
lamentarnej.

W zakresie prawa do ¿ycia i ochrony zdrowia
muszê stwierdziæ, ¿e dzieci w Polsce nadal nie s¹
w wystarczaj¹cym stopniu objête opiek¹ zdrowot-
n¹. Œwiadcz¹ o tym zarówno interwencje, które
rzecznik podejmowa³ i podejmuje, niezmiennie
w du¿ej czêœci dotycz¹ce w³aœnie ochrony zdro-
wia, jak i wyst¹pienia generalne kierowane przez
rzecznika.

Wa¿nym problemem jest koniecznoœæ posiada-
nia skierowania do pediatry od lekarza rodzinne-
go. Rodzice chorego dziecka powinni mieæ prawo
do natychmiastowej wizyty z nim u lekarza spe-
cjalisty, pediatry.

To, ¿e tych pediatrów jest po prostu za ma³o, to
kolejny aspekt tego problemu wymagaj¹cy pilne-
go rozwi¹zania. I tu wdziêczny jestem Minister-
stwu Zdrowia, ¿e ju¿ podjê³o dzia³ania zachêca-
j¹ce studentów medycyny do podejmowania spe-
cjalizacji pediatrycznej. Obecnie œrednia wieku
lekarzy pediatrów wynosi piêædziesi¹t osiem lat.
Kiedy odejd¹ nam na emeryturê, powstanie ol-
brzymia luka, a ju¿ ich brakuje.

Jeszcze inn¹ kwesti¹ wymagaj¹c¹ rozwi¹zañ
systemowych jest niewystarczaj¹ca opieka medy-
czna w szko³ach. Oko³o 2/3 szkó³ podstawowych,
1/2 gimnazjów i 1/3 liceów, techników i szkó³
specjalnych pozbawiona jest gabinetów profilak-
tyki i pomocy przedlekarskiej. Sytuacja najgorzej
wygl¹da na wsi. Tam na jedn¹ pielêgniarkê szkol-
n¹, zamiast stu piêædziesiêciu uczniów, jak sta-
nowi¹ normy, przypada dwustu siedemdziesiê-
ciu. Uwa¿am, ¿e Ÿle siê sta³o, i¿ dwadzieœcia lat te-
mu zlikwidowano gabinety lekarskie i stomatolo-
giczne w polskich szko³ach.

Gdy mowa o ochronie zdrowia, chcia³bym po-
wiedzieæ, i¿ bardzo siê cieszê, ¿e ju¿ zosta³o
uwzglêdnionych kilka moich zesz³orocznych po-
stulatów. Z doniesieñ medialnych wiem, ¿e re-
sort zdrowia zapewnia, i¿ nied³ugo ju¿ wszystkim
kobietom ciê¿arnym bêd¹ proponowane badania
w kierunku HIV, powtarzam: proponowane.
Sk³ada³em o to wniosek do ministra zdrowia, bo-
wiem wczesne wykrycie tego wirusa u matki, na
obecnym poziomie wiedzy medycznej, daje po-
nad 99% szans na uchronienie dziecka przed za-
ka¿eniem. Wdziêczny jestem paniom i panom se-
natorom za wsparcie tego wniosku, bo wiem, ¿e
na ten temat te¿ by³y tutaj podejmowane decyzje
i dyskusje.

Równie¿ w kwestii leczenia dzieci niskoros³ych
uda³o siê doœæ szybko uzyskaæ decyzjê ministra
zdrowia o wpisaniu na listê leków refundowanych
preparatu IGF-1, pozwalaj¹cego na terapiê dzieci,
u których inne formy leczenia okaza³y siê niesku-
teczne. Terapia jest bardzo kosztowna i rodziców
w³aœciwie w ¿adnym z tych stu piêædziesiêciu
przypadków wystêpuj¹cych w naszym kraju nie
by³oby na to staæ. Jak wa¿na by³a ta decyzja dla
chorych na niskoros³oœæ dzieci, wiem od nich sa-
mych, po listach, telefonach i spotkaniach.

34. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2009 r.
Informacja Rzecznika Praw Dziecka

o dzia³alnoœci za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka 129

(rzecznik M. Michalak)



Ciê¿ko chore hospitalizowane dziecko powinno
mieæ prawo do kontaktu z rodzicami – wydaje siê
to oczywiste. Zdajê sobie sprawê z ciê¿kiej sytua-
cji finansowej naszej s³u¿by zdrowia, wiem te¿, ¿e
w ust. 4 w art. 19 ustawy o zak³adach opieki zdro-
wotnej zapisano, i¿ koszty pobytu rodziców przy
chorym dziecku nie mog¹ obci¹¿aæ zak³adu opieki
zdrowotnej, ale nie mogê pogodziæ siê z tym, ¿e
szpitale nak³adaj¹ na rodziców op³aty za pobyt
przy dziecku. Szpitale postêpuj¹ tak, mimo ¿e nie
maj¹ do tego ¿adnych podstaw prawnych. Zdarza
siê, ¿e op³aty te s¹ za wysokie, a rodzice s¹ zbyt
ubodzy i z powodów finansowych musz¹ zrezyg-
nowaæ z opieki nad swoim chorym dzieckiem. To
jest problem, który dotyczy tysiêcy chorych dzieci
i ich rodzin, problem, który bezwzglêdnie nale¿y
rozwi¹zaæ. W ka¿dej takiej sytuacji, po ka¿dym ta-
kim doniesieniu do biura rzecznika podejmujemy
interwencjê.

Kolejne podstawowe prawo ka¿dego dziecka to
prawo do wychowania w rodzinie. G³êboko wierzê
w to, ¿e wiele problemów z zapewnieniem tego
prawa dzieciom zostanie rozwi¹zanych w sposób
instytucjonalny podczas prac Wysokiej Izby nad
ustaw¹ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stêpczej nad dzieckiem, która, na co mam nadzie-
jê, niebawem trafi pod obrady parlamentu.
W obecnym stanie rzeczy realizacja tego prawa ró-
wnie¿ napotyka powa¿ne trudnoœci.

Za zdecydowanie niewydolny uznaæ nale¿y sys-
tem pomocy udzielanej przez s³u¿by socjalne ro-
dzinom prze¿ywaj¹cym ró¿nego rodzaju trudno-
œci. System ten ogranicza siê w³aœciwie do pomo-
cy materialnej, tymczasem rodziny takie wyma-
gaj¹ sta³ego profesjonalnego, oferowanego na
szczeblu lokalnym wsparcia o charakterze psy-
chologiczno-pedagogicznym i praktycznym.

Niezbêdna jest równie¿ poprawa obecnego stanu
rzeczy w zakresie rodzicielstwa zastêpczego. Dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego, które znajdziecie
pañstwo w przedstawionej przeze mnie informacji,
pokazuj¹ dobitnie, ¿e w zakresie rodzicielstwa za-
stêpczego od lat panuje w Polsce stagnacja.

Mówimy – i bardzo s³usznie, ja to g³êboko po-
pieram – o potrzebie odejœcia od instytucjonalne-
go systemu opieki nad dzieckiem do rodzinnych
form opieki zastêpczej. ¯eby zrealizowaæ za³o¿e-
nia reformy systemu pieczy zastêpczej, musimy
podo³aæ ogromnemu zadaniu. Przede wszystkim
potrzebna nam jest rewolucja mentalna, bez któ-
rej nadal bêdziemy narzekali na brak chêtnych do
roli opiekunów zastêpczych. Ale kiedy takie osoby
ju¿ siê znajd¹, musimy pamiêtaæ, ¿e potrzebna im
jest odpowiednia edukacja, potrzebne s¹ wspar-
cie psychologiczno-pedagogiczne, materialne
i gwarancja pomocy w sytuacji pojawienia siê pro-
blemów, od których rodziny zastêpcze nie s¹ prze-
cie¿ wolne.

Kolejny problem z kategorii prawa do wycho-
wania w rodzinie dotyczy s¹downictwa. Postêpo-
waniom rozwodowym towarzysz¹ orzeczenia
s¹dów o prawie rodziców do kontaktów z dziec-
kiem. Konwencja o Prawach Dziecka jasno stano-
wi, ¿e dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem
rodziców. S¹dy, przyznaj¹c jednemu rodzicowi
prawo do opieki nad dzieckiem, drugiemu przy-
znaj¹ prawo do kontaktu z nim. Có¿ z tego jednak,
skoro orzeczenia te bardzo trudno jest wyegzek-
wowaæ. Dziecko rozwodz¹cych siê rodziców czê-
sto staje siê dla nich elementem konfliktu, bywa
przez jednego z nich manipulowane, nastawiane
przeciwko drugiemu. Orzeczenia s¹dowe o prawie
drugiego rodzica do kontaktu z dzieckiem czêsto
nie s¹ respektowane, a spotkania wrêcz uniemo¿-
liwiane. Takie postêpowanie rodziców z punkt wi-
dzenia dobra dziecka i jego rozwoju psychicznego
nale¿y oceniæ jako niezwykle naganne. Niezbêdne
jest nie tylko wypracowanie mechanizmów unie-
mo¿liwiaj¹cych takie zachowania, ale te¿ d¹¿enie
do tego, by procedury s¹dowe dotycz¹ce kontak-
tów rodziców z dzieckiem trwa³y jak najkrócej.

S¹dy wydaj¹ orzeczenia o prawie rodzica do
kontaktów z dzieckiem, ale postêpowania maj¹ce
na celu ich egzekucjê czêsto trwaj¹ miesi¹cami,
a nawet latami, i pozostawiaj¹ na dzieciêcej psy-
chice œlad, tak naprawdê niemo¿liwy do zatarcia.

Podobnie rzecz siê ma z konfliktami rodziców
o dziecko maj¹cymi wymiar miêdzynarodowy.
Zgodnie z danymi Biura Migracji przy Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli liczba spraw spor-
nych o charakterze miêdzynarodowym z udzia-
³em Polaków wzros³a w ostatnim roku o oko³o
50%. Dotyczy to równie¿ spraw rozwodowych
i konfliktów o dzieci. Rodzice, którzy w obliczu
rozpadu ma³¿eñstwa zabieraj¹ dziecko z kraju,
w którym dotychczas mieszkali, i przywo¿¹ je do
Polski bez zgody ma³¿onka, prawie nigdy nie wie-
dz¹, ¿e staj¹ siê w ten sposób sprawcami porwa-
nia. W œwietle konwencji haskiej, dotycz¹cej cy-
wilnych aspektów uprowadzenia dziecka za gra-
nicê, sami stawiaj¹ siê w jeszcze trudniejszym po-
³o¿eniu. Uwa¿am za niezbêdne, by obywatele pol-
scy, w kraju czy za granic¹, w sytuacji rozpadu ro-
dziny mogli uzyskaæ pe³ne wsparcie prawne i in-
formacjê na temat ewentualnych konsekwencji
swoich dzia³añ.

Z drugiej zaœ strony podkreœliæ muszê, ¿e pol-
skie s¹dy czêsto kieruj¹ siê jedynie owym os³a-
wionym artyku³em konwencji haskiej, który mó-
wi, ¿e w wypadku bezprawnego wywiezienia
dziecka z kraju przez jednego z rodziców musi
ono powróciæ do kraju, z którego zosta³o wywie-
zione. Zbyt rzadko przeprowadzane jest przewi-
dziane kolejnym artyku³em tej¿e konwencji po-
stêpowanie dowodowe na okolicznoœæ krzywdy,
jaka mo¿e spotkaæ dziecko po powrocie do kraju,
z którego zosta³o uprowadzone, a w sytuacji gdy
po d³ugim okresie postêpowania s¹dowego
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dziecko ju¿ siê zaaklimatyzowa³o w nowym miej-
scu, nierzadko mo¿na by mówiæ o krzywdzie psy-
chicznej, jakiej dozna³oby ono, zmuszone do po-
wrotu do kraju i œrodowiska, którego czêsto ju¿
nawet nie pamiêta.

Podobnie o problemie braku œwiadomoœci kon-
sekwencji swych czynów mo¿na czêsto mówiæ
w przypadku rodziców decyduj¹cych siê na cza-
sowe opuszczenie kraju w celach zarobkowych.
Niezbêdne jest nie tylko objêcie opiek¹ tak zwa-
nych eurosierot w drodze wspó³dzia³ania wszyst-
kich s³u¿b pracuj¹cych na rzecz rodziny, zagwa-
rantowanie, by dzieci wyje¿d¿aj¹cych rodziców
mia³y zapewnion¹ opiekê prawn¹ etc., ale konie-
czne jest te¿ uœwiadomienie rodzicom, którzy roz-
patruj¹ mo¿liwoœæ wyjazdu, jak negatywne kon-
sekwencje mo¿e on mieæ dla ich ¿ycia rodzinnego
i dla ich dzieci.

Prawo do godziwych warunków socjalnych to
kolejny blok niezwykle trudnych zagadnieñ,
wi¹¿¹cy siê nie tylko z wieloma interwencjami, po-
dejmowanymi przez rzecznika praw dziecka, ale
te¿ wymagaj¹cy pilnych rozwi¹zañ systemowych.
Generalnie bowiem nale¿y uznaæ, ¿e system opieki
nad dzieæmi, które z ró¿nych powodów trafiaj¹ do
placówek, czy to opiekuñczych, czy resocjalizacyj-
nych, jest niewydolny. W ubieg³ym roku kilkakrot-
nie w swoich wyst¹pieniach zwraca³em uwagê na
dowody tego stanu rzeczy, pocz¹wszy od tego, ¿e
w chwili zatrzymania nieletniego, który uciek³
z placówki resocjalizacyjnej, policja nie ma co
z nim zrobiæ, przepisy nie wskazuj¹ bowiem miejsc
pobytu nieletnich do czasu ich powrotu do placów-
ki resocjalizacyjnej, a interwencyjne placówki
opiekuñczo-wychowawcze odmawiaj¹ przyjêcia
nieletnich, s¹ bowiem przeznaczone dla dzieci wy-
magaj¹cych doraŸnej opieki, a nie resocjalizacji.

Innym problemem z tej grupy zagadnieñ jest
kwestia usamodzielniania siê wychowanków pla-
cówek opiekuñczych. Osiemnastolatek opuszcza-
j¹cy dom dziecka jest zazwyczaj zdany na pomoc
i wsparcie pracowników systemu opieki spo³ecznej,
w tym szczególnie wychowawców domu dziecka.
Niezbêdne jest udzielanie pomocy i wsparcia usa-
modzielnionym ju¿ podopiecznym. Bardzo czêsto
staj¹ siê oni petentami oœrodków pomocy spo³ecz-
nej i powróciwszy do czêsto dysfunkcyjnego œrodo-
wiska, rozpoczynaj¹ cykl zaburzonego przystoso-
wania spo³ecznego. Brak jest skoordynowanego sy-
stemu rehabilitacji spo³ecznej, minimalizuj¹cego
wykluczenie spo³eczne by³ych wychowanków do-
mów dziecka. Optymalnym rozwi¹zaniem adapta-
cyjnym w sytuacji braku wystarczaj¹cej liczby mie-
szkañ docelowych mo¿e staæ siê utworzenie miesz-
kañ chronionych b¹dŸ utworzenie œrodowiskowych
dziennych domów samopomocy, w których doroœli,
usamodzielnieni wychowankowie otrzymywaliby
doraŸn¹ pomoc i wsparcie ze strony specjalistów.

Najbardziej chyba drastycznym dowodem nie-
funkcjonalnoœci systemu opieki nad dzieæmi jest
brak odpowiedniej liczby miejsc w oœrodkach so-
cjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, w m³o-
dzie¿owych oœrodkach socjoterapii i w m³odzie¿o-
wych oœrodkach wychowawczych. W efekcie nie-
letni, którzy weszli w konflikt z prawem i wobec
których s¹d rodzinny orzek³ zastosowanie œrodka
wychowawczego poprzez umieszczenie w takim
oœrodku, trafiaj¹ czêsto do zwyk³ych placówek
opiekuñczo-wychowawczych, które w ¿adnej mie-
rze nie s¹ do tego przystosowane. S¹ tam nie tylko
z³ym przyk³adem dla pozosta³ych wychowanków,
ale bywa te¿ tak, ¿e stanowi¹ zagro¿enie dla ich
zdrowia i ¿ycia. Ostatnio w³aœnie o takim drama-
tycznym wypadku alarmowa³y media. W tej spra-
wie rzecznik tak¿e podejmowa³ interwencjê. Nie-
w¹tpliwie system instytucjonalnej opieki nad
dzieæmi wymaga pilnej i ca³oœciowej reformy.

Prezentuj¹c tê grupê zagadnieñ podczas posie-
dzeñ komisji parlamentarnych, koñczy³em pozy-
tywnym akcentem, do tej pory. Mówi³em o tym,
jak bardzo ceniê sobie deklaracjê ministra pracy
i polityki spo³ecznej, pani minister Fedak, i¿
w tym roku podniesione zostan¹ progi dochodo-
we, od których zale¿y dostêp do œwiadczeñ rodzin-
nych. Obecnie kwota ta wynosi 504 z³ i od piêciu
lat nie by³a ona zwiêkszana. Nowe progi upra-
wniaj¹ce do œwiadczeñ rodzinnych mia³y zacz¹æ
obowi¹zywaæ w listopadzie tego roku. Wyra¿am
g³êbok¹ nadziejê, ¿e ten temat zostanie ponownie
podjêty, a decyzja zweryfikowana, ¿eby te progi
mog³y zostaæ podwy¿szone.

Prawo do nauki. Najwiêksze problemy obser-
wujê w zakresie zapewnienia dostêpu do edukacji
przedszkolnej. WskaŸnik jej upowszechniania
wœród dzieci miêdzy trzecim a pi¹tym rokiem ¿y-
cia oscyluje wed³ug badañ GUS wokó³ 50%. Naj-
gorzej sytuacja wygl¹da na terenach wiejskich,
ale i w du¿ych miastach obserwujemy problemy
braku odpowiedniej liczby miejsc w stosunku do
liczby dzieci oczekuj¹cych na przyjêcie do przed-
szkola. Czêsto te¿ rodzice przedszkolaków infor-
muj¹ rzecznika o niezgodnych z prawem prakty-
kach niektórych rad gmin, które w swoich uchwa-
³ach ograniczaj¹ siê jedynie do ustanowienia
op³aty sta³ej, bez wskazania, jaka jest odp³atnoœæ
za poszczególne œwiadczenia oferowane przez
przedszkole. Taka praktyka narusza zasady umo-
wy cywilnoprawnej i uniemo¿liwia zwrot czêœci
op³at za niewykorzystane œwiadczenia w okresie
nieobecnoœci dziecka w przedszkolu.

Kolejny blok zagadnieñ, o których chcia³bym
Wysokiej Izbie krótko opowiedzieæ, wi¹¿e siê
z prawem dzieci do ochrony przed przemoc¹,
okrucieñstwem, wyzyskiem, demoralizacj¹, za-
niedbaniem oraz innym z³ym traktowaniem. Tu
ponownie chcia³bym wyraziæ g³êbok¹ nadziejê, ¿e
podjête ju¿ przez parlament prace legislacyjne po-
s³u¿¹ poprawie sytuacji. Myœlê, o trwaj¹cych pra-
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cach nad ustaw¹ o przeciwdzia³aniu przemocy.
Tylko kompleksowe podejœcie do tego problemu,
a co za tym idzie, przyjêcie rozwi¹zañ chroni¹cych
dziecko przed przemoc¹ w ka¿dych warunkach
i w ka¿dym œrodowisku, pozwoli we w³aœciwy spo-
sób walczyæ z tym zjawiskiem. Niezbêdne jest
utworzenie, nad czym pracuj¹, jak wiem, obecnie
pos³owie, zajmuj¹cy siê ustaw¹ o przeciwdzia³a-
niu przemocy w rodzinie, interdyscyplinarnych
zespo³ów z³o¿onych z przedstawicieli ró¿nych
s³u¿b: policji, prokuratury, pomocy spo³ecznej,
ochrony zdrowia. Zadaniem takich zespo³ów po-
winno byæ prowadzenie skoordynowanych dzia-
³añ w œrodowisku zagro¿onym przemoc¹, inicjo-
wanie interwencji oraz monitorowanie sytuacji.

Chcia³bym w tym miejscu podkreœliæ, ¿e jestem
za wprowadzeniem w obowi¹zuj¹cym prawie zapi-
su jednoznacznie stanowi¹cego, i¿ przemoc wobec
dziecka jako metoda wychowawcza jest zakazana,
a w³adza rodzicielska nie mo¿e byæ wykonywane
z naruszeniem godnoœci dziecka. Bardzo wa¿na
jest w tej mierze edukacja spo³eczeñstwa oraz pro-
mowanie dobrych wzorców rodzicielskich.

Z problemem stosowania przemocy wobec
dzieci wi¹¿e siê równie¿ kwestia walki z jednym
z najpowa¿niejszych, pope³nianych wobec nich
przestêpstw, chodzi o wykorzystywanie seksual-
ne dzieci. Niezbêdne jest wprowadzenie przepi-
sów, które pozwala³yby na skuteczn¹ ochronê
dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym za
poœrednictwem nowych technologii. Obecne
przepisy nie u³atwiaj¹ w³aœciwym organom,
a zw³aszcza policji, œcigania czynów, które stano-
wi¹ stadium przygotowania do takiego przestêp-
stwa z u¿yciem nowych technologii. Chodzi tu na
przyk³ad o wykorzystywanie internetu czy telefo-
nii komórkowej w celu uwiedzenia, szanta¿u czy
wprowadzenia w b³¹d, by doprowadziæ do spotka-
nia z dzieckiem. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e popie-
ram wszystkie zmiany, które u³atwiaj¹ skutecz-
niejsze ni¿ dotychczas œciganie wymienionych
przestêpstw oraz sankcjonowanie nowych prze-
stêpczych zachowañ, w tym tak zwanego groo-
mingu, czyli nagabywania osób ma³oletnich do
celów seksualnych z wykorzystaniem systemu te-
leinformacyjnego lub sieci teleinformacyjnej.

Na marginesie, chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e nie tyl-
ko coraz czêstsze stosowanie nowoczesnych te-
chnologii utrudnia walkê z wykorzystywaniem
seksualnym dzieci. Ostatnio zwróci³em uwagê
Ministerstwu Sprawiedliwoœci na fakt, ¿e o ile
skazanemu za pedofiliê wyrokiem s¹du mo¿na
zakazaæ zbli¿ania siê do ofiary czy uniemo¿liwiæ
pracê z dzieæmi, o tyle nic nie gwarantuje bezpie-
czeñstwa dzieci, z którymi mo¿e on mieæ kontakt
pozazawodowy. A przecie¿ dalece wiêcej okazji do
pope³nienia takiego przestêpstwa jest w czterech
œcianach w³asnego domu ni¿ w pracy. Po odbyciu

kary skazany za pedofiliê mo¿e zwi¹zaæ siê z ko-
biet¹, która ma dzieci, mieszkaæ z nimi, braæ
udzia³ w ich wychowaniu. Takie przypadki znaj¹
niestety s¹dy i prokuratury, czasami mówi¹
o nich media. Czy jesteœmy w stanie skutecznie
przeciwdzia³aæ nara¿aniu kolejnych dzieci na
skrzywdzenie przez cz³owieka, który karê za wy-
korzystanie dzieci ju¿ odby³? Oto kolejne wyzwa-
nie dla systemu sprawiedliwoœci.

Ostatnia grupa zagadnieñ, równie wa¿na, to
prawa dzieci z niepe³nosprawnoœciami. W du¿ej
mierze s¹ to te same problemy, z jakimi zmagaj¹
siê doroœli z niepe³nosprawnoœci¹: niedostosowa-
na do ich potrzeb infrastruktura, znikoma liczba
dostêpnych w publicznej sferze medialnej, w bib-
liotekach, muzeach i innych placówka kultural-
nych programów dla osób pos³uguj¹cych siê jêzy-
kiem migowym czy alfabetem Braille’a. Szczegól-
nie widoczny jest brak oferty ze strony mediów
publicznych, programów telewizyjnych i portali
internetowych, w tym edukacyjnych, wychowaw-
czych i rozrywkowych, przeznaczonych dla dzieci
z niepe³nosprawnoœci¹.

Chcia³bym podkreœliæ dwa zagadnienia,
zwi¹zane z prawami tych dzieci. Jedno z nich ma
wymiar generalny, drugie szczególny. Otó¿ od lat
nierozwi¹zanym problemem jest niezwykle ma³a
liczba adopcji dzieci z niepe³nosprawnoœci¹. Ko-
nieczne jest wdro¿enie programów, które spowo-
duj¹ zwiêkszenie zainteresowania dzieæmi z nie-
pe³nosprawnoœciami, oczekuj¹cymi na adopcjê,
oraz wprowadzenie u³atwieñ finansowych dla ro-
dziców adoptuj¹cych. To kolejne wielkie wyzwa-
nie wymagaj¹ce rozwi¹zañ systemowych.

Inny charakter ma problem zg³aszany mi przez
rodziców dzieci z niepe³nosprawnoœciami. Otó¿ ro-
dzice tych dzieci, które nie skoñczy³y szóstego roku
¿ycia, a wobec których orzeczono potrzebê
kszta³cenia specjalnego, tych dzieci, które uczêsz-
czaj¹ do przedszkolnych oddzia³ów integracyjnych
poza gmin¹ b¹dŸ posiadaj¹ opiniê o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i korzy-
staj¹ z tej formy wsparcia, sami musz¹ ponosiæ ko-
szty dowo¿enia dzieci do placówek zapewniaj¹cych
realizacjê tych orzeczeñ. Dla tych rodziców s¹ to
nieraz kwoty powa¿nie uszczuplaj¹ce bud¿et do-
mowy, i tak ju¿ przecie¿ obci¹¿ony niema³ymi ko-
sztami opieki nad niepe³nosprawnym dzieckiem.
Rozwi¹zaniem w tej materii by³oby rozszerzenie
obowi¹zku zapewnienia transportu dzieciom z nie-
pe³nosprawnoœciami, obowi¹zku wynikaj¹cego
z art. 17 ustawy o systemie oœwiaty, na dzieci
w wieku poni¿ej szóstego roku ¿ycia korzystaj¹ce
z ró¿nych form wspomagania rozwoju i wsparcia.

I na tym pozwolê sobie skoñczyæ tê krótk¹ pre-
zentacjê informacji o dzia³alnoœci mego urzêdu
w ubieg³ym roku. Raz jeszcze chcia³bym wyraziæ
nadziejê, ¿e panie i panowie senatorowie zechc¹
wzi¹æ sobie do serca poruszane przeze mnie proble-
my podczas prac legislacyjnych. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Rzeczniku.
Proszê teraz pañstwa senatorów o zadawanie

pytañ.
Proszê bardzo, pani senator Pañczyk, pan se-

nator Rachoñ, pan senator Wojciechowski i Wit-
tbrodt. Taka kolejnoœæ. Szaleniec, Meres…

Proszê zapisaæ, Panie Sekretarzu, ¿eby nie by³o
pomy³ek.

Proszê bardzo, w takim razie...
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, ze-

chce pan zerkn¹æ bardziej na prawo.)
Ja zawsze patrzê na prawo. (Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, w takim razie pani senator Ma-

ria Pañczyk-Pozdziej. Proszê bardzo.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, Panie Rzeczniku, czy s¹

dane, które mówi¹, ile jest w naszym kraju rodzin
patologicznych. I czy jest to tendencja malej¹ca,
czy wzrostowa? To oczywiœcie dotyczy g³ównie
dzieci, sytuacji dzieci w takich rodzinach.

I nastêpne pytanie. Powiedzia³ pan w swoim
sprawozdaniu, ¿e o 50% wzros³a liczba spraw do-
tycz¹cych dzieci z ma³¿eñstw mieszanych,
z ma³¿eñstw osób ró¿nych narodowoœci. Czy s¹
dane, które mówi¹ o tym, który z krajów jest,
w cudzys³owie, przoduj¹cym, jeœli chodzi w³aœnie
o liczbê takich spraw? Sytuacja tych dzieci nie
jest jednoznaczna. Bo czytaliœmy ostatnio, ¿e po-
wszechne to jest w Niemczech, ale mo¿e s¹ te¿ in-
ne kraje, a po prostu mówi siê g³ównie o Niem-
czech. To tyle.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Jeœli chodzi o statystyki, to jak pani senator na

pewno ma œwiadomoœæ, jest to ogromna, ciemna
liczba, bo ciê¿ko jest to zbadaæ. Obecnie przygoto-
wujê siê do zbadania sytuacji zamo¿noœci i dys-
funkcji, wiêc pewnie w póŸniejszym terminie bêdê
móg³ precyzyjnie odpowiedzieæ na to pytanie na
podstawie w³asnych badañ.

Jeœli chodzi o ten wzrost liczby spraw, to s¹
sprawy kierowane przez polskich obywateli do
trybuna³u. Tu nie chodzi wy³¹cznie o ma³¿eñstwa
mieszane, tylko o niesprawiedliwe, w przekona-
niu skar¿¹cych, wyroki s¹du. A jeœli chodzi o te
sprawy, które s¹ rozpatrywane na poziomie tak
zwanej konwencji haskiej, te miêdzynarodowe, to
wp³ywaj¹ z ró¿nych krajów. Oczywiœcie najczê-
œciej podnoszone s¹ sprawy polsko-niemieckie,

ale nie mo¿na powiedzieæ, ¿eby nie by³o te¿ spraw
dotycz¹cych Hiszpanów, W³ochów, Greków z Au-
stralii. Takie sprawy s¹ rozpatrywane przez nasze
s¹dy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Proszê pana, poniewa¿ nale¿a³em do entuzja-

stów powo³ania pana na to stanowisko, z du¿¹
uwag¹ œledzê pañsk¹ dzia³alnoœæ. Z moich obser-
wacji, jak i z doniesieñ medialnych tworzy siê ob-
raz cz³owieka sukcesu, czego panu gratulujê.
Chcia³bym jednak pana zapytaæ: co pan uznaje za
swoj¹ najwiêksz¹ pora¿kê w tym okresie sprawo-
zdawczym?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo. I w czym mo¿emy pomóc, Panie

Rzeczniku?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Gdyby nie uda³o nam siê w tym roku podwy¿-

szyæ tych progów socjalnych, co dotyczy napraw-
dê setek tysiêcy polskich rodzin, to nie sta³oby siê
dobrze. I tutaj…

(Senator Janusz Rachoñ: To sukces, a ja pytam
o pora¿ki.)

To nie jest sukces, bo w chwili obecnej,
w zwi¹zku ze sprawami kryzysowymi, jest to
wstrzymane. Tak ¿e, gdyby siê nie uda³o… Liczê
jednak na to, ¿e znajd¹ siê œrodki finansowe i ten
problem zostanie rozwi¹zany, bo inaczej nie by³o-
by dobrze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Wittbrodt, proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania.
Jedno nawi¹zuje do tego, o czym mówi³a pani

senator Pañczyk. Co prawda pan mówi³ o szarej li-
czbie, szarej strefie i ¿e trudno panu odpowie-
dzieæ, ale czy móg³by pan tak ogólnie powiedzieæ,
których obszarów to dotyczy: czy chodzi o trudn¹
m³odzie¿, czy o te rodziny itd.? I gdzie s¹ tendencje
rosn¹ce, a gdzie malej¹ce, nawet je¿eli spora
czêœæ tego jest niewiadoma? Czy mo¿na powie-
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dzieæ, ¿e s¹ zjawiska negatywne, które wzrastaj¹
i takie, które jak gdyby siê os³abiaj¹? I to jest jed-
na kwestia.

I druga. Czy jakieœ sprawy w materii, o której
ostatnio du¿o siê dyskutowa³o, dotycz¹cej obni-
¿enia wieku szkolnego dzieci, trafia³y do pana
rzecznika?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Myœlê, ¿e wszechobecny internet powoduje

wiele zagro¿eñ. I jeœli mia³bym tutaj powo³aæ siê
na jak¹œ informacjê dotycz¹c¹ zagro¿eñ i zjawiska
wzrostu dysfunkcji na jakimœ etapie, to by³oby to
zwi¹zane z nieodpowiedzialnym korzystaniem
z tego medium. Z jednej strony jest bardzo du¿¹
szans¹ edukacyjn¹, pomocow¹, ale z drugiej stro-
ny stanowi te¿ ogromne zagro¿enie. My to monito-
rujemy i podejmujemy dzia³ania w tym zakresie.
Nie oœmieli³bym siê chyba powiedzieæ, ¿e jest
wzrost liczby rodzin z dysfunkcj¹ – bo rozumiem,
¿e jako patologiê okreœlamy ró¿ne dysfunkcje.
Wzrost liczby spraw, które wp³ywaj¹ do mojego
urzêdu, mo¿e wi¹zaæ siê z tym, ¿e zosta³ urucho-
miony telefon zaufania i trafia do nas wiêksza licz-
ba dzieci.

Muszê powiedzieæ o czymœ, co mnie bardzo nie-
pokoi. Otó¿ na pewno jest wzrost liczby spraw do-
tycz¹cych kontaktów z rodzicami, kiedy rodzice
siê rozwodz¹ i dziecko jest tak¹ kart¹ przetargo-
w¹. Muszê tu powiedzieæ, ¿e bardzo rzadko, pra-
wie wcale nie korzystaj¹ oni z instytucji mediato-
ra, który móg³by pomóc i bardzo czêsto dziecko
jest przedmiotem rozgrywek. Ono nie jest pod-
miotem oddzia³ywañ ludzi, którzy najbardziej na
œwiecie je kochaj¹ i nie do koñca sobie zdaj¹ spra-
wê, ¿e w tych rozgrywkach jest ono przedmiotem.
I to jest wa¿ne. Ja podczas wszelkich spotkañ,
najró¿niejszych, i konferencyjnych, i medialnych,
i bezpoœrednio z rodzicami, apelujê o rozwagê
i o wczeœniejsze zastanowienie nad tym.

Problemem jest te¿ to, co bardzo wyraŸnie zau-
wa¿am, ¿e za ma³o czasu poœwiêcamy w³asnym
dzieciom. I wszelkie nieporozumienia, szukanie
rozwi¹zañ w u¿ywkach, w sektach, w internecie,
w ró¿nych miejscach, gdzie dziecko prêdzej mo¿e
spotkaæ coœ z³ego ni¿ dobrego, wi¹¿¹ siê z tym, ¿e
to wzajemne zaufanie, zaufanie tych najm³od-
szych do tych starszych, tak kolokwialnie mó-
wi¹c, siad³o. Musimy staraæ siê tu o zwiêkszanie
kompetencji rodziców. Dlatego tak promujê ini-
cjatywy powo³ywania tak zwanych szkó³ dla ro-
dziców i wszêdzie to popieram. Nie chodzi o spec-

jalne instytucje, ale o prowadzone kursy przy or-
ganizacjach pozarz¹dowych, przy koœcio³ach,
przy oœrodkach pomocy spo³ecznej. W szkole co-
raz czêœciej lekcje wychowawcze przerabiane s¹
tak, aby nie tylko przekazywaæ informacje o oce-
nach. Chodzi o edukowanie rodziców, o pokazy-
wanie, czego tak naprawdê potrzebuje m³ody
cz³owiek, na co nale¿y zwróciæ uwagê. Z jednej
strony jakie ma prawa, z drugiej strony jak eg-
zekwowaæ obowi¹zki, co robiæ wolno, a czego nie
wolno. To jest wa¿ne.

Jeœli chodzi o problem obni¿enia wieku szkol-
nego, to obecnie podejmujemy takie indywidual-
ne sprawy, które zg³aszaj¹ do nas mniejsze b¹dŸ
wiêksze grupy osób, bo dzia³ania legislacyjne zo-
sta³y podjête. Te sprawy najczêœciej dotycz¹ na-
wet nie tematu nieprzygotowania szko³y do przy-
jêcia szeœciolatków, tylko braku mo¿liwoœci po-
zostawienia ich w przedszkolu. Rodzice prosz¹
o sprawdzenie, czy tak musi byæ, czy nie mo¿e
byæ inaczej. Je¿d¿¹c po Polsce, zawsze odwie-
dzam szko³y, zawsze zadajê pytanie, jak s¹ przy-
gotowani, zawsze to sprawdzam. Muszê powie-
dzieæ, ¿e w wielu miejscach jest bardzo dobrze.
I z regu³y im mniejsza miejscowoœæ, tym lepiej.
Teraz wróci³em z Podkarpacia i znowu jestem
zbudowany tym, co dla zabezpieczenia potrzeb
tych najm³odszych dzieci, w tym dzieci niepe³no-
sprawnych, tam zosta³o zrobione. Muszê powie-
dzieæ, ¿e odwiedzi³em naprawdê rewelacyjny
oœrodek, na supereuropejskim poziomie, w Sta-
lowej Woli, gdzie rodzice pokazywali, jak dobrze
mo¿na pomóc takim maluszkom z zespo³em Do-
wna czy z pora¿eniem mózgowym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz, dla informacji pañstwa senatorów, od-

czytam kolejnoœæ zadaj¹cych pytania. Pytania bê-
d¹ zadawali kolejno panowie senatorowie: Woj-
ciechowski, Szaleniec, Meres, Dobrzyñski, Augu-
styn i Romaszewski.

Zapraszam pana senatora Wojciechowskiego.
Proszê bardzo.

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

strze! Jest Urz¹d Rzecznika Praw Dziecka i Urz¹d
Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziecko ma w pe-
wien sposób ograniczone prawa w stosunku do
instytucji, do innego cz³owieka, jest s³absze fizy-
cznie. Dlaczego umocowanie prawne rzecznika
praw dziecka jest gorsze ni¿ rzecznika praw oby-
watelskich? Pytanie jest przewrotne, od razu za-
znaczam.

I mo¿e od razu drugie pytanie, w kwestii wyro-
ków karnych. Wyroki karne bardzo czêsto odbija-
j¹ siê równie¿ na dzieciach, czêsto s¹ nawet bar-
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dziej dotkliwe dla dzieci ni¿ dla samej osoby uka-
ranej. Od pewnego czasu pojawia siê taka na
przyk³ad propozycja, ¿eby pijanych kierowców
karaæ poprzez og³oszenie tego faktu, nie wiem, na
s³upie og³oszeniowym chyba. I tutaj nie chodzi
o to, ¿e pijanych kierowców nie nale¿y karaæ, bo
nale¿y ich karaæ szczególnie dotkliwie. Ale nie mo-
¿e byæ takiej sytuacji… (sygna³ telefonu komórko-
wego) …¿e dziecko bêdzie ponosiæ przykre kon-
sekwencje tego wyroku, na przyk³ad bêdzie wy-
œmiewane w szkole itd. Jakie jest stanowisko pa-
na ministra w tej sprawie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Dziêkujê bardzo.
Pierwsze pytanie. Oczywiœcie, ¿e tutaj… Ale

pan senator ju¿ sam sobie odpowiedzia³ na pyta-
nie, czy nale¿y wzmocniæ instytucjê, któr¹ tu re-
prezentujê. Odpowiedzi¹ na nie s¹ i te dzia³ania
podjête przez Senat, i nowelizacja ustawy.

Dzieci nie tyle maj¹ ograniczone prawa, co
mo¿liwoœci ich egzekwowania, dlatego potrzebuj¹
swojego obroñcy. Ale muszê powiedzieæ, ¿e
wspó³pracujemy z panem rzecznikiem praw oby-
watelskich, spotykamy siê w sprawach doty-
cz¹cych dzieci i w zwi¹zku z podejmowanymi
dzia³aniami. Niemniej jednak ja z ogromn¹ wdziê-
cznoœci¹, uznaniem i szacunkiem przyjmujê ini-
cjatywê Senatu nowelizuj¹c¹ ustawê o rzeczniku,
bo to jest ju¿ prawne wyrównanie tych mo¿liwo-
œci, oczywiœcie na miarê naszych uwarunkowañ,
bez zmian konstytucji.

A jeœli chodzi o sprawy karne, to ja zosta³em
z tego wykluczony, rzecznik nie mo¿e ani siê
przy³¹czaæ, ani uczestniczyæ w rozprawach
s¹dowych. Ale oczywiœcie jest tak, jak pan po-
wiedzia³, ¿e wydanie wyroku na jednego z rodzi-
ców negatywnie odbija siê na dzieciach, i musi-
my mieæ tego œwiadomoœæ. Dzieci nale¿¹ do
wspólnoty, spo³ecznoœci domowników i dlatego
zawsze bêd¹ te¿ odbiorcami dzia³añ wymiaru
sprawiedliwoœci czy wszelkich innych, i najle-
piej, ¿eby rodzice sobie sami z tego zdawali spra-
wê i nie pope³niali czynów przestêpczych, chro-
ni¹c w³asne dzieci.

Ja te¿ jestem gor¹cym zwolennikiem karania
osób, które po alkoholu siadaj¹ za kierownic¹, bo
one nie tylko s¹ zagro¿eniem dla siebie samych,
ale przede wszystkim dla dzieci, bo to one najczê-
œciej gin¹ w wypadkach, one najczêœciej s¹ po-
tr¹cane przez nieuwa¿nych kierowców.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Zbigniew Szaleniec, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, chcia³bym przede wszyst-

kim panu pogratulowaæ i podziêkowaæ za spo-
sób przedstawienia informacji, za troskê, ale
i profesjonalizm. Mam nadziejê, ¿e podobnie
sprawuje pan swój urz¹d rzecznika. A mam
mo¿liwoœæ porównania i sprawozdañ, i informa-
cji, pañskich i pana poprzedniczki, która gubi³a
siê w szczegó³ach i raczej nie wskazywa³a na ja-
kieœ systemowe rozwi¹zania, pan zaœ skupi³ siê
na diagnozie podstawowych problemów i próbie
systemowych rozwi¹zañ. To chyba jest najwa¿-
niejsze w tej dzia³alnoœci, aby z tych indywidual-
nych spraw, którymi siê rzecznik zajmuje, wy-
ci¹gn¹æ ogólne wnioski i spróbowaæ rozwi¹zaæ
problemy. Tak ¿e ja serdecznie jeszcze raz gra-
tulujê.

A teraz chcia³bym zadaæ dwa pytania. Pier-
wsze dotyczy opieki medycznej. Ju¿ pan o niej
wspomnia³ i podzielam pana uwagi w tym zakre-
sie, ¿e likwidacja przed laty badañ lekarskich
i gabinetów lekarskich czy stomatologicznych
w szko³ach by³a wielkim b³êdem. Proszê powie-
dzieæ, czy s¹ jakieœ nadzieje, czy pan przeprowa-
dzi³ jakieœ rozmowy w ministerstwie edukacji,
w Ministerstwie Zdrowia, aby ewentualnie wra-
caæ do tamtych wzorów, które, wydaje siê, by³y
pozytywne.

Drugie pytanie dotyczy agresji w szkole. O tym
problemie mówiliœmy sporo, od czasu do czasu
media epatuj¹ nas ró¿nymi przypadkami agresji
w szkole, ju¿ nawet nie tylko miêdzy uczniami,
ale tak¿e agresywnymi zachowaniami uczniów
w stosunku do nauczycieli. Czy w tej materii ma
pan równie¿ rozpoznan¹ sytuacjê, czy drgnê³o
coœ, zmieni³o siê na lepsze? Bo podjêto ró¿ne
dzia³ania, równie¿ ustawowe, aby tê sytuacjê po-
prawiæ i zmieniæ, i wydaje siê, ¿e w tym zakresie
powinniœmy te sprawy stale monitorowaæ i dia-
gnozowaæ.

I trzecia sprawa. Chcia³bym bardzo podziê-
kowaæ za zwrócenie uwagi na edukacjê rodzi-
ców. W Senacie mamy taki zespó³ wychowaw-
czy i od czasu do czasu spotykamy siê z pani¹
minister edukacji i z pani¹ wiceminister, i su-
gerowaliœmy im w³aœnie, ¿e trzeba by znaleŸæ
jakieœ systemowe rozwi¹zanie, które wprowa-
dza³oby mo¿liwoœæ doedukowania rodziców,
którzy rzeczywiœcie czasami pope³niaj¹ szalone
b³êdy, powoduj¹ce przykre konsekwencje dla
ich dzieci. Dlatego dziêkujê za tê inicjatywê
i proszê liczyæ na nasze wsparcie w tym zakre-
sie. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o opiekê medyczn¹, wystêpowa-

³em, wystêpujê i na pewno bêdê wystêpowa³
z wnioskami do okreœlonych resortów. Pewnie
trudno bêdzie przywróciæ gabinety lekarskie
w szko³ach, bo jak ju¿ raz coœ siê wycofa³o, zlikwi-
dowa³o… I ja mam te¿ tego œwiadomoœæ, jestem
realist¹, ale uwa¿am, ¿e musimy coœ wymyœliæ.
Jeœli chodzi o stomatologiê, to proponowa³em tak
zwane dentobusy – nie wiem, mo¿e ze œrodków
unijnych w jakiœ sposób uda³oby siê stworzyæ ta-
kie gabinety na kó³kach, które by obje¿d¿a³y szko-
³y, bo one nie musz¹ byæ w jednej szkole, chodzi
o to, ¿eby wyleczyæ dzieci, pojechaæ dalej i wyle-
czyæ nastêpne. Mamy ten problem. Dlaczego ja je-
szcze…

Zreszt¹ wielokrotnie spotyka³em siê z lekarza-
mi pediatrami, i tymi ogólnymi pediatrami, i spe-
cjalistami w poszczególnych dziedzinach, ostat-
nio na przyk³ad z psychiatrami dzieciêcymi. Tak
naprawdê jest problem z dzieæmi tak zwanymi
zdrowymi, poniewa¿ kiedy dziecko ma gor¹czkê,
kiedy widaæ u niego objawy chorobowe, to zazwy-
czaj rodzic bierze go za rêkê, kolejka, nie kolejka,
prywatnie, nie prywatnie, ale idzie i leczy. A my
musimy sprawdzaæ, czy aby te zdrowo wygl¹da-
j¹ce dzieci nie s¹ ju¿ czymœ dotkniête. Obecnie
ogromny procent dzieci ma próchnicê, ogromny
procent – wady postawy, choroby krêgos³upa, na-
prawdê ogromny. Nadal choroby nowotworowe s¹
na drugim miejscu wœród chorób powoduj¹cych
œmiertelnoœci dzieci, a jak mówi¹ lekarze onkolo-
dzy dzieciêcy, mo¿na by³oby temu zapobiec, gdy-
byœmy diagnozowali te choroby nie w trzecim,
czwartym, pi¹tym stadium, tylko w pierwszym.
To jest ogromnie wa¿ne. Na pewno dzia³ania, któ-
re ju¿ podj¹³em, i moje wyst¹pienia, czasem dwu-
krotne w tej samej sprawie do jednego resortu, bê-
dê kontynuowa³.

Jeœli chodzi o agresjê w szkole, to, jak ju¿ wcze-
œniej powiedzia³em, mia³em niedawno spotkanie
z psychiatrami dzieciêcymi i postanowiliœmy
wspólnie podj¹æ dzia³ania w kierunku badañ dia-
gnozuj¹cych sytuacjê. Muszê powiedzieæ, ¿e do
mojego biura wp³ywa du¿o informacji doty-
cz¹cych agresji w szkole. Stosunkowo najrzadziej
dotyczy to agresji osoby doros³ej wobec dziecka,
najczêœciej agresji dziecka wobec dziecka. Zaró-
wno rodzice, jak i szko³a czêsto sobie z tym nie ra-
dz¹. Ale chcia³bym wspomnieæ, ¿e tego dotyczy
bardzo dobry, realizowany, ogólnopolski, wa¿ny
program przeciwdzia³ania przemocy w szkole
„Szko³a bez przemocy”, wspierany przez minister-

stwo edukacji, a pod honorowym patronatem pa-
na prezydenta Rzeczypospolitej. Kilkadziesi¹t
szkó³ w Polsce jest objêtych tym programem.
W przysz³ym tygodniu bêdzie Dzieñ Szko³y bez
Przemocy. W Warszawie odbêdzie siê fina³. I to
jest jedno z dzia³añ profilaktycznych pokazu-
j¹cych, ¿e mo¿na inaczej. Ale to jest coœ wtórnego.
Jeœli pakujemy w dzieci agresjê, one tê agresjê
póŸniej gdzieœ oddaj¹. Miejmy tego œwiadomoœæ.
To jest akumulator. Zbiera, zbiera i potem oddaje
zazwyczaj s³abszemu, bo silniejszy mo¿e oddaæ.

Jeœli chodzi o edukacjê rodziców, to zwróci³em
na to uwagê i zwracam, bo uwa¿am, ¿e tak na-
prawdê od tego powinniœmy zacz¹æ. Wiele razy in-
terweniowa³em w s¹dzie, bo moim zdaniem zbyt
pochopnie, zbyt szybko pozbawiono rodziców
mo¿liwoœci opieki nad w³asnymi dzieæmi, zawie-
szaj¹c ich w³adzê rodzicielsk¹, ograniczaj¹c j¹
b¹dŸ pozbawiaj¹c ich tej w³adzy. A nie zawsze tak
musia³o byæ. Bardzo czêsto mo¿na by³o po prostu
skierowaæ do nich pomoc – pomoc spo³eczn¹, oso-
bê, która im wska¿e, jak ¿yæ, a nie tylko da pie-
ni¹dze, bo nie tylko o to chodzi, to jest jedna z czê-
œci sk³adowych tej uk³adanki. Bardzo czêsto trze-
ba pokazaæ, jak ¿yæ, jak postaraæ siê o pracê, jak
ze swoim dzieckiem rozmawiaæ, ile czasu mu po-
œwiêcaæ. Jeœli skierujemy dzia³ania na edukacjê
i na wsparcie rodziny, to myœlê, ¿e zmniejszy nam
siê liczba dzieci, które trafiaj¹ do opieki pozaro-
dzinnej. Wystêpujê te¿ do resortów o ujêcie
w priorytetach pracy bezpoœredniej z rodzicami
dzieci i wsparcia tych dzieci. We wstêpnej prezen-
tacji mówi³em o wsparciu rodziców zastêpczych.
To jest ogromnie wa¿ne, ale rodzice biologiczni te¿
bardzo czêsto sobie nie radz¹, niekiedy oni te¿ wy-
szli z trudnego œrodowiska, gdzie ich nie zabezpie-
czono w odpowiednie mechanizmy radzenia sobie
w trudnych sytuacjach. I to jest bardzo wa¿ne.
Muszê powiedzieæ, ¿e do tej pory pisa³em do dzie-
ci, to by³a taka forma mojej z nimi komunikacji.
To by³y listy na rozpoczêcie roku szkolnego i przed
feriami. Teraz, z okazji Dnia Dziecka, zdecydowa-
³em, ¿e napiszê list do rodziców i wychowawców,
bo tak naprawdê to oni s¹ w stanie, jeœli bêd¹
chcieli, stworzyæ dzieciom najpiêkniejszy Dzieñ
Dziecka w ka¿dym dniu w roku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Zbigniew Meres.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja bym jeszcze na chwilê mimo

wszystko wróci³ do tego, co pan minister powie-
dzia³ o ochronie zdrowia. A powiedzia³ pan, ¿e jest
nie najlepsza i poda³ pan parê przyk³adów, doty-
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cz¹cych miêdzy innymi zwiêkszenia liczby pedia-
trów czy te¿ badañ na HIV. Ale je¿eli by pan mini-
ster by³ uprzejmy podaæ kilka konkretnych, sys-
temowych przyk³adów dzia³ania w tym zakresie,
to by³bym wdziêczny. Chodzi po prostu o rozsze-
rzenie tego, ale o systemowe dzia³ania.

Teraz mo¿e jeszcze jedno pytanie, które siê
z tym wi¹¿e. Op³ata za pobyt rodzica przy dziecku
w szpitalu. Pan minister mówi³ o reakcji w przy-
padku, kiedy takie sytuacje s¹ panu przedstawia-
ne. Jak pan stara siê radziæ sobie z tym proble-
mem, oprócz upowszechniania sposobu dzia³a-
nia, który pozwoli na w³aœciwe podejœcie do tego
tematu?

I ostatnia rzecz. Pan minister mówi³ o tym, ¿e
o 50% wzros³a liczba problemów miêdzynarodo-
wych dotycz¹cych spraw zwi¹zanych z prawem
do kontaktów rodziców z dzieckiem. Mimo wszys-
tko du¿a liczba tych problemów funkcjonuje, ¿e
tak powiem, w szarej strefie, ale jakaœ liczba jest
znana. Jaka ona w przybli¿eniu jest? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Zacznê od ostatniego pytania. Nie chodzi mi

o wzrost liczby spraw miêdzynarodowych, ale
spraw kierowanych do trybuna³u, a tak¿e krajo-
wych spraw, które tocz¹ siê w naszych s¹dach, bo
rodzice czuj¹ siê pokrzywdzeni przez wymiar
sprawiedliwoœci. Te 50% to jest taki sygna³. Jeœli
jest taki wzrost i trybuna³ te sprawy podejmuje, to
jest taki sygna³, ¿e powinniœmy na to zwróciæ wiê-
ksz¹ uwagê.

Jeœli chodzi o pobyt rodzica przy dziecku
w szpitalu – czego ju¿ nawet chyba nie trzeba ni-
komu t³umaczyæ, a lekarzom szczególnie, bo oni
sami uznaj¹, ¿e rodzic siedz¹cy przy ³ó¿ku dziec-
ka, mimo zamieszania, które powoduje na terenie
placówki, pomaga szybciej zdrowieæ dziecku – to
jest on bardzo wa¿ny. Wiem to ze spotkañ z leka-
rzami pediatrami, z Polskim Towarzystwem Pe-
diatrycznym. Jeœli o to chodzi, to absolutnie spo-
tykam siê ze zgod¹ lekarzy. Oni sami tym rodzi-
com, wbrew dyrektorom swoich szpitali, bardzo
czêsto t³umacz¹, ¿e nie ma takiej podstawy, która
uniemo¿liwia³aby ich pobyt w szpitalu ze wzglêdu
na op³atê. Zniesiono te¿ koniecznoœæ noszenia
ochraniaczy na obuwie, i to bardzo dobrze. Ja
sam, wizytuj¹c izby przyjêæ warszawskich szpita-
li, spotka³em siê z tym, ¿e nie mog³em do izby
przyjêæ dojœæ, bo przy drzwiach wciskano mi to
obuwie, co w ogóle jest niedopuszczalne, bo izba

przyjêæ jest miejscem, gdzie jeszcze mo¿na siê
normalnie poruszaæ i to nie powinno byæ w ¿aden
sposób ograniczane. A wiêc takie sytuacje maj¹
miejsce. Ja, wystêpuj¹c i sygnalizuj¹c to tak¿e tu-
taj, w Wysokiej Izbie, liczê na zwrócenie uwagi na
ten problem, chocia¿ myœlê, ¿e w wiêkszoœci przy-
padków szpitale ju¿ siê z tego wycofuj¹. To znaczy
najwa¿niejsza jest informacja, ¿e tego robiæ nie
wolno. Jak jest informacja, ¿e tego robiæ nie wolno
i rodzice o tym wiedz¹, to potrafi¹ siê temu prze-
ciwstawiæ na miejscu.

Jeœli chodzi o dzia³ania systemowe dotycz¹ce
ochrony zdrowia, to wnosi³em o wpisanie zarówno
pediatrii, jak i psychiatrii dzieciêcej na listê zawo-
dów priorytetowych, traktowanych specjalnie.
Wiem, ¿e w ostatnim czasie rezydenci pediatrii zo-
stali dziêki temu wzmocnieni finansowo. I fakty-
cznie, jak mi niedawno pani profesor Chybicka,
szef Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego mó-
wi³a, obecnie jest widoczny wzrost zainteresowa-
nia pediatri¹. Ale musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e
dopiero za szeœæ lat bêdziemy widzieæ tego efekty.
Wiem, ¿e teraz œci¹ga siê lekarzy pediatrów z eme-
rytur po to, ¿eby pracowali w szpitalach, bo nie
ma komu pracowaæ. Dyrektor szpitala w Kielcach
i inni mówi¹ wprost, ¿e naprawdê chc¹ dobrze za-
p³aciæ lekarzowi, tylko ¿eby on by³. Nie ma. Neo-
natolodzy to jest jeszcze powa¿niejszy problem.
Musimy te sprawy dostrzec. Ja dziêki indywidual-
nym wnioskom, które do mnie wp³ywaj¹, ale te¿
dziêki spotkaniom – w przysz³ym tygodniu bêdzie
u mnie w biurze du¿e spotkanie z chirurgami
dzieciêcymi – analizujê sytuacjê. Spotykam siê
tak¿e z rodzicami dzieci zrzeszonymi b¹dŸ nie-
zrzeszonymi, ale naj³atwiej jest z tymi zrzeszony-
mi w organizacjach pacjenckich, bo oni te¿ maj¹
swoje pomys³y. Wspieram ruch hospicyjny.
Wspieram równie¿ dzia³ania legislacyjne w Sej-
mie, pisz¹c bezpoœrednio do komisji sejmowych,
ale tak¿e do resortów i wyra¿aj¹c swoje stanowis-
ko w konkretnych sprawach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w swoim wyst¹pieniu wspo-

mnia³ pan o dzieciach, które powinny byæ izolo-
wane w przypadku, gdy ojciec jest pedofilem, bo
taka sytuacja jest bardzo z³a dla dzieci. Niew¹tpli-
wie w naszym kraju jest to ju¿ problem pojawia-
j¹cy siê dosyæ czêsto. Mam pytanie: jakie dzia³a-
nia pan podj¹³ czy te¿ jakie dzia³ania ma pan za-
miar podj¹æ, aby wspólne zamieszkiwanie z taki-
mi ojcami by³o wykluczone?

34. posiedzenie Senatu w dniu 28 maja 2009 r.
Informacja Rzecznika Praw Dziecka

o dzia³alnoœci za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka 137

(senator Z. Meres)



Nastêpne pytanie. Czy pan, pañskie biuro ma-
cie wszelkie dane obrazuj¹ce sytuacjê sierot, któ-
rych rodzice wyemigrowali, wyjechali za granicê
w celach zarobkowych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Te¿ zacznê od tego drugiego pytania. Jeœli cho-

dzi o problem eurosieroctwa, to chcia³bym przy-
pomnieæ, ¿e to w³aœnie rzecznik praw dziecka jako
pierwszy zleci³ badania na ten temat. One dopro-
wadzi³y do stwierdzenia, ¿e jest sto dwadzieœcia
tysiêcy dzieci pozostawionych w kraju, z których
wiêkszoœæ nie realizuje obowi¹zku edukacji…

(Senator Jan Dobrzyñski: Sto dwadzieœcia ty-
siêcy?)

Tak, sto dwadzieœcia tysiêcy. Te dane by³y te¿
dope³niane przez resort edukacji, by³y zbierane
przez kuratorów oœwiaty, przez szko³y, by³o to ro-
bione troszkê inn¹ metod¹. Ta liczba by³a trochê
ni¿sza, ale nieznacznie. Tak wiêc to jest problem
na pewno oko³o stu tysiêcy dzieci. Jest jeszcze in-
na wa¿na sprawa. Wiele z tych dzieci trafia do do-
mów dziecka, wiele zostaje bez opieki, nie realizu-
j¹ obowi¹zku szkolnego, uciekaj¹ wymykaj¹ siê
spod kontroli. Interweniowaliœmy ju¿ w jedno-
stkowych sprawach, kiedy lekarz nie mia³ kogo
zapytaæ o zgodê na operacjê takiego dziecka albo
nauczyciel nie mia³ z kim rozmawiaæ, bo nie by³o
przedstawiciela prawnego tego dziecka, o wyni-
kach, o jakichœ mo¿liwoœciach pomocy temu
dziecku. Jest wiêc istotne, ¿eby zwróciæ na to
uwagê.

Jeœli chodzi o sprawê pedofilii czy w ogóle osoby
skazanej za wykorzystanie seksualne dziecka, to
by³ ostatnio taki g³oœny przyk³ad gdzieœ w œrodko-
wej Polsce, gdy przy³¹czy³em siê do procesu s¹do-
wego, wnosz¹c o zakazanie matce z dzieckiem
mieszkania z panem, do którego siê wprowadzi³a,
co spotka³o siê z jej ogromnym oburzeniem. Ale
myœlê, ¿e jest to tylko wyraz tego, ¿e nie zdaje ona
sobie sprawy z niebezpieczeñstwa, które czyha na
jej dziecko. Niestety, bardzo czêsto jest tak, ¿e jak
ktoœ pope³ni³ przestêpstwo, to jest du¿e prawdo-
podobieñstwo, ¿e drugi raz je pope³ni. Profesor
Lew Starowicz, komentuj¹c moje dzia³anie, pozy-
tywnie zreszt¹, powiedzia³, ¿e taki cz³owiek w do-
mu jest jak tykaj¹ca bomba zegarowa. A my fakty-
cznie przed tym nie chronimy, tu jest luka praw-
na. Zwróci³em siê do Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci o podjêcie dzia³añ w tej sprawie i postanowi-
³em te¿ poruszyæ g³oœno ten problem w jednej
i w drugiej izbie parlamentu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Ja w zupe³nie konkretnej sprawie. Otó¿ w osta-

tnim tygodniu nap³ynê³a do mnie interwencja
z Domu Dziecka w Szczecinku dotycz¹ca ca³kiem,
powiedzia³bym, nieludzkich warunków, terrory-
zowania wychowanków itd., itd. Nie mia³em jesz-
cze czasu tej sprawy zbadaæ. Czy ta sprawa jest
panu w ogóle znana?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Tak. Jestem po kompleksowej kontroli Domu

Dziecka w Szczecinku. W zesz³ym tygodniu byli
tam moi pracownicy, którzy badali i stan prze-
strzegania praw dziecka, i warunki, w jakich dzie-
ci przebywaj¹, i pracê z rodzin¹ biologiczn¹ po-
zwalaj¹c¹ na to, ¿eby te dzieci mog³y ewentualnie
do niej wróciæ. Mam te¿ w posiadaniu wszelkie in-
ne protoko³y kontrolne innych instytucji, które
wczeœniej podejmowa³y tam dzia³ania. W chwili
obecnej przygotowujemy zalecenia i listê zarzu-
tów, które niestety, w czêœci siê potwierdzaj¹.

(SenatorZbigniewRomaszewski:Dziêkujêbardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Teraz ja chcia³bym zadaæ pytanie, dotycz¹ce

przemocy w rodzinie. Z jednej strony mamy wiêcej
informacji, œwiadomoœci i wra¿liwoœci spo³ecznej
na to, bo w tej chwili rzeczywiœcie jest to coraz czê-
œciej podnoszone, tak¿e dziêki dzia³aniom pana
urzêdu. Z drugiej strony jest pytanie, czy liczba
tych zjawisk obiektywnie siê zwiêksza, czy to jest
skutkiem tego, ¿e mamy wiêksz¹ œwiadomoœæ.
Jak pan by to oceni³: rzeczywistoœæ i œwiadomoœæ?

Drugie pytanie z tym zwi¹zane. Jaki ma pan
model ingerencji w³adzy publicznej w prawa ro-
dzicielskie, w sprawowanie w³adzy rodziciel-
skiej? W którym momencie w³adza publiczna,
czynniki zewnêtrzne, wszystko jedno, kto to bê-
dzie, powinni interweniowaæ? Bo oczywiœcie
trzeba interweniowaæ, ale jest tu jednak dosyæ
delikatna granica. Jak pan ten model by widzia³,
Panie Rzeczniku?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Panie Marsza³ku! Myœlê, ¿e na pewno mamy

wiêksz¹ œwiadomoœæ i nie odwa¿y³bym siê powie-
dzieæ, ¿e liczba tych zjawisk wzrasta. Byæ mo¿e s¹
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warunki sprzyjaj¹ce wzrostowi, ale s¹ te¿ hamu-
j¹ce. Proszê zauwa¿yæ, ¿e o problemie mówimy
czêœciej, co œwiadczy te¿ o tym, ¿e nasza wra¿li-
woœæ na problem jest wiêksza. Widzê, chocia¿by
po sprawach zg³aszanych pod numer telefonu za-
ufania czy zg³aszanych do mnie bezpoœrednio,
wra¿liwoœæ s¹siadów. Oczywiœcie czêœæ tych
spraw nie zawsze siê potwierdza. Dlatego nie jes-
tem zwolennikiem takiej mocnej ingerencji orga-
nów pañstwa bezpoœrednio w dobrze funkcjonu-
j¹c¹ rodzinê, bo tylko tworzymy w niej zamiesza-
nie. Ale kiedy zauwa¿amy, ¿e ¿ycie b¹dŸ zdrowie
dzieci s¹ zagro¿one, musimy interweniowaæ bar-
dzo mocno i radykalnie. Kiedy dzieje siê tylko coœ
nie do koñca dla nas zrozumia³ego, powinniœmy
skierowaæ pomoc do takiej rodziny. Naprawdê
bardzo czêsto pomoc socjalna, edukacja, pomoc
terapeutyczna rozwi¹zuj¹ problem, nie musz¹
tam ju¿ wtedy wkraczaæ ani kurator, ani s¹d, ani
inny organ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska, pan senator Grusz-

ka i pan senator Ryszka, a potem chcia³bym po-
woli zamykaæ listê pytañ… Jeszcze pan senator
Meres.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na pocz¹tku chcia³abym podziêkowaæ panu

rzecznikowi za to, ¿e wyszliœcie pañstwo naprze-
ciw… uczestniczyliœcie, przynajmniej jako obser-
watorzy i doradcy, w sprawie zwi¹zanej z konwen-
cj¹ hask¹ i zatrzymaniem dziecka przy matce.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak:
Sprawa pani M.)

W pierwszej instancji jest pozytywna decyzja,
ale oczywiœcie strony maj¹ prawo siê odwo³ywaæ
i bêdziemy walczyæ, ¿eby w drugiej instancji rów-
nie¿ by³a decyzja, ¿e ten ch³opczyk mo¿e zostaæ
w Polsce, a nie wracaæ do ojca, co do którego s¹
dowody, ¿e postêpowa³ niegodnie, niedobrze wo-
bec rodziny. Mam nadziejê, ¿e polski s¹d rozpa-
trzy pozytywnie wniosek pani Ma³gorzaty M. Tak
¿e dziêkujê za to zaanga¿owanie.

Ale mam pytanie zwi¹zane ze skal¹ tego zjawis-
ka i z umocowaniem pañstwa w zakresie mo¿liwo-
œci uczestniczenia w tego typu procesach jako
strona. Pewne zmiany ju¿ nast¹pi³y, ale wydaje
mi siê, ¿e œwiat idzie do przodu i my nie przystaje-
my do tej rzeczywistoœci, stosuj¹c stare zasady
i sposób myœlenia, nie pomagaj¹c obywatelom
polskim na tyle, ¿eby czuli siê…

(Rozmowy na sali)
Czy ja przeszkadzam panu senatorowi?
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam.)
…na tyle bezpiecznie, aby mówiæ, ¿e s¹ pod

opiek¹ pañstwa polskiego. To s¹ bardzo powa¿ne
sprawy, dramaty i tragedie wielu rodziców, bo nie
tylko matek to dotyczy. Chodzi o ma³¿eñstwa mie-
szane i zastosowanie konwencji haskiej w Polsce.
Moje pytanie, oprócz tego, z iloma sprawami zwró-
cono siê do pañstwa, jaka jest skala tego, jest ta-
kie: jakie s¹ pañstwa mo¿liwoœci wystêpowania ja-
ko strony, zaanga¿owania i przede wszystkim dba-
nia o interes dziecka? Czy pañstwo to monitoruje-
cie i zwracacie siê do Ministerstwa Sprawiedliwo-
œci, tak aby mo¿na by³o wyjœæ naprzeciw wymiaro-
wi sprawiedliwoœci, poniewa¿ okreœlona doktryna
pañstwa, istniej¹ca w innych krajach, powinna
obowi¹zywaæ te¿ w Polsce? Chodzi o zastosowanie
konwencji haskiej, tyle ¿e nie wybiórczo, ale
w oparciu o jakieœ przepisy wewnêtrzne, których
nie ma, a którymi dysponuj¹ inne kraje, przepisy
chroni¹ce rodziców, którzy przyje¿d¿aj¹, sami siê
zg³aszaj¹ i prosz¹ o pomoc pañstwo polskie.

Mam te¿ pytanie, czy pañstwo – rozumiem, ¿e
jest to szeroka tematyka – macie instrumenty…
Czy w prawie polskim, bo ja tego w³aœnie siê nie
doczyta³am, jest zainteresowanie dzieckiem
i matk¹, tym, co siê dzieje, gdy, a zdarzaj¹ siê takie
przypadki, Polska po czterech latach wyda dziec-
ko ojcu, który jest w³aœciwie obcy dziecku? Jakie
jest zainteresowanie tym, kontakt i wp³yw pañ-
stwa na to, ¿eby ojciec ewentualnie wycofa³ pozew
wobec polskiej matki, jakie jest monitorowanie
tego, czy matka ma kontakt z tym dzieckiem, czy
nie, czy mówi ono po polsku, co siê dzieje, gdy za-
bierze siê to dziecko matce i odda w rêce obcokra-
jowca?

Jeszcze jedno pytanie. Czy pañstwo proponu-
jecie rozwi¹zania prawne na rzecz dziecka, które
zwi¹zane s¹ przede wszystkim z rodzin¹ jako pod-
stawow¹ jednostk¹ gwarantuj¹c¹ bezpieczne wa-
runki bytu, wychowania i mi³oœci, gdy posiada
odpowiednie warunki bytowe? Chodzi mi o pañ-
stwa zaanga¿owanie w inicjatywy ustawodawcze,
z zakresu prac Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
³ecznej. Oczywiœcie, s¹ ró¿ne oœrodki, w których
utrzymanie jednego dziecka kosztuje ileœ tysiêcy.
Samotna matka wychowuj¹ca dziecko niestety
boryka siê z bardzo du¿ymi problemami finanso-
wymi, rodzina zastêpcza te¿ tego nie za³atwi. No
dlaczego mamy matkom zabieraæ dzieci, które na-
stêpnie przechodz¹ przez dom dziecka i id¹ do ro-
dziny zastêpczej, skoro mo¿na by siê skupiæ na
podstawowym zagwarantowaniu godnego bytu
i rozwoju dziecku i matce.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, to s¹ minutowe pytania.)

To dotyczy dzieci, a wiêc jest bardzo wa¿ne.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wiem,

wiem, ale jesteœmy na etapie minutowych pytañ.)
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Ja rozumiem, liczê na wyrozumia³oœæ pana
marsza³ka, a nie tak jak kiedyœ wo³anie stra¿y
marsza³kowskiej, aby mnie...

(Rozmowy na sali)
Liczê na wyrozumia³oœæ w tej kwestii. Dziêkujê

bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Oczywiœcie, w tym ostatnim pytaniu pani sena-

tor te¿ stwierdzi³a, jak byæ powinno. Ja zgadzam
siê z tym. Powinniœmy wspieraæ rodzinê biologicz-
n¹, powinniœmy wspieraæ samotne matki czy sa-
motnych ojców, którzy zajmuj¹ siê swoimi dzieæ-
mi. To jest na pewno tañsze.

Jeœli chodzi o dzia³ania rzecznika b¹dŸ przed-
stawicieli rzecznika w ró¿nych instytucjach for-
mu³uj¹cych prawo, to wszêdzie tam, gdzie zosta-
liœmy zaproszeni, byliœmy i braliœmy udzia³, czy
w ministerstwie pracy, czy w ministerstwie edu-
kacji czy te¿ w ministerstwie sprawiedliwoœci.
Tam gdzie nie jesteœmy zapraszani, a wiem, ¿e coœ
takiego siê dzieje, sam siê wpraszam. Wysnuwam
te¿ swoje wnioski, o czym œwiadczy ponad sie-
demdziesi¹t wyst¹pieñ generalnych, kierujê je do
poszczególnych ministrów i do organów parla-
mentu, a nawet wprost do pana premiera.

Jeœli chodzi o konwencjê hask¹, to myœlê, ¿e my
mo¿emy siê przy³¹czaæ, ale na etapie krajowym. Nie
ma takiej mo¿liwoœci poza granicami Polski. Tam
mo¿emy tylko poprzez nasze placówki dyplomaty-
czne prosiæ o obserwacje, o raporty, co te¿ czynimy.
Jeœli chodzi o liczbê spraw, które w jakiœ sposób do-
tykaj¹ b¹dŸ nie dotykaj¹ konwencji haskiej, to w ze-
sz³ym i w tym roku by³o ich w moim biurze kilkana-
œcie. Tyle odnotowa³em. Obecnie, ju¿ po tym jak
zosta³y wzmocnione poprzedni¹ nowelizacj¹ upra-
wnienia rzecznika praw dziecka, mo¿emy faktycz-
nie przy³¹czaæ siê do tocz¹cych siê postêpowañ, co
te¿ czynimy. I tak, jak ju¿ mówi³em, w sprawie pani
Muchowskiej w drugiej instancji na pewno bêdê
chcia³ byæ stron¹ i pilnowaæ tego, bo uwa¿am – na-
wet pomijaj¹c argumenty typu, co by siê mog³o
dziaæ za oceanem – ¿e minê³o ju¿ tak du¿o czasu, i¿
na pewno krzywd¹ dla dziecka by³by powrót gdzie-
kolwiek. Tutaj dziecko jest szczêœliwe.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Tadeusz Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku Praw Dziecka, odnoszê siê do

analizy, któr¹ pan nam przedstawi³ w punkcie do-

tycz¹cym resocjalizacji nieletnich opuszcza-
j¹cych schroniska dla nieletnich. Pad³o tutaj, ¿e
przygotowywana jest nowa ustawa – Prawo nielet-
nich. Czy w ramach tej ustawy bêdzie pan zwraca³
uwagê na to, ¿eby uwzglêdniæ los osób opuszcza-
j¹cych domy dziecka? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy wp³ynê³a do pana petycja,
pytanie, proœba o zainteresowanie siê sprawami
ojców pozbawianych kontaktu z dzieæmi w imiê
wyroków, ekspertyz bieg³ych, które s¹ nastêpnie
na ró¿nych szczeblach podwa¿ane za fa³szywe
sprokurowanie. Czy takie sygna³y pan otrzyma³
i czy pan tak¹ dzia³k¹ siê zajmowa³? Chodzi o to,
aby ci ojcowie mogli mieæ dostêp do swobodnego
kontaktu ze swoimi dzieæmi.

I trzecie pytanie. Czy w zwi¹zku z szumem, jaki
towarzyszy³ wprowadzaniu ustawy, zgodnie z któ-
r¹ szeœciolatki maj¹ byæ uczniami pierwszych
klas, wp³ynê³y do pana pytania i proœby o zajêcie
siê tym tematem? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Odpowiem najpierw na ostatnie pytanie. Ja ju¿

mówi³em o szeœciolatkach. Tak, podejmowa³em
ju¿ dzia³ania w konkretnych sprawach. To by³o je-
dno z pierwszych pytañ.

Jeœli chodzi o sprawê ojców, to mia³em spotka-
nia z ró¿nymi grupami ojców, bo tych organizacji
jest du¿o. Podejmujê dzia³ania, miêdzy innymi
dotycz¹ce opinii bieg³ych czy innych ekspertów.
Muszê powiedzieæ, ¿e kiedy wystêpujê jako stro-
na, to te¿ wnioskujê o dodatkowe badania, o do-
³¹czenie dodatkowych opinii. Aczkolwiek musimy
te¿ pamiêtaæ, ¿e biegli to powinny byæ osoby, które
pomagaj¹ s¹dowi. S¹d musi na czymœ oprzeæ
swoj¹ opiniê, bo nie jest specjalist¹ w zakresie
psychologii, pedagogiki. A szkoda, bo trochê by
siê to czasami przyda³o. Ale podejmujê te¿ indywi-
dualne sprawy w tym temacie.

W moich wyst¹pieniach do ministerstwa poru-
sza³em tematy dotycz¹ce niekoniecznie ojców, ale
jednej ze stron, bo nieraz… Ja wiem do czego pan
senator tutaj zmierza, takie statystyki oczywiœcie
s¹, nie dyskutujê z tym, ale zdarza siê te¿ tak, ¿e
matka zosta³a Ÿle potraktowana. Ja nawet bym po-
patrzy³ na to inaczej. Tak naprawdê to dziecko jest
zawsze potraktowane nie tak, jak powinno byæ.
I chodzi o dobro dziecka. Ja jestem zwolennikiem
instytucji mediacji – i do tego pañstwa naprawdê
namawiam – która pozwoli rodzicom dogadaæ siê.
Warto nieraz schowaæ emocje, ambicje i wszystko,
co jest z tym zwi¹zane, do kieszeni i tym siê zaj¹æ.
Kiedy mówimy o dobru dziecka, musimy rozu-
mieæ, ¿e dobro dziecka to nie jest nasze dobro, tak?
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Ja bardzo du¿o energii poœwiêcam na t³umaczenie
tych kwestii. Spotykam siê te¿ z rodzicami, którzy
maj¹ jakieœ zasz³oœci, jakieœ ogromne ¿ale wzglê-
dem siebie. Ale trzeba zwróciæ uwagê na to, kto jest
w tym momencie najwa¿niejszy.

I teraz, jeœli chodzi o los osób opuszczaj¹cych
oœrodki… Nawet ostatnio mia³em spotkanie na
ten temat z przedstawicielami zwi¹zków zawodo-
wych, nauczycielskich i grup pracuj¹cych z trud-
nymi dzieæmi, tak¿e w oœrodkach resocjalizacyj-
nych i domach dziecka. Na tym spotkaniu zwra-
cano mi uwagê na to, ¿e tracimy z pola widzenia
nie tylko osoby z domów dziecka, ale te¿ osoby,
które by³y w MOS, MOW. Nie wiemy, co siê z nimi
dzieje, kiedy opuszcz¹ oœrodki. I tak jest. A wiêc
ten temat na pewno te¿ bêdê podejmowa³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam jedno krótkie pytanie,

które dotyczy godziwych warunków socjalnych
i domów dziecka. Chcê zapytaæ, jakie jest spojrze-
nie pana ministra na to, co doœæ powszechnie
w tej chwili siê dzieje, jeœli chodzi o przekszta³ca-
nie domów dziecka w tak zwane domy rodzinkowe
czy mieszkania rodzinkowe. To jest chyba – ja
mówiê to te¿ z pozycji samorz¹dowca – doœæ dobra
droga. Chcia³bym siê zorientowaæ, jak rzecznik
praw dziecka podchodzi do tego problemu i co ro-
bi w tym zakresie, ¿eby takie metody, moim zda-
niem efektywne, stosowaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Wszelkie dzia³ania, zmierzaj¹ce do tego, ¿eby

dzieci by³y w mniejszych grupach i pod opiek¹
sta³ych wychowawców, s¹ dobre. Ale musimy byæ
realistami. Jeœli ktoœ uwa¿a, ¿e uda nam siê
ca³kowicie zlikwidowaæ domy dziecka, to jest
w b³êdzie. Trzeba spojrzeæ prawdzie w oczy. Jest
grupa dzieci, które przechodz¹ przez ileœ rodzin
zastêpczych, bo w ¿adnej nie zosta³y zaakcepto-
wane. Nie mo¿emy im fundowaæ kolejnego rozcza-
rowania, sprawiaæ, ¿e znów doœwiadcz¹, i¿ ktoœ
ich nie chce, ktoœ ma ich dosyæ i oddaje. S¹ te¿
starsze dzieci, które maj¹ ma³e szanse na adop-
cjê. I dla tych dzieci bêd¹ przeznaczone domy
dziecka. Chodzi tylko o to, ¿eby w nich panowa³
odpowiedni klimat, ¿eby by³y stosunkowo ma³e

i ¿eby dzieci czu³y siê w nich szczêœliwe. Patrz¹c
na to, gdzie jest im najlepiej, widaæ, ¿e najszczêœ-
liwsze s¹ przy w³asnych rodzicach. Jeœli tylko nie
s¹ krzywdzone, to tam s¹ najszczêœliwsze. A wiêc
jeœli jest szansa wsparcia tego modelu, to trzeba
to zrobiæ.

Podejmujê wielokrotne dzia³ania, kierowane
i do ministra pracy, i wprost do pana premiera,
i do sejmowej Komisji Polityki Spo³ecznej i Rodzi-
ny. Chodzi mi o to, ¿eby przygotowywana ustawa
o wparciu rodziny biologicznej i pieczy zastêpczej
– uwa¿am, ¿e dobra, konsultowa³em to te¿ z wielo-
ma praktykami, osobami, które na co dzieñ zaj-
muj¹ siê t¹ problematyk¹ – trafi³a ju¿ pod obrady
Sejmu i zosta³a uchwalona. Bo to jest krok do
przodu i pozwala³oby to na czêœciowe rozwi¹zanie
tych problemów – czêœciowe, bo oczywiœcie tak do
koñca ¿adnych problemów nie rozwi¹¿emy – to
krok ku temu, aby zabezpieczyæ los tych tak zwa-
nych niechcianych dzieci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Czes³aw Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, je¿eli siê nie mylê, to pan jest

autorem zapisu w ustawie, która jest w Sejmie,
ustawie o zakazie przemocy w rodzinie, mianowi-
cie zapisu o zakazie przemocy psychicznej wobec
dziecka. Czy nie obawia siê pan, ¿e ró¿ne natu-
ralne polecenia rodziców wobec dziecka: ¿eby
odesz³o od internetu czy telewizora, ¿eby po-
sprz¹ta³o pokój, odrobi³o lekcje, w sytuacji, gdy
dziecko jest trochê takie niepokorne i te polece-
nia trzeba, powiedzmy, wydawaæ trochê ostrzej,
jak gdyby ograniczaj¹c jego wolnoœæ… Czy to nie
prowadzi do jakiegoœ absurdu? Bo te bardziej
niepokorne dzieci bêd¹ siê odwo³ywaæ do
odpowiednich instytucji, oskar¿aj¹c rodziców
w³aœnie o przemoc psychiczn¹.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
W Szwecji tak by³o.)

Czy to pojêcie, to wyra¿enie w ogóle powinno, ¿e
tak powiem, byæ w ustawie? Jak mówiê: pewne
naturalne polecenia rodziców powinny byæ wyko-
nywane, a to absolutnie nie ma charakteru jakiejœ
przemocy psychicznej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Czyta³em z uwag¹ felieton pana senatora na

ten temat, wiêc wiem, o co chodzi. Ja niestety nie
jestem autorem tego zapisu, ja tylko wspar³em
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to, co ju¿ wczeœniej wymyœli³ minister sprawied-
liwoœci. To nie przesz³o na posiedzeniu Rady Mi-
nistrów, jest jakby powrót do tego w Sejmie. Ale
te przyk³ady, które pan senator poda³, w ¿aden
sposób nie naruszaj¹ godnoœci dziecka, nie s¹
przemoc¹ ani psychiczn¹, ani fizyczn¹. Dziecko
ma obowi¹zki w okresie swojego dorastania, od
najm³odszych do najpóŸniejszych lat, i musi je
wykonywaæ. I o tym te¿ musimy wyraŸnie mówiæ.
Tutaj chodzi bardziej o to, abyœmy odeszli od mo-
delu takiego przedmiotowego traktowania dru-
giego cz³owieka, od traktowania go z góry, acz-
kolwiek nikt nie chce zabraæ skutecznych metod.

Przemoc tak naprawdê jest nieskuteczna. Jak
rozmawiam ze specjalistami, którzy w tej dziedzi-
nie siê kszta³c¹ i te sprawy badaj¹, to oni potwier-
dzaj¹, ¿e przemoc jest nieskuteczna, bo kumuluje
w cz³owieku wszystko, co negatywne. PóŸniej, po
latach, ale nieraz od razu, to wraca. Po to, aby nie
wraca³o, my musimy troszkê przemodelowaæ na-
sze spojrzenie na m³odego cz³owieka. Proszê po-
patrzeæ, tak naprawdê my ju¿ mamy zapis o zaka-
zie stosowania przemocy wzglêdem dzieci, to ju¿
konstytucja w art. 40 mówi o tym, ¿e nie wolno
stosowaæ przemocy, tylko jeszcze dyskutujemy
nad tym, czy dziecko to ju¿ jest obywatel czy to
jest przysz³y obywatel. Ja muszê powiedzieæ tak:
zdarza mi siê t³umaczyæ wielu œwiat³ym ludziom,
¿e dziecko jest naprawdê obywatelem i to, jak mó-
wi ta moja ustawa, od momentu poczêcia.

(Senator Czes³aw Ryszka: To co bêdzie prze-
moc¹ psychiczn¹?)

Co bêdzie przemoc¹ psychiczn¹? Przemoc¹
psychiczn¹ jest stawianie dziecka w takiej sytua-
cji, w której ono jest rozdarte i musi wybieraæ miê-
dzy… Na przyk³ad: kochasz bardziej mamê, czy
tatê? Przemoc¹ psychiczn¹ s¹ wszelkie wrzaski,
wszelkie upokorzenia, wyzywanie najró¿niejszym
s³ownictwem. Niestety, musimy mieæ œwiado-
moœæ tego, ¿e to jest nasza… To jak przez kalkê,
nie? Jak my bêdziemy w ten sposób do niego, to
kiedyœ ono bêdzie tak do nas.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk,

proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie na niwie miêdzynarodo-

wej. W Republice Federalnej Niemiec mieszka
wielu Polaków z obywatelstwem polskim, polski-
mi paszportami. Niestety, dzieci s¹ tam odbierane

polskim rodzicom. Oni czêsto przyje¿d¿aj¹ do Pol-
ski, ale sytuacje s¹ ró¿ne, i szukaj¹ wszêdzie po-
mocy. Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki, ¿e dziecko za-
brane polskim rodzicom oddano niemieckiej ro-
dzinie zastêpczej i ono tam umiera, bo ma tak¹
czy inn¹ chorobê, podobnie jak jedno czy dwoje
rodzeñstwa, ale i to drugie dziecko te¿ siê zabiera.
Polscy lekarze stwierdzaj¹, ¿e nie by³o dostatecz-
nie leczone, ¿e jest w takim a nie innym stadium,
i to wszystko koñczy siê tragedi¹. Jakie s¹ pana
kompetencje, jaka jest mo¿liwoœæ wspó³pracy
z racji tego, ¿e to s¹ obywatele polscy, czy mo¿na
wystawiaæ pewne opinie, tak aby one by³y tam
uznawane na równi z opiniami innych instytucji?

Republika Federalna Niemiec uzna³a tylko
czêœæ oenzetowskiej Konwencji o Prawach Dziec-
ka, ona dotyczy tam tylko obywateli Niemiec.
Obywatele innych pañstw podlegaj¹ jakimœ tam
prawom, ale pamiêtajmy, ¿e tylko w czêœci doty-
cz¹cej œciœle obywateli niemieckich ta konwencja
jest respektowana. I pamiêtajmy, ¿e zapisy
zwi¹zane z traktatem lizboñskim równie¿ nie
zosta³y tam ratyfikowane, wiêc przysz³oœci nie bu-
dujmy, opieraj¹c siê na jakichœ zapisach, bo sami
Niemcy je podwa¿aj¹… A wiêc jakie s¹ pana mo¿-
liwoœci, kompetencje, jak siê pañstwo zachowuje-
cie w tych przypadkach, czy ma pan ju¿ takie do-
œwiadczenia? Ja biorê pod uwagê, ¿e pana sta¿
jest taki a nie inny, a to s¹ bardzo wa¿ne sprawy,
ci rodzice szukaj¹ pomocy w Polsce, wystêpuj¹ do
MSZ, ¿eby przej¹æ opiekê rodzicielsk¹ itd., itd.
Szeroki temat, ale teraz chcia³abym tylko zapy-
taæ, jak w tej kwestii dba siê o polskie dzieci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Rzeczniku.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
No niestety, kompetencje rzecznika zosta³y

wzmocnione tylko w polskich s¹dach, w zagrani-
cznych tak naprawdê jeœli s¹d uzna…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: A ja-
kaœ wspó³praca miêdzy rzecznikami?)

Nie ma w Niemczech rzecznika praw dziecka, nie
powo³ano tam instytucji rzecznika praw dziecka.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
w³aœnie, no w³aœnie.)

Muszê powiedzieæ tak: mo¿e pozytywnym syg-
na³em jest to, ¿e ostatnio by³em zaproszony do
parlamentu Meklemburgii, gdzie chc¹ stworzyæ
instytucjê rzecznika praw dziecka i chcieli poznaæ
ustawê o rzeczniku praw dziecka. Spotka³em siê
z pani¹ minister sprawiedliwoœci, która jest tego
orêdownikiem, a kiedy zobaczyli zakres kompe-
tencji i mo¿liwoœci polskiego rzecznika, to odnieœli
siê doñ tak, powiedzmy, z du¿ym uznaniem. Aku-
rat w tym landzie nawi¹za³em wspó³pracê z rzecz-
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nikiem praw obywatelskich, który ma mniejsze
kompetencje ni¿ rzecznik praw dziecka w Polsce,
no i innych mo¿liwoœci nie mam. Mogê prosiæ
o pomoc ministra spraw zagranicznych, mogê te¿
dzia³aæ – i robiê to – przez polskie placówki dyplo-
matyczne.

Tu mówimy o Monachium, ja tam by³em, bada-
³em tê sprawê na miejscu. Wiem, ¿e polscy konsu-
lowie uczestniczyli i uczestnicz¹, i pomagaj¹, co
te¿ potwierdzi³a mama tego dziecka, oni nieœli
ogromn¹ pomoc. Spotka³em siê z tamtejszym mi-
nistrem do spraw dzieci, rodziny, seniorów, to jest
takie jedno ministerstwo, nawi¹zaliœmy kontakt,
niemniej jednak ten minister te¿ nie ma wp³ywu
na wymiar sprawiedliwoœci w swoim kraju.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Koñczê dyskusjê.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

chodzi o wymiar sprawiedliwoœci. Ja chcia³am
zwróciæ pana uwagê na to, ¿e je¿eli my bêdziemy
ratyfikowaæ konwencje, zapisy, które s¹dom czy
opiece spo³ecznej pozwalaj¹ zabieraæ dzieci…)

Pani Senator, to s¹ pytania.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

…bez orzeczenia s¹dowego, to my bêdziemy mieli
polskie Jugendamty i równie¿ bardzo niedobr¹,
niezdrow¹ sytuacjê, je¿eli chodzi o dzieci.)

Pani Senator, w pani ostatnim zdaniu nie by³o
elementu pytania. Naprawdê proszê o przestrze-
ganie regulaminu.

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Mogê
siê do tego odnieœ?)

Oczywiœcie, proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:
Chêtnie siê do tego odniosê. Chyba nie ma ta-

kiego zagro¿enia, ¿ebyœmy taki dokument ratyfi-
kowali, jeœli pani mówi o tym zapisie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: A bo
prezydent to zawetowa³, na szczêœcie skutecznie.)

…który jest w ustawie o przeciwdzia³aniu prze-
mocy, zapisie uprawniaj¹cym pracowników so-
cjalnych… To tam nie ma nic bez zgody s¹du, s¹d
musi to szybciutko usankcjonowaæ. Ale jest inny
pomys³, z którym wyst¹pi³em do ministra spraw
zagranicznych, ale tak¿e do ONZ, ¿eby wyposa¿yæ
jeden komitet, ten ostatni niemaj¹cy takiej kom-
petencji, Komitet Praw Dziecka przy Organizacji
Narodów Zjednoczonych, w tak zwan¹ skargê in-
dywidualn¹…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
…kontaktów rodziców z dzieckiem.)

…i wtedy, w takich indywidualnych przypad-
kach, mielibyœmy zewnêtrzny nadzór, który
móg³by interweniowaæ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bar-
dzo dobrze.)

I muszê powiedzieæ, ¿e spotka³o siê to z du¿ym
zainteresowaniem, ¿eby nie powiedzieæ: aproba-
t¹. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak przyj-
dzie co do czego.

(SenatorDorotaArciszewska-Mielewczyk:Brawo!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja tylko z proœb¹ do pana. Mianowicie w przy-
sz³ym miesi¹cu jadê na spotkanie Rady Praw
Cz³owieka do Genewy, gdzie bêdzie rozpatrywana
kwestia przestrzegania praw cz³owieka, w szcze-
gólnoœci w Niemczech. Czy ja bym móg³ pana pro-
siæ o odpowiednie dokumenty dotycz¹ce tych pro-
blemów?

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Oczywiœcie, zapraszam, Panie Marsza³ku.
Uzgodnimy szczegó³y, to, co jest potrzebne, oczy-
wiœcie, tak. Ja te¿ w przysz³ym tygodniu bêdê
w Genewie na konferencji dotycz¹cej upowsze-
chniania myœli korczakowskiej. Uznano bowiem,
¿e to jest tak wa¿ny polski wk³ad… Zreszt¹ gdyby
nie Korczak, to nie powsta³aby Konwencja o Pra-
wach Dziecka…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Oczywiœcie.)

A wiêc pewnie te¿ bêdê siê odnosi³ do ró¿nych…
Bardzo dobrze, ¿ebyœmy tutaj wspó³grali.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czas zadawania pytañ siê skoñczy³.
Do dyskusji nie zapisa³ siê nikt z pañstwa sena-

torów, ale pañstwo senatorowie Czes³aw Ryszka
i Ma³gorzata Adamczak z³o¿yli swoje wyst¹pienia
do protoko³u*.

Chcia³bym podziêkowaæ rzecznikowi praw
dziecka, panu Markowi Michalakowi, za przed-
stawienie Senatowi informacji. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

(Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak: Dziê-
kujê.)
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By uczyniæ zadoœæ protokó³owi stwierdzam, i¿
Senat zapozna³ siê z informacj¹ rzecznika praw
dziecka o dzia³alnoœci za rok 2008 oraz z uwagami
o stanie przestrzegania praw dziecka.

Powiedziano mi, ¿ebym zamkn¹³ dyskusjê,
wiêc chocia¿ w zasadzie jej nie otworzy³em, to j¹
zamykam.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e jest to projekt wniesiony
przez grupê senatorów. Zawarty jest w druku
nr 492, zaœ sprawozdanie komisji znajduje siê
w druku nr 492S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana
senatora Augustyna, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania.

Zapraszam, Panie Senatorze.

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

nowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie po-

³¹czonych komisji w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
Móg³bym powiedzieæ, ¿e wszystko pañstwo na
ten temat wiecie, poniewa¿ to, co zawarte jest
w tym przed³o¿eniu, by³o ju¿ w paŸdzierniku,
25 paŸdziernika, a w³aœciwie troszkê wczeœniej,
gdy obradowaliœmy nad zmian¹ uprawnieñ
rzecznika. Wtedy jednak Sejm uzna³, ¿e wykro-
czyliœmy poza materiê ustawy, wiêc czêœæ tam-
tych zapisów, odnosz¹ca siê do zwiêkszenia
kompetencji rzecznika praw dziecka poprzez
przyznanie mu stosownych uprawnieñ do udzia-
³u w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytu-
cyjnym oraz wystêpowania do S¹du Najwy¿szego
o wyjaœnienie przepisów prawnych budz¹cych
w¹tpliwoœci w praktyce lub wywo³uj¹cych roz-
bie¿noœci, a tak¿e wnoszenia kasacji oraz skargi
kasacyjnej, niestety musia³a siê znaleŸæ w odrêb-
nym przed³o¿eniu.

Projekt zawiera równie¿ doprecyzowanie przy-
znanego rzecznikowi praw dziecka uprawnienia
do ¿¹dania wszczêcia przez uprawnionego oskar-
¿yciela postêpowania przygotowawczego w spra-
wach o przestêpstwa, uœciœlaj¹c, ¿e s¹ to prze-
stêpstwa œcigane z urzêdu. Ponadto w art. 1 pkt 1
zawarte jest zdanie mówi¹ce o tym, ¿e daje siê
rzecznikowi prawo polegaj¹ce na promowaniu
i upowszechnianiu praw dziecka oraz metod ich
ochrony. Koresponduje to ze standardami ochro-
ny praw dziecka. I jeszcze taka drobna rzecz – zali-

czanie okresu pracy na stanowisku rzecznika do
sta¿u pracy, co jest przywilejem zwi¹zanym z bar-
dzo wieloma urzêdami.

Chcia³bym tylko wyjaœniæ, bo w kuluarach bu-
dzi³o to w¹tpliwoœci, jak rozumieæ art. 9 tej usta-
wy, mianowicie to, ¿e przepisy ustawy stosuje siê
do kadencji rzecznika praw dziecka trwaj¹cej
w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy, podczas gdy
art. 10 mówi, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie czternastu dni od dnia og³oszenia. Otó¿ jest to
sforumu³owanie prawid³owe. Oznacza ono, ¿e te
przepisy stosuje siê, powiedzmy kolokwialnie, ró-
wnie¿ do kadencji tego rzecznika, ¿eby nie by³o
w¹tpliwoœci. Bada³em w Biurze Legislacyjnym,
czy nie ma tutaj literówki, czy nie powinno byæ „od
kadencji”, ale nie. Chcia³bym, ¿ebyœcie pañstwo
byli spokojni – nie dosz³o tutaj do ¿adnej pomy³ki,
jest to zgodne z intencj¹, bo rzecz jasna chcieliœ-
my, ¿eby te przepisy dotyczy³y równie¿ kadencji
obecnego rzecznika.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e chyba nie
ma, Panie Rzeczniku, lepszego komentarza do
pañskiego przed³o¿enia, jak te brawa i ta ustawa,
któr¹ pañstwu polecam.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zaraz, zaraz, proszê nie uciekaæ, Panie Senato-

rze, mog¹ byæ jeszcze pytania do pana.
Proszê bardzo, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Ja rozumiem, ¿e wed³ug pana, Panie Senato-

rze, art. 9 mówi¹cy o tym, ¿e przepisy ustawy sto-
suje siê do kadencji rzecznika praw dziecka trwa-
j¹cej w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy, w konfronta-
cji z art. 10 mówi¹cym, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie
po up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia,
oznacza, ¿e ta ustawa odnosi siê nie tylko do obec-
nego rzecznika praw dziecka, ale tak¿e przysz³ych
i przesz³ych, by³ych. Pytam o to dlatego, ¿e
chcia³bym, ¿eby w zwi¹zku z t¹ poruszan¹ przeze
mnie kwesti¹ odniós³ siê pan jednoczeœnie do
art. 1 pkt 2, który w art. 7 ustawy o rzeczniku
praw dziecka dodaje ust. 6, mówi¹cy o uprawnie-
niach pracowniczych rzecznika praw dziecka.

Pytanie moje jest tutaj istotne. Je¿eli pan po-
twierdzi i przekona nas, ¿e ta ustawa odnosi siê do
rzecznika praw dziecka obecnej kadencji, do
rzeczników kadencji przysz³ych, ale tak¿e do rze-
czników kadencji przesz³ych, to siê w pewnym
stopniu uspokojê. Bêdzie to bowiem oznacza³o, ¿e
kwestia okresu zatrudnienia na stanowisku
rzecznika praw dziecka itd. bêdzie odnosi³a siê ró-
wnie¿ do dwóch poprzedników obecnego rzeczni-
ka: pana Paw³a Jarosa i pani Sowiñskiej. Inna in-
terpretacja art. 9 – i st¹d ten mój niepokój, Panie
Senatorze – oznacza³aby, ¿e ten przepis dotycz¹cy
uprawnieñ pracowniczych bêdzie siê odnosi³ tyl-
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ko do obecnego rzecznika praw dziecka. Ja jestem
temu zdecydowanie przeciwny, bo bez wzglêdu
na, tak¿e moje, krytyczne opinie o poprzednich
rzecznikach, wszystkich trzech dotychczasowych
rzeczników, a tak¿e rzeczników przysz³ych, musi-
my traktowaæ jednakowo. Proszê o wyjaœnienie,
czy ta kwestia by³a rozstrzygana na posiedzeniu
komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Niestety, na posiedzeniu komisji ten problem

nie stan¹³. Intencj¹ by³o, a¿eby, poczynaj¹c od tej
kadencji, wdro¿yæ przede wszystkim przepisy
zwiêkszaj¹ce te uprawnienia merytoryczne, na-
zwijmy to, nie pracownicze. Ten przepis, o którym
mowa, zosta³ do³¹czony trochê póŸniej. Myœmy
tak naprawdê, mo¿e w przeciwieñstwie do pana
senatora, nie rozumieli tego tak, ¿e to prawo ma
obj¹æ te¿ poprzedników obecnego rzecznika. Byæ
mo¿e to b³¹d, koszt prawdopodobnie ¿aden. Je¿eli
mo¿na to odczytaæ tak, jak mówi³ pan senator, to
ja s¹dzê, ¿e ¿aden z cz³onków komisji nie mia³by
pewnie nic przeciwko temu. Oczywiœcie nie jes-
tem prawnikiem, w zwi¹zku z tym nie wejdê tutaj
z panem senatorem w spór prawny, zawierzê pa-
nu senatorowi, ¿e ten przepis nale¿y w³aœnie tak
czytaæ. Jeœli tak, to jest to zapewne zgodne z in-
tencj¹ cz³onków komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê panu senatorowi.
Proszê pañstwa, chcia³bym powitaæ przedsta-

wiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej,
pana Marka Buciora. Oczywiœcie jest z nami
w dalszym ci¹gu pan Marek Michalak, rzecznik
praw dziecka.

Czy chcieliby panowie zabraæ g³os w tej spra-
wie? Dziêkujê bardzo.

Czy s¹ pytania do obecnych tu przedstawicie-
li… Do kogo chcia³by pan skierowaæ pytanie?

(Senator Czes³aw Ryszka: Do obydwu.)
To proszê sformu³owaæ pytanie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie. Jak do tych uprawnieñ

rzecznika praw dziecka ustosunkowuje siê rzecz-
nik praw obywatelskich? Czy on to, ¿e tak po-
wiem, wspiera, czy raczej jest zawiedziony, bo
myœla³, ¿e rzecznik praw dziecka bêdzie jak gdyby
bardziej na nim polega³?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Rzeczniku, proszê bardzo.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak:

Nie s¹dzê, ¿eby ktoœ móg³ siê czuæ zawiedziony,
poniewa¿ tutaj nikt nie traci, a tylko zyskuje.

Korzystaj¹c z tego, ¿e zabieram g³os, chcia³bym
powiedzieæ, ¿e w pe³ni przychylam siê do tego, co
powiedzia³ pan senator Kieres. Jeœli mówimy
o tych uprawnieniach, to trzeba pamiêtaæ o ca³ej
historii tego urzêdu, o tworzeniu go w bólach.
Gdyby to dotyczy³o wszystkich rzeczników, to có¿,
jest to taka dziejowa sprawiedliwoœci.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wiatr.
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie, nie, do dyskusji.)
Wiêcej pytañ nie ma, wobec tego przystêpuje-

my do dyskusji.
Jako pierwszy pan senator Wiatr.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Szano-

wni Pañstwo!
Chcia³bym zacz¹æ od tego, ¿e bardzo siê cieszê, ¿e

nowelizacja ustawy o rzeczniku praw dziecka
wzmacnia tê instytucjê, wzmacnia instytucjê rzecz-
nikaprawdziecka. Jest to zgodne zmoimodczuciem
i wczeœniejszymi dzia³aniami, ale tak¿e z odczuciem
œrodowiska, które w jakimœ sensie reprezentujê,
tworz¹cego tê ustawê jeszcze za czasów rz¹du pana
premieraBuzka iAWS.Chodzi³ow³aœnieo to, ¿eby ta
instytucjaby³a instytucj¹powa¿n¹, instytucj¹,która
z jednej strony ma byæ przyjazna dziecku, z drugiej
strony ma reprezentowaæ powa¿ne interesy, roz-
wi¹zywaæ problemy dzieci na forum rz¹du, parla-
mentu, na forum miêdzynarodowym, bo wiemy, ¿e
tam te¿ nale¿y dbaæ o sprawy polskich dzieci.

Muszê te¿ dodaæ, ¿e to, co powiedzia³em przed
chwil¹, nie jest tak oczywiste. Pañstwo pamiêtacie,
¿e by³y okresy, kiedy przez Polskê, przez media,
przez parlament, przetacza³a siê burza, w czasie
której mówiono o tym, ¿e to jest instytucja niepo-
trzebna, ¿e rzecznik praw dziecka móg³by byæ afi-
liowany przy rzeczniku praw obywatelskich i to by
wystarczy³o w kontekœcie i prawodawstwa polskie-
go, i konwencji miêdzynarodowej.

Otó¿ cieszê siê, ¿e ta nowelizacja wzmacnia tê
instytucjê i przecina tamte dyskusje, przecina
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tamte spekulacje. Cieszê siê, ¿e wyposa¿amy
rzecznika praw dziecka w nowe instrumenty,
w nowe mo¿liwoœci dzia³ania, niezwykle potrzeb-
ne. Powiem wiêcej, kiedy w paŸdzierniku ubieg³e-
go roku dokonywana by³a poprzednia noweliza-
cja, to osobiœcie zg³asza³em bardzo podobne po-
prawki. One nie uzyska³y poparcia, nie wiem, czy
ze wzglêdu na to, ¿e to ja je zg³osi³em, czy wtedy
by³y inne plany, niemniej jednak wiêkszoœæ tych
poprawek by³a ju¿ zg³aszana w tej Izbie. Mam na-
dziejê, ¿e tym razem spotkaj¹ siê one z poparciem,

Myœlê, ¿e pytanie pana senatora Kieresa doty-
cz¹ce szczegó³owej sprawy ma tak¹ wartoœæ, takie
znaczenie, ¿e powinno rozwiaæ wszelkie w¹tpliwo-
œci, bo to jest pytanie jak najbardziej na miejscu.
Ja nie mam w¹tpliwoœci co do tego, ¿e tu nie ma
zapisów przejœciowych, czyli ten zapis dotyczy in-
stytucji, nie umiejscawiaj¹c tych uprawnieñ
w czasie. Tak ¿e, Panie Senatorze, dziêkuj¹c za to
pytanie, chcê powiedzieæ, ¿e mam nadziejê, ¿e tu
nie ma w¹tpliwoœci co do odpowiedzi, która jest
taka, ¿e dotyczy to obecnego pana ministra, po-
przedników i nastêpców, bo ró¿nicowanie by³oby
zupe³nie nie na miejscu.

Muszê powiedzieæ, ¿e mam niezwyk³¹ potrze-
bê powtórzenia tego – to jest oczywiœcie w tej
ustawie napisane – ¿e dopisanie w art. 3 informa-
cji o tym, ¿e rzecznik promuje i upowszechnia
prawa dziecka oraz metody ich ochrony, niejako
wpisuje siê w to, co ja ju¿ z tej mównicy bodaj¿e
dwukrotnie mia³em okazjê powiedzieæ. Próba
spychania urzêdu rzecznika praw dziecka do zaj-
mowania siê tylko sprawami patologii by³aby zu-
pe³nie nie na miejscu. Mamy ogromn¹ rzeszê,
zdecydowanie wiêkszy odsetek dzieci dobrych,
rodzin dobrych. Jeœli bêdziemy siê zajmowali tyl-
ko tymi, którzy maj¹ problemy, bo ci dobrzy da-
dz¹ sobie radê, jest taki pogl¹d, to wtedy liczeb-
noœæ tego zbioru dobrych rodzin, dobrych dzieci
mo¿e siê zmniejszaæ. Istnieje takie niebezpie-
czeñstwo. Widz¹c pewne nowe zagro¿enia, po-
winniœmy budowaæ instrumenty ochrony przed
tymi zagro¿eniami, powinniœmy w mediach,
w innych miejscach promowaæ te dobre przyk³a-
dy. To jest jeden z istotnych elementów. Dlatego
czujê siê niezwykle usatysfakcjonowany tym, ¿e
ust. 5 w art. 3 znalaz³ siê w ustawie.

Muszê powiedzieæ, ¿e jako senator, jako cz³o-
wiek, tak¿e jako przewodnicz¹cy Senackiego Ze-
spo³u do spraw Wychowania M³odego Pokolenia,
mia³em okazjê spotykaæ siê z panem ministrem
parokrotnie, u¿y³bym nawet s³owa, wielokrotnie.
Oczywiœcie by³y pytania, by³a debata, ja nie mia-
³em mo¿liwoœci w niej zaistnieæ, dlatego teraz
chcia³bym powiedzieæ trzy zdania.

Jestem pod wra¿eniem wra¿liwoœci pana mini-
stra na problemy, o których mówiê. Oczywiœcie,
jest taka pokusa, ¿eby zadaæ pytania, choæ w tym

momencie pozostan¹ one pytaniami retorycznymi,
bo czas zdawania pytañ ju¿ min¹³. Kiedy pan mini-
ster obejmowa³ swoj¹ funkcjê, zada³em dwa pyta-
nia. Ja je dzisiaj powtórzê, ja je powtórzê, a pan mi-
nister gdzieœ w sumieniu po raz kolejny na nie od-
powie. Pyta³em wtedy pana ministra o proporcje,
o to, ile uwagi pan minister zamierza poœwiêciæ
sprawom patologicznym, przeciwstawiaj¹c temu
dzia³ania pozytywne, dzia³ania systemowe, s³u-
¿¹ce promocji i ochronie. OdpowiedŸ na to pytanie
jest niezwykle ciekawa po tym okresie doœwiad-
czeñ, bo jednak, jak wiemy, perspektywa spojrze-
nia na te problemy kandydata i osoby, która pe³ni
ten urz¹d przez pewien czas, to nie jest ta sama
perspektywa. Drugie pytanie, które wtedy zada³em
– pan minister pewnie pamiêta – to by³o pytanie
o polskie deklaracje do Konwencji Praw Dziecka.
To s¹ oczywiœcie bardzo wa¿ne sprawy. Podkreœ-
lam sformu³owanie „polskie deklaracje”, poniewa¿
czêsto u¿ywa siê s³owa „zastrze¿enia”, co niestety
ma pewien pejoratywny wydŸwiêk, a wiemy, ¿e te
polskie deklaracje rozszerzaj¹ poziom zobowi¹zañ
naszego pañstwa w zakresie ochrony praw dziec-
ka, Polski, która by³a inicjatorem tej¿e konwencji.

Dlatego, proszê pañstwa, zabieraj¹c g³os
w dyskusji na temat tego dokumentu, chcia³bym
podkreœliæ, ¿e s¹ to dobre zmiany, ¿e bardzo siê
z nich cieszê i ¿e z radoœci¹ bêdê g³osowa³ za ich
przyjêciem, bo one nie tylko wyposa¿aj¹ rzecznika
w brakuj¹ce instrumenty do pe³nienia tego urzê-
du, o czym ju¿ mówiliœmy jesieni¹ ubieg³ego roku,
wprowadzaj¹ ustawowy obowi¹zek podejmowa-
nia dzia³añ pozytywnych, o których wielokrotnie
mówiliœmy, ale nie bez znaczenia s¹ te¿ uprawnie-
nia pracownicze, o których mówi³ pan senator
Kieres, bo to œwiadczy o powadze urzêdu, my wy-
posa¿amy ten urz¹d w to wszystko, co jest mu nie-
zbêdne. Tak ¿e cieszê siê, ¿e instytucja rzecznika
praw dziecka wzmacnia siê dziêki zaproponowa-
nym poprawkom. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

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

nowie Senatorowie!
Tak rzeczywiœcie by³o. Pan senator Wiatr rów-

nie¿ w poprzednim, ¿e tak powiem, podejœciu
zg³asza³ podobne, niemal identycznie brzmi¹ce
poprawki. Ja tylko potwierdzam, ¿e obaj mamy
powód do radoœci, gdy¿ to wreszcie wraca i zosta-
nie uchwalone, wraz z t¹ zmian¹, któr¹ postulo-
wa³ pan senator Kieres.

Chcia³bym z³o¿yæ poprawkê, która umo¿liwia-
³aby objêcie zaliczaniem do okresu pracy kadencji
rzecznika praw dziecka. W art. 9 dodalibyœmy
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ust. 2: przepis art. 7 ust. 6 ustawy zmienianej
w art. 1 stosuje siê równie¿ do osób, które zajmo-
wa³y stanowisko rzecznika praw dziecka przed
dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy. Myœlê, ¿e
to bêdzie ju¿ absolutnie jasne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej osób zapisanych do dyskusji.
Informujê, ¿e do protoko³u swoje wyst¹pienie

z³o¿y³ pan senator Andrzej Grzyb*, a wniosek le-
gislacyjny z³o¿y³ pan senator Augustyn.

Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³ z³o¿ony wniosek le-

gislacyjny, musi siê zebraæ Komisja Ustawodaw-
cza, Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, a¿eby ten wniosek rozpatrzyæ.

W tej sytuacji og³aszam przerwê do godzi-
ny 13.15, po czym odbêd¹ siê g³osowania.

(G³os z sali: Jeszcze komunikat.)
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-

torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków zg³oszonych podczas debaty do projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw oraz do projektu ustawy o referendum lo-
kalnym odbêdzie siê dziœ, bezpoœrednio po og³o-
szeniu przerwy w sali nr 176. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 42
do godziny 13 minut 20)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wznawiam obrady.
Proszê o zajmowanie miejsc. Przyst¹pimy do

g³osowañ.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumen-
tach paszportowych.

Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu
g³osowania odbywaj¹ siê przy u¿yciu aparatury
elektronicznej i polegaj¹ na naciœniêciu przycisku
oraz podniesieniu rêki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
(G³os z sali: Nie dzia³a.)
Dobrze, ju¿ dzia³a. Dobrze.
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Og³aszam wyniki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów,

wniosek komisji zosta³ poparty przez 84 senato-
rów, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 3)

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.

Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów, 85

popar³o wniosek komisji, 1 by³ przeciw, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 4)

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrod-
ków publicznych oraz ustawy o cenach.

W przerwie obrad odby³o siê posiedzenie Komi-
sji Zdrowia, która ustosunkowa³a siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³a
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 608Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Ok³ê, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W przerwie odby³o siê posiedzenie komisji. Przed-

stawiamy Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stano-
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wisko. Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce po-
prawki zawarte w punkcie oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹: od pierwszej do dziesi¹tej oraz dwunast¹,
czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹, siedemnast¹,
osiemnast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹
drug¹, dwudziest¹ czwart¹ i dwudziest¹ pi¹t¹.

Ponadto komisja informuje, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator W³ady-
s³aw Sidorowicz wycofa³ swoje dwie poprawki,
czyli jedenast¹ i dwudziest¹ pierwsz¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Karczewski, sprawozdawca

wniosku mniejszoœci, chcia³by zabraæ g³os?
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wczoraj odby³a siê debata. Bardzo wiele argu-

mentów zosta³o tutaj przedstawionych, omówio-
nych, debata by³a d³uga. Niewielu nas by³o na tej sa-
li, w zwi¹zku z tym postaram siê bardzo krótko prze-
konaæ tych z pañstwa, którzy byli nieobecni, do tego,
aby tê ustawê odrzuciæ, zgodnie z wnioskiem, który
zg³osi³em ja, jak równie¿ mniejszoœæ mojej komisji.

Na pewno jest to krok w dobrym kierunku, ale
bez dodatkowych…

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

proszê o ciszê.)
Mnie to nie przeszkadza.
…Ale bez dodatkowych elementów, których

brakuje w otoczeniu tej ustawy, bez zwiêkszenia
finansowania s³u¿by zdrowia, ta ustawa jest
ustaw¹ martw¹, ustaw¹, która nie jest krokiem
do przodu, tylko dreptaniem w miejscu. Podtrzy-
mujê swój wniosek o odrzucenie tej ustawy w ca-
³oœci, chocia¿ muszê powiedzieæ, ¿e nasza Izba
dokona³a wielu dobrych poprawek. Ustawa jest
teraz na pewno du¿o lepsza, ale nadal ma man-
kamenty, o których mówi³em wczoraj i nie bêdê
ju¿ do nich wraca³, nie bêdê ich szczegó³owo
omawia³. Ustawa nie jest jeszcze na tyle dopraco-
wana, abyœmy mogli j¹ poprzeæ. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na te elementy, które zosta³y na-
prawione, a przede wszystkim na to, ¿e postawio-
no barierê dla dop³at do œwiadczeñ medycznych.
To nas niezwykle cieszy. Tak¿e poprawka, która
w wyniku wczorajszej debaty i dzisiejszego posie-
dzenia komisji zosta³a wprowadzona i przyjêta
przez komisjê, umo¿liwiaj¹ca uczestnictwo
przedstawiciela Naczelnej Rady Pielêgniarek
i Po³o¿nych w Radzie Konsultacyjnej, jest bardzo
wa¿nym elementem i tê poprawkê bêdziemy po-
pieraæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Sidorowicz chcia³by zabraæ

g³os?
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie.)
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e senator W³adys³aw Sidoro-

wicz wycofa³ swoje poprawki.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-

maæ wycofane poprawki? Nie widzê chêtnych.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej

kolejnoœci zostanie przeprowadzone g³osowa-
nie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a na-
stêpnie, w przypadku odrzucenia tego wnios-
ku, g³osowania nad przedstawionymi popraw-
kami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, 34

popar³o wniosek, 53 by³o przeciw, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 5)

W tej sytuacji przystêpujemy do g³osowania
nad zg³oszonymi poprawkami.

Poprawki pierwsza i trzecia maj¹ na celu jedno-
znaczne wskazanie, które wysokospecjalistyczne
œwiadczenia gwarantowane s¹ finansowane przez
ministra zdrowia, oraz okreœlenie zakresu rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹cego wykazu œwiadczeñ gwa-
rantowanych obejmuj¹cych œwiadczenia wysoko-
specjalistyczne.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

wniosek zosta³ poparty przez 89 senatorów. (G³o-
sowanie nr 6)

Poprawki przyjête.
Uwaga: nad poprawkami drug¹, pi¹t¹, siódm¹,

szesnast¹, siedemnast¹, osiemnast¹ i dziewiêt-
nast¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te zmie-
rzaj¹ do uporz¹dkowania przepisów dotycz¹cych
zakresu œwiadczeñ gwarantowanych, uœciœlaj¹
delegacjê do wydania rozporz¹dzenia ministra
zdrowia w zakresie œwiadczeñ gwarantowanych
oraz zawieraj¹ niezbêdne konsekwencje tych ure-
gulowañ w innych przepisach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Podajê wyniki g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 88

popar³o poprawki, 1 siê wstrzyma³. (G³osowanie
nr 7)
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Poprawki przyjête.
Poprawka czwarta zmierza do zmiany delegacji

do wydania rozporz¹dzenia ministra zdrowia
w porozumieniu z ministrem oœwiaty dotycz¹cego
organizacji opieki zdrowotnej dzieci i m³odzie¿y
w szko³ach ponadgimnazjalnych do czasu ich
ukoñczenia, a nie do ukoñczenia dziewiêtnastego
roku ¿ycia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Podajê wyniki g³osowania.
Liczba senatorów roœnie. Teraz g³osowa³o ju¿

90 senatorów i wszyscy poparli poprawkê. (G³oso-
wanie nr 8)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta by³a ju¿ przeg³osowana ³¹cznie

z poprawkami drug¹, siódm¹, szesnast¹, siedem-
nast¹, osiemnast¹ i dziewiêtnast¹.

Poprawka szósta ma na celu wyeliminowanie
b³êdnego okreœlenia – do zadañ Agencji Ochrony
Technologii Medycznych nie nale¿y okreœlanie
wskaŸników zapadalnoœci, chorobowoœci czy
œmiertelnoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Og³aszam wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 9)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do zapewnienia stoso-

wania jednolitej terminologii w ustawie, która po-
s³uguje siê pojêciem œwiadczenia gwarantowane-
go, nie zaœ zdrowotnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka zosta³a przyjêta.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 89

poprawkê popar³o, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 10)

Przystêpujemy do ³¹cznego g³osowania nad po-
prawkami dziewi¹t¹ i piêtnast¹. Zmierzaj¹ one do
uœciœlenia przepisów dotycz¹cych op³aty za ocenê
raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medy-
cznego, dokonywan¹ przez Agencjê Ochrony Te-
chnologii Medycznych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 11)
Poprawki przyjête.

Poprawka dziesi¹ta koryguje przepis delegacji
dla ministra zdrowia dotycz¹cej wydania rozpo-
rz¹dzenia w zakresie wzorów wniosków w spra-
wie usuniêcia œwiadczenia z wykazu œwiadczeñ
gwarantowanych lub zmiany poziomu lub spo-
sobu finansowania œwiadczeñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, 88 popar³o popraw-

kê, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu. (G³osowanie
nr 12)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki jedenasta i dwudziesta pierwsza do-

tycz¹ rady konsultacyjnej…
(G³os z sali: Nie, nie, wycofane.)
Poprawki zosta³y wycofane.
Poprawka dwunasta i dwudziesta druga maj¹

na celu rozszerzenie sk³adu rady konsultacyjnej –
do jej sk³adu dodaje siê przedstawiciela Naczelnej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, uœciœlaj¹c jedno-
czeœnie uregulowanie w zakresie liczby wskazy-
wanych przedstawicieli przez uprawnione pod-
mioty oraz czasu trwania pierwszej kadencji czê-
œci cz³onków rady.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 13)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzynasta…
(G³os z sali: Czternasta.)
Poprawka czternasta ma charakter uzu-

pe³niaj¹cy, zmierza do zastosowania zasad te-
chniki prawodawczej w stosunku do pojêcia „re-
jestr korzyœci”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, 88 poprawkê popar-

³o, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 14)
Poprawka przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej, po-

zosta³e by³y ju¿ g³osowane. Poprawka dwudzie-
sta zmierza do uœciœlenia, ¿e przepisy rozpo-
rz¹dzeñ wydanych na podstawie nowych prze-
pisów ustawy bêd¹ stosowane do postêpowañ
w sprawie zawierania umów o œwiadczenia
udzielane nie tylko na rok 2010, ale tak¿e w la-
tach nastêpnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê. (G³osowanie nr 15)
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Poprawka przyjêta.
Teraz poprawka dwudziesta czwarta. Poprawki

dwudziesta pierwsza, dwudziesta druga i dwu-
dziesta trzecia by³y ju¿ g³osowane. Poprawka ta
zmierza do jednoznacznego wskazania terminu
granicznego obowi¹zywania niektórych przepi-
sów aktów wykonawczych wydanych na podsta-
wie przepisów w brzmieniu dotychczas obowi¹zu-
j¹cym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, wszyscy poparli po-

prawkê dwudziest¹ czwart¹. (G³osowanie nr 16)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta ma na celu uzu-

pe³nienie przepisów dotycz¹cych wejœcia w ¿ycie
ustawy w póŸniejszym czasie. Przepisy te s¹ po-
wi¹zane z treœci¹ innych, wymienionych w art. 13,
i stanowi¹ ca³oœæ z punktu widzenia realizowania
celu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 17)
Poprawka przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych oraz ustawy o ce-
nach w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przy-
jêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 90 senatorów, przez 56 ustawa zosta-

³a poparta, 34 by³o przeciw. (G³osowanie nr 18)
Ustawa zosta³a przyjêta.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci
maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu fi-
nansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
które ustosunkowa³y siê do przedstawionych

w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 607Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Kleinê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-

rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych przedstawiam sprawozdanie
w sprawie zg³oszonych w czasie debaty poprawek
do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci
maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu fi-
nansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw. Nasze sprawozdanie zawarte
jest w druku nr 607Z.

Rekomendujemy Wysokiej Izbie przyjêcie po-
prawek: pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej,
pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej i dzie-
si¹tej.

Ponadto informujê, ¿e na podstawie art. 52
ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych dokona³a zmiany treœci swo-
jego wniosku – pkt 4 zestawienia wniosków.

Zwracam siê do pana marsza³ka z proœb¹, aby
nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹,
czwart¹, siódm¹, dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹ g³osowaæ
³¹cznie, poniewa¿ s¹ to poprawki uœciœlaj¹ce i do-
precyzowuj¹ce poszczególne artyku³y omawianej
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli nie us³yszê g³osu sprzeciwu, nad popraw-

kami wymienionymi przez pana senatora bêdzie-
my g³osowali ³¹cznie.

Sprzeciwu nie ma, wobec tego przystêpujemy
do g³osowania.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie – nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Najpierw bêdziemy g³osowali nad zespo³em po-
prawek przedstawionych przez pana senatora
Kleinê. Nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹, trze-
ci¹, czwart¹, siódm¹, dziewi¹t¹ i dziesi¹t¹ mo¿e-
my g³osowaæ ³¹cznie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,

wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 19)
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Poprawki zosta³y przyjête.
W tej sytuacji mo¿emy przejœæ do poprawek

pi¹tej i ósmej, nad którymi musi siê ju¿ odbyæ od-
rêbne g³osowanie.

Poprawki pi¹ta i ósma dostosowuj¹ zmiany
wprowadzane ustaw¹ do zmian dokonywanych
w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

88 poprawki popar³o, 1 nie g³osowa³. (G³osowa-
nie nr 20)

Przyjête.
Przechodzimy do poprawki szóstej. Ma ona na

celu usuniêcie zbêdnego przepisu zmieniaj¹cego
ustawê, która nie bêdzie obowi¹zywa³a w dniu
wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za

przyjêciem poprawki szóstej. (G³osowanie nr 21)
Przyjêta.
Poprawki siódma, ósma, dziewi¹ta i dziesi¹ta

by³y ju¿ przeg³osowane. Wobec tego mo¿emy
przyst¹piæ do g³osowania nad przyjêciem ustawy
w ca³oœci.

Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za przyjêciem niniejszej ustawy. (G³osowanie
nr 22)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do ob-
rotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pocho-
dz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿró-
de³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terro-
ryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze
œródl¹dowej oraz ustawy o dozorze technicznym.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za przyjêciem uchwa³y zaproponowanej przez ko-
misjê. (G³osowanie nr 23)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz ustawy o do-
zorze technicznym.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 603Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Grzegorza Ba-
nasia, o przedstawienie sprawozdania komisji,
a nastêpnie wniosków mniejszoœci komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Gospo-

darki Narodowej, wraz z zestawieniem wnios-
ków, w sprawie zmiany ustawy o transporcie
kolejowym. Komisja zwraca siê do Wysokiego
Senatu, by zechcia³ przyj¹æ poprawki: pier-
wsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹,
siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹
i dwunast¹.

Jednoczeœnie, jako ¿e przysz³o mi stawaæ przed
Wysok¹ Izb¹ w niejako dychotomicznej roli,
chcia³bym zarekomendowaæ wniosek mniejszoœci
o to, by zechcieli pañstwo przyj¹æ poprawki trzy-
nast¹ i czternast¹, które dotycz¹ w istocie od³o¿e-
nia w czasie wprowadzenia pe³nej konkurencji,
dotykaj¹cej przede wszystkim przewoŸnika PKP
InterCity. To jest zwi¹zane z wieloma uwarunko-
waniami. Nie bêdê o nich tutaj w tej chwili szerzej
dyskutowa³, bo one by³y doœæ szeroko przedsta-
wiane podczas obrad komisji.

Proszê wszystkich pañstwa o poparcie tych
wniosków, które przedstawia³em zarówno jako
sprawozdawca komisji, jak i jako sprawozdawca
mniejszoœci komisji. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-

dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad przyjêciem ustawy
w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.
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Nad poprawkami pierwsz¹, pi¹t¹ i jedenast¹
bêdziemy g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te zmierzaj¹
do zapewnienia zgodnoœci noweli z dyrektyw¹ za-
sad techniki prawodawczej, na podstawie której
przepisy o charakterze merytorycznym powinny
byæ zamieszczone w ustawie nowelizowanej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wszystkich 91 obecnych senatorów popar³o

przed³o¿one poprawki. (G³osowanie nr 24)
Poprawki przyjête.
Poprawkadrugamacharakterdoprecyzowuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej. Poprawki

trzecia, czwarta i dziewi¹ta zmierzaj¹ do zape-
wnienia ustawie poprawnoœci terminologicznej
i musz¹ byæ przeg³osowane ³¹cznie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 26)
Przyjête.
Przechodzimy do poprawek szóstej i siódmej,

które nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Precyzyjnie
okreœlaj¹ one zakres uprawnieñ kontrolnych pre-
zesa Urzêdu Transportu Kolejowego w stosunku
do sprzedawców biletów i operatorów turystycz-
nych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za przyjêciem poprawek szóstej i siódmej. (G³oso-
wanie nr 27)

Przyjête.
Przechodzimy do poprawki ósmej, która jest

konsekwencj¹ zmian wprowadzonych w art. 22
ustawy o transporcie kolejowym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za

przyjêciem poprawki. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta wskazuje, ¿e kary pieniê¿-

ne nak³adane na przewoŸnika kolejowego lub za-

rz¹dcê infrastruktury kolejowej na podstawie
art. 22e ust. 5 podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie prze-
pisów o postêpowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji w zakresie egzekucji obowi¹zków o cha-
rakterze pieniê¿nym i stanowi¹ dochód bud¿etu
pañstwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za przy-

jêciem poprawki dziesi¹tej. (G³osowanie nr 29)
Przyjêta.
Poprawka jedenasta by³a ju¿ przeg³osowana

³¹cznie z poprawkami pierwsz¹ i pi¹t¹.
Poprawka dwunasta ma charakter doprecyzo-

wuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za przyjêciem poprawki. (G³osowanie nr 30)
Przyjêta.
Przechodzimy do poprawek trzynastej i czter-

nastej, które nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Po-
prawki trzynasta i czternasta przesuwaj¹ o piêæ
lat termin, z up³ywem którego nast¹pi otwarcie
krajowego rynku przewozów kolejowych dla prze-
woŸników kolejowych maj¹cych siedzibê w innym
pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej lub
w pañstwie cz³onkowskim Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu, EFTA, stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, upra-
wnionych do wykonywania dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie transportu kolejowego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

54 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 31)

Tak wiêc poprawki nie zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejo-
wym w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przy-
jêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 32)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.

Przekazujê przewodnictwo obrad. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie!
Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej. Komisje
przedstawi³y wspólne sprawozdanie. Jest ono za-
warte w druku nr 605Z, a senator Andrzej Owcza-
rek je wyg³osi.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê pañstwa, w dniu wczorajszym odby³o

siê wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej i Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej. W trakcie posiedzenia
Komisja Gospodarki Narodowej dokona³a zmiany
w poprawce dziewi¹tej oraz wycofa³a poprawkê
pierwsz¹ i ósm¹. Komisje proponuj¹ Senatowi,
aby przyj¹³ poprawki: drug¹, trzeci¹, czwart¹,
szóst¹, siódm¹ i dziewi¹t¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Dajczak chce zabraæ g³os jako

drugi sprawozdawca?
(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie.)
Dziêkujê.
Przypominam, ¿e komisja wycofa³a dwa wnios-

ki: poprawkê pierwsz¹ i ósm¹.
Czy ktoœ z pañstwa chce podtrzymaæ te wnios-

ki? Nie.
W takim razie mo¿emy g³osowaæ nad popraw-

kami.
Poprawka druga zmierza do doprecyzowania

przepisów ustawy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 33)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia ujednolica przepisy ustawy.

Rozstrzyga, ¿e wp³aty na Fundusz Kolejowy doko-
nywane z bie¿¹cych wp³ywów dotycz¹ jedynie ro-
ku 2009.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do wyeliminowania

niekonsekwencji terminologicznej oraz doprecy-
zowuje przepisy w ramach ustawy. Rozstrzyga
o zastosowaniu terminologii kolejowych zadañ in-
westycyjnych oraz doprecyzowuje przepisy doty-
cz¹ce wartoœci kosztorysowej zadania.

Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 35)
Przyjêta.
Poprawkê pi¹t¹ opuszczamy.
Poprawka szósta zmierza do poprawienia czy-

telnoœci przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 36)
Przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do odes³ania w defi-

nicji umowy o œwiadczenie us³ug publicznych do
ca³oœciowej instytucji umowy, a nie tylko do jej
elementów okreœlonych w przepisach Unii Euro-
pejskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 37)
Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta precyzuje odes³anie po-

przez jednoznaczne wskazanie na konkretne
przepisy w miejsce ogólnego odes³ania do odrêb-
nych przepisów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 38)
Przyjêta.
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Mo¿emy zatem g³osowaæ nad uchwa³¹ w spra-
wie ca³oœci.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mam wniosek for-
malny.)

Tak?
(Senator Kazimierz Wiatr: Mam pytanie o wnio-

sek pi¹ty. On by³ wnioskiem komisji i zosta³ wyco-
fany…)

Nie, przyjêcie wniosku czwartego automatycz-
nie wyklucza g³osowanie nad pi¹tym – tak mam
napisane w scenariuszu. Ja trzymam siê napisa-
nego scenariusza, Panie Senatorze.

(Senator Kazimierz Wiatr: W takim razie mam
pytanie, czyj by³ ten wycofany wniosek.)

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, poprawki pierwsza i ósma zo-

sta³y wycofane przez komisjê, natomiast czwarta
i pi¹ta to nie by³y poprawki wycofane, tylko przy-
jêcie poprawki czwartej wyklucza mo¿liwoœæ g³o-
sowania nad pi¹t¹ – tak wynika z tego, co mam
napisane.

(Senator Kazimierz Wiatr: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 90 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o uchyleniu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ
do wydawania aktów wykonawczych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej. Komisja przygotowa³a sprawozdanie, które
jest w druku nr 600Z.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz jest sprawo-
zdawc¹ komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym przedstawiæ sprawozdanie Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej wraz z zestawieniem wniosków.

Komisja na posiedzeniu w dniu 27 maja 2009 r.
po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych w toku

debaty nad ustaw¹ o uchyleniu lub zmianie nie-
których upowa¿nieñ do wydawania aktów wyko-
nawczych przedstawia Wysokiemu Senatowi na-
stêpuj¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy przy-
j¹æ wniosek oznaczony rzymsk¹ jedynk¹, zawarty
w zestawieniu, to jest wniosek o przyjêcie ustawy
bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy, panowie Ci-

choñ i Jurcewicz, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Pan senator Cichoñ?
(Rozmowy na sali)
Nie wie, o co chodzi, ale nie chce zabraæ g³osu.

Dobrze, dziêkujê.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania

nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 senatorów 67 g³osowa³o za, 22 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o uchyleniu
lub zmianie niektórych upowa¿nieñ do wydawa-
nia aktów wykonawczych.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Komisja Kultury i Œrodków Przekazu przedsta-
wi³a projekt uchwa³y i wnosi o wprowadzenie po-
prawek do ustawy. Sprawozdanie jest w druku
senackim nr 602A.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad popraw-
kami, a potem nad ca³oœci¹.

Poprawka pierwsza doprecyzowuje katalog
podmiotów uprawnionych do uzyskania koncesji.
Uprawnione do otrzymania koncesji bêd¹ jedynie
spó³ki osobowe funkcjonuj¹ce na podstawie ko-
deksu spó³ek handlowych: jawna, partnerska,
komandytowa oraz komandytowo-akcyjna.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 88 g³osowa³o za, 2 wstrzyma³o

siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 41)
Przyjêta.
Poprawka druga rozszerza ograniczenia doty-

cz¹ce udzia³u osób zagranicznych w spó³kach ka-
pita³owych na spó³ki osobowe. Ograniczenia te
dotycz¹ wysokoœci udzia³u kapita³owego, upra-
wnionych do reprezentowania i prowadzenia
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spraw spó³ki oraz udzia³u osób zagranicznych
w g³osowaniu wspólników.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 42)
Przyjêta.
Poprawka trzecia precyzuje warunki przeka-

zania koncesji oraz odmowy wyra¿enia zgody na
przekazanie koncesji. Osoba fizyczna bêdzie
mog³a przekazaæ koncesjê spó³ce, do której bêd¹
mia³y zastosowanie ustawowe ograniczenia
udzia³u osób zagranicznych. Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji bêdzie mog³a odmówiæ wyra-
¿enia zgody na przekazanie koncesji z tych sa-
mych przyczyn, z powodu których odmawia wy-
dania koncesji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 90 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 43)
Przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy i wskazuje organ wykonuj¹cy uchwa³ê Krajo-
wej Rady.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 44)
Przyjêta.
Ustawa w ca³oœci, Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 89 g³osowa³o za, 1 wstrzy-

ma³ sie od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 45)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Gospodar-
ki Narodowej, które ustosunkowa³y siê do wnios-
ku i przygotowa³y wspólne sprawozdanie, zawarte
w druku nr 606Z.

Pan senator Jurcewicz ju¿ stoi na mównicy ja-
ko sprawozdawca.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W imieniu po³¹czonych komisji: Komisji Go-

spodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej przedstawiam sprawozdanie wraz
z zestawieniem wniosków do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy.

Po³¹czone komisje, w których imieniu wystê-
pujê, prosz¹ o przyjêcie wniosku oznaczonego
rzymsk¹ dwójk¹, zawartego w zestawieniu. To
jest wniosek o wprowadzenie nastêpuj¹cej po-
prawki do ustawy: w art. 1 w pkcie 2 skreœla siê
lit. c. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy pan senator Mieczys³aw Augustyn chce za-

braæg³os,boby³sprawozdawc¹drugiejkomisji?Nie.
Proszê pañstwa, najpierw przeprowadzimy g³o-

sowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek, a je¿eli go odrzucimy, to wtedy bêdzie-
my g³osowaæ nad poprawkami.

Wysoki Senacie, zatem jeszcze raz g³osujemy
nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 9 g³osowa³o za, 82 – przeciw.

(G³osowanie nr 46)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Zatem g³osujemy nad poprawk¹.
Eliminuje ona z ustawy przepis uznany przez

Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej za niezgo-
dny z prawem Unii Europejskiej. Przepis ten
umo¿liwia pracodawcy samodzielne wykonywa-
nie czynnoœci pierwszej pomocy oraz dzia³añ w za-
kresie zwalczania po¿arów i ewakuacji, w przy-
padku gdy pracodawca zatrudnia wy³¹cznie pra-
cowników m³odocianych lub niepe³nosprawnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 91 senatorów 88 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 47)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy teraz nad ustaw¹ w sprawie ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 48)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy.

Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej, które ustosunkowa³y siê do
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie.

Sprawozdanie komisji zawarte jest w druku
nr 574Z.

Pan Tadeusz Gruszka, senator, proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odby³o siê wspólne posie-

dzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w celu rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych w toku debaty w dniu
27 maja 2009 r. nad ustaw¹ o zmianie ustawy –
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Komisje wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pozostali senatorowie, panowie Augustyn

i Kleina, chcieliby zabraæ g³os?
Panowie Senatorowie, chcecie zabraæ g³os? Nie.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zag³osujemy nad

wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 49)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Powracamy do punktu trzynastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misja Gospodarki Narodowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Mo¿emy g³oso-
waæ nad tym wnioskiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 50)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o informowaniu pracowników i przepro-
wadzaniu z nimi konsultacji.

Powracamy do punktu czternastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si o przyjêcie tej ustawy bez poprawek – druk
nr 570A.

Proszê pañstwa, g³osujemy nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za.(G³osowanie nr 51)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym.

Powracamy do punktu szesnastego porz¹d-
ku obrad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw.

W dniu wczorajszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie komisji o projekcie ustawy, prze-
prowadzono debatê, a teraz przystêpujemy do
trzeciego czytania. Oczywiœcie obejmuje ono jedy-
nie g³osowanie.

Komisje wprowadzi³y poprawki do ustawy,
druk nr 495Z, i proponuj¹, aby pan senator Klei-
na reprezentowa³ nas w trakcie dalszych prac nad
t¹ ustaw¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 52)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks cywilny oraz niektórych innych ustaw i pod-
j¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Upowa¿niam pana senatora Kleinê do repre-
zentowania nas w Sejmie.

Powracamy do punktu dwudziestego po-
rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o samorz¹dzie gminnym.

Dziœ zosta³o przedstawione sprawozdanie,
przeprowadzono te¿ debatê, a zatem teraz przy-
stêpujemy do trzeciego czytania, które obejmuje
jedynie g³osowanie.

Komisje wnosz¹ o przyjêcie bez poprawek tej
propozycji – druk nr 434Z.

Senator Mieczys³aw Augustyn bêdzie nas re-
prezentowa³ w trakcie dalszych prac.

Przystêpujemy do g³osowania.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za,

11 – przeciw, 12 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 53)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt uchwa³y w sprawie ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o samorz¹dzie gminnym
i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu
projektu ustawy.

Senator Mieczys³aw Augustyn bêdzie nas re-
prezentowa³ w trakcie dalszych prac.

Proszê pañstwa, teraz powracamy do rozpa-
trywania punktu piêtnastego porz¹dku obrad:
sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyra-
¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody
na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzialnoœci
s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka.

Przypominam, ¿e w dniu wczorajszym zosta-
³o przedstawione sprawozdanie komisji, sena-
tor Andrzej Owczarek z³o¿y³ wyjaœnienia, a se-
natorowie mieli mo¿noœæ zadawana pytañ w tej
sprawie.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, proszê teraz o ciszê, bo to jest

sprawa niestandardowa.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wyra-

¿enia przez Senat zgody na poci¹gniêcie do cywil-

nej odpowiedzialnoœci s¹dowej pana senatora An-
drzeja Owczarka.

Przypominam, ¿e Senat wyra¿a zgodê na poci¹g-
niêcie senatora do cywilnej odpowiedzialnoœci
s¹dowej w drodze uchwa³y, podjêtej bezwzglêdn¹
wiêkszoœci¹ g³osów ustawowej liczby senatorów.
Nieuzyskanie wymaganej wiêkszoœci oznacza pod-
jêcie uchwa³y o niewyra¿eniu zgody na poci¹gniêcie
senatora do cywilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej.

G³osowanie jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: senator Gra¿ynê Sztark, se-
natora Waldemara Kraskê i senatora Andrzeja
Szewiñskiego.

Panie Senatorze, do dzie³a.
Proszê pañstwa, za chwilê wyznaczeni sekreta-

rze rozdadz¹ karty do g³osowania tajnego.
Nale¿y postawiæ tylko jeden znak „x”. Karta do

g³osowania, na której zostanie postawiony wiêcej
ni¿ jeden znak „x” albo nie zostanie postawiony
¿aden oczywiœcie zostanie uznana za niewa¿n¹.

Proszê bardzo o rozdanie kart do g³osowania.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e potem zostanie

og³oszona przerwa na podliczenie wyników. Po
przerwie te wyniki zostan¹ pañstwu przekazane.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania?

(Rozmowy na sali)
Ale zaraz, chwileczkê, jakiœ nieporz¹dek

wkrad³ siê do Wysokiej Izby. Proszê pañstwa, ja
potem og³oszê przerwê, ale na razie mia³a zostaæ
odczytana lista senatorów.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale przepraszam, Pa-
nie Marsza³ku, ja jeszcze nie otrzyma³em karty do
g³osowania.)

Zada³em pytanie, czy wszyscy otrzymali karty
do g³osowania.

(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze nie.)
To proszê, ¿eby wszyscy otrzymali.
(Rozmowy na sali)
Proszê jeszcze nie wrzucaæ do urny. Jak rozu-

miem, pierwszy ma prawo wrzuciæ senator Abga-
rowicz, co wynika z porz¹dku. Bêdzie pan senator
wyczytany.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
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Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek

Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski.
Natymlistazosta³azakoñczona.Bardzoproszê…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, czy wszyscy senatorowie od-

dali g³osy?
(G³os z sali: Tak.)
W takim razie og³aszam piêtnastominutow¹

przerwê, po której zostan¹ przedstawione wyniki.
Przerwa do godziny 14.26, Wysoki Senacie.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 11
do godziny 14 minut 27)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Wznawiam obrady.
Szanowni Pañstwo Senatorowie, odczytujê pro-

tokó³ g³osowania tajnego z 28 maja 2009 r. w spra-
wie wyra¿enia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
zgody na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzialno-
œci s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Sena-
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tu – pan senator Waldemar Kraska, pan senator
Andrzej Szewiñski i pani senator Gra¿yna Anna
Sztark – stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym
w sprawie wyra¿enia zgody na poci¹gniêcie do cy-
wilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej senatora An-
drzeja Owczarka oddano 88 g³osów, w tym wszyst-
kie wa¿ne. Za nie g³osowa³ nikt, przeciwko opowie-
dzia³o siê 88 senatorów, nikt nie wstrzyma³ siê od
g³osu. Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów
ustawowej liczby senatorów wynosi 51. (Oklaski)

Dziêkujê bardzo za przygotowanie protoko³u.
Szanowni Pañstwo, wobec wyników g³osowa-

nia stwierdzam, ¿e Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej podj¹³ uchwa³ê w sprawie niewyra¿enia zgo-
dy na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzialnoœci
s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka. (Oklaski)

(G³osy z sali: Jednog³oœnie! Jednog³oœnie!)
Uchwa³ê podjêto jednog³oœnie – koledzy pro-

sz¹, ¿eby to tu dodaæ. Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê sena-

torów sprawozdawców – wymienianych ju¿ dziœ
przez moich poprzedników, którzy prowadzili g³o-
sowania – o reprezentowanie Senatu w toku rozpa-
trywania uchwa³ Senatu przez komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad trzydziestego
czwartego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Pañstwo Senatorowie, dziêkuj¹c za pañstwa
obecnoœæ, informujê, ¿e przystêpujemy do
oœwiadczeñ senatorów poza porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Wyg³aszanie oœwiadczeñ nie mo¿e trwaæ d³u-
¿ej ni¿ piêæ minut.

Mam tutaj listê kole¿anek i kolegów, którzy
zg³osili siê do wyg³oszenia oœwiadczenia – bo lista
tych, którzy z³o¿yli oœwiadczenia do protoko³u,
jest d³uga – a s¹ to w kolejnoœci: pan Kazimierz Ja-
worski, pan Czes³aw Ryszka, pan Jan Dobrzyñ-
ski, pan Tadeusz Skorupa, pan Stanis³aw Gogacz
i pan senator Jan Rulewski.

Zapraszam pana senatora Kazimierza Jawor-
skiego.

Senator Kazimierz Jaworski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ze wzruszeniem i z wdziêcznoœci¹ dla ponad

siedemdziesiêciu senatorów odczytam w ich imie-
niu oœwiadczenie okolicznoœciowe, jako ¿e dzisiaj
jest 28 maja, a przed dwudziestu oœmiu laty,
28 maja 1981 r., w Œwiêto Wniebowst¹pienia Pañ-
skiego, zmar³ wielki Polak, kardyna³ Stefan Wy-
szyñski, Prymas Tysi¹clecia.

Wysoka Izbo! W 28. rocznicê œmierci uczczenie
tej wielkiej postaci przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej powinno s³u¿yæ przypomnieniu, ¿e s³u¿e-
nie Jedynemu Bogu to równie¿ troska o sprawy

doczesnego porz¹dku publicznego. Prymas uosa-
bia³ kap³ana walcz¹cego o pozycjê Koœcio³a w ¿y-
ciu publicznym, cechuj¹cego siê najszczerszym
patriotyzmem.

Kardyna³ Stefan Wyszyñski przeprowadzi³
nasz naród przez czasy brutalnego przeœlado-
wania ze strony w³adz pañstwa komunistyczne-
go. Na nim przez ca³e dekady spoczywa³ trud
troski o to, by Polacy nie poddali siê zgubnym
wp³ywom demoralizacji i próbom budowania ¿y-
cia publicznego na podstawie koncepcji wrogich
naszej europejskiej cywilizacji, wyros³ej na pra-
wdzie Ewangelii.

Jednoczeœnie pragniemy doceniæ jego roztrop-
noœæ w tej walce, któr¹ cechowa³a troska o zacho-
wanie substancji narodu, tego, co w Polsce naj-
lepsze, tego, co winniœmy przekazaæ nastêpnym
pokoleniom.

Postawa Prymasa Tysi¹clecia to wreszcie
sprzeciw wobec laickiej ideologii zatruwaj¹cej ¿y-
cie spo³eczne. Myli siê ten, kto widzi jego nauki
tylko w aspekcie historycznym. W chwili obecnej,
choæ mo¿e za pomoc¹ bardziej wyrafinowanych
metod, podejmowane s¹ liczne próby instytucjo-
nalnego szerzenia tego, co Jan Pawe³ II nazwa³ cy-
wilizacj¹ œmierci. W ka¿dym przypadku zetkniê-
cia siê z tymi tendencjami trzeba nam, polskim
parlamentarzystom, uciekaæ siê do myœli i dzie³
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego. Zastanówmy
siê, co on by dziœ uczyni³ dla dobra narodu. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Czes³awê Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
W imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci

wyg³aszam oœwiadczenie, skierowane do wicepre-
miera, szefa MSWiA Grzegorza Schetyny, w spra-
wie obowi¹zku szkolenia porz¹dkowych pielgrzy-
mek.

Panie Premierze!
W ostatnich tygodniach opiniê publiczn¹ zbul-

wersowa³o pañskie rozporz¹dzenie z 18 lipca
2008 r., które nak³ada na organizatorów pielgrzy-
mek obowi¹zek kosztownego szkolenia porz¹dko-
wych pielgrzymek. Dokument podpisany przez
pana ministra wprowadza równie¿ obowi¹zkowe
p³atne szkolenia dla osób odpowiedzialnych za
utrzymanie porz¹dku podczas procesji i konduk-
tów pogrzebowych. Koszt tych szkoleñ, wyno-
sz¹cy kilkaset z³otych, maj¹ ponosiæ porz¹dkowi,
a wiêc ci, którzy dotychczas jako wolontariusze
opiekowali siê pielgrzymami. Co wiêcej, szkolenie
musi byæ powtarzane co dwa lata. Skutki przyjê-
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tych rozwi¹zañ prawnych znacz¹co ogranicz¹ lub
nawet sparali¿uj¹ ruch p¹tniczy w Polsce. Ju¿
obecnie wielu duszpasterzy rezygnuje z organiza-
cji pielgrzymek, poniewa¿ parafii nie staæ na op³a-
canie szkoleñ dla porz¹dkowych.

Panie Premierze, nasuwa siê zasadnicze pyta-
nie: jaki by³ cel wydanego rozporz¹dzenia? Naszym
zdaniem, nie chodzi w tym przypadku o bezpie-
czeñstwo pielgrzymów czy te¿ innych u¿ytkowni-
ków dróg, poniewa¿ dotychczas nie zanotowano
podczas pielgrzymek ³amania prawa ruchu drogo-
wego, które skutkowa³oby powa¿nymi dramatami
na drogach. Przeciwnie, osoby odpowiedzialne za
poruszanie siê pielgrzymek s¹ nadzwyczaj odpo-
wiedzialne i z regu³y znakomicie znaj¹ zasady wy-
nikaj¹ce z prawa o ruchu drogowym. Wielu z nich
ma wieloletnie doœwiadczenia, wielu te¿ by³o ju¿
przeszkolonych przez policjê. Swoj¹ s³u¿bê traktu-
j¹ jako pracê na rzecz bliŸnich, jako wyraz mi³oœci
do Koœcio³a. Dlaczego wiêc maj¹ p³aciæ za szkole-
nia? A poza tym, jaki specjalistyczny oœrodek jest
przygotowany do tego, aby w krótkim czasie orga-
nizowaæ i prowadziæ setki szkoleñ i egzaminów dla
tysiêcy osób? Wobec powy¿szego rodzi siê pytanie:
czy MSWiA, wprowadzaj¹c kontrowersyjne rozpo-
rz¹dzenie, zamierza utrudniaæ czy wrêcz zlikwido-
waæ ruch pielgrzymkowy w Polsce?

Przypominamy, ¿e w latach PRL pielgrzymowa-
no bardzo czêsto nielegalnie, bez zezwoleñ, nara-
¿aj¹c siê na grzywny i aresztowania. Trzeba by³o
uwa¿aæ, aby zmyliæ szpicli. Ilu¿ ich by³o! Milicjanci
w cywilu, informatorzy i tajni wspó³pracownicy
s³u¿b bezpieczeñstwa zatruwali studnie, okradali
pielgrzymów, handlowali wódk¹, a wszystko po to,
by w komunistycznych œrodkach przekazu mo¿na
by³o oczerniæ, oœmieszyæ i skompromitowaæ piel-
grzymów. Czy mamy do tych czasów wracaæ?

Zapewne religijny fenomen polskich pielgrzy-
mek odbiega od politycznej poprawnoœci oczeki-
wanej przez oœwiecon¹ Europê, która w unijnych
dokumentach nie chce widzieæ nawet wzmianki
o Bogu i o wartoœciach chrzeœcijañskich, a do ta-
kich wartoœci nale¿y pielgrzymowanie do miejsc
œwiêtych. Byæ mo¿e unijnych urzêdników oburza
fakt, ¿e 80% polskich pielgrzymów stanowi m³o-
dzie¿, a wiêc, ci którzy powinni byæ w awangardzie
osób wyzwolonych z religijnych przes¹dów.

Fenomen pielgrzymkowy w naszym kraju jest
prospo³ecznym przejawem ¿ycia narodu, które-
mu trzeba bardziej pomagaæ ni¿ przeszkadzaæ.
Przecie¿ wielowiekowa tradycja p¹tnicza w Polsce
s³u¿y³a nie tylko rozwojowi ¿ycia religijnego, ale
tak¿e stanowi³a wyraz jednoœci narodu. Doskona-
le w tym orientowali siê zaborcy, zakazuj¹c piel-
grzymowania na Jasn¹ Górê, stawiaj¹c kordony
graniczne przed tym miastem.

Panie Premierze, apelujemy o rozs¹dek i mamy
nadziejê, ¿e wycofa pan rozporz¹dzenie, które od-

czytujemy jako próbê zlikwidowania pieszego ru-
chu p¹tniczego w naszym kraju. Gdyby jednak
przyj¹æ, ¿e naprawdê chodzi panu o bezpieczeñ-
stwo pielgrzymów, to ufamy, ¿e niezw³ocznie po-
dejmie pan decyzjê o bezp³atnym szkoleniu prze-
wodników pielgrzymek. Bêdzie to wyrazem uzna-
nia dla tych, którzy poœwiêcaj¹ swój czas i si³y dla
spraw ojczyzny i Koœcio³a.

Oœwiadczenie podpisali nastêpuj¹cy senatoro-
wie: Czes³aw Ryszka, Stanis³aw Zaj¹c, Maciej Kli-
ma, Janina Fetliñska, Tadeusz Gruszka, Wojciech
Skurkiewicz, Zdzis³aw Pupa, Waldemar Kraska,
Jan Dobrzyñski, Henryk Górski, Krzysztof Maj-
kowski, Grzegorz Banaœ, W³adys³aw Dajczak, Ka-
zimierz Jaworski, Stanis³aw Karczewski, Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Zbigniew Romaszewski,
S³awomir Sadowski, W³adys³aw Ortyl, Tadeusz
Skorupa, Jerzy Chróœcikowski, Piotr £ukasz An-
drzejewski, Piotr Kaleta, Zbigniew Cichoñ, Grze-
gorz Wojciechowski, Bohdan Paszkowski, Stani-
s³aw Piotrowicz, Wies³aw Dobkowski, Kazimierz
Wiatr, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej. (Oklaski)

Warszawa, 28 maja 2009 r.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest ma³y problem… Za chwilê w tej sprawie

wypowie siê Biuro Legislacyjne, poniewa¿
oœwiadczenia nie mog¹ dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu… (Rozmowy na sali)

(G³osy z sali: To oœwiadczenie nie dotyczy³o po-
rz¹dku obrad.)

Momencik. Proszê uprzejmie poczekaæ…
(G³os z sali: No, jak ruch drogowy, to…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Nie, nie, to w ogóle

nie ma zwi¹zku z porz¹dkiem, bo to jest…)
(G³os z sali: Ale to jest rozporz¹dzenie.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: To oœwiadczenie do-

tyczy rozporz¹dzenia…)
Proszê uprzejmie poczekaæ, bo nie chcia³abym

tutaj dopuœciæ do jakiejœ nieprawid³owoœci.
(G³os z sali: Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad,

ustawa o zmianie niektórych upowa¿nieñ do wy-
dawania aktów wykonawczych zawiera zmianê
w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, chodzi
o art. 15 tej ustawy…)

Proszê powiedzieæ to jeszcze raz, bo nie zapa-
miêta³am w ca³oœci, proszê powtórzyæ.

(G³os z sali: Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad…)
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad…
(G³os z sali: …o uchyleniu i zmianie…)
…o uchyleniu i zmianie niektórych upowa¿-

nieñ ustawowych…
(G³os z sali: I w tej¿e ustawie, w art. 15, ustawo-

dawca nowelizuje ustawê – Prawo o ruchu drogo-
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wym, dodaj¹c obowi¹zek przeszkolenia osób, któ-
re bêd¹ kierowa³y ruchem.)

To ja mam propozycjê, bo wydaje mi siê, ¿e
znajdziemy z³oty œrodek, nie po to tutaj jesteœmy,
¿eby siê spieraæ. Proponujê z³o¿yæ to oœwiadcze-
nie na nastêpnym posiedzeniu, przecie¿ to nie ma
wiêkszego znaczenia dla pañstwa, którzy s¹ pod-
pisani. No, skoro s¹ takie zastrze¿enia, to wydaje
mi siê, ¿e… (Rozmowy na sali)

(G³os z sali: Oœwiadczenie nie mo¿e dotyczyæ
porz¹dku obrad.)

(Senator Czes³aw Ryszka: To dotyczy rozpo-
rz¹dzenia MSWiA…)

(G³os z sali: Rozporz¹dzenie bêdzie wydane na
podstawie przepisu upowa¿niaj¹cego, który…)

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale to rozporz¹dze-
nie zosta³o wydane ju¿ rok temu, tak ¿e to w ogóle
nie ma zwi¹zku…)

Ale wtedy nie by³o mo¿liwoœci szkolenia… (Roz-
mowy na sali)

Pañstwo Senatorowie, otrzyma³am tak¹ infor-
macjê i proponujê, ¿eby pañstwo siê zgodzili z³o-
¿yæ to póŸniej. Wydaje mi siê, ¿e chyba nie stanowi
to wiêkszego problemu.

(Rozmowy na sali)
To wtedy jeszcze pan senator je przeczyta.
Bardzo dziêkujê.
I pozwólcie pañstwo, ¿ebyœmy to najzwyczaj-

niej prze³o¿yli.
Zgodzi siê pan senator?
(Senator Czes³aw Ryszka: To jest nagrane na

taœmie, to puœcimy to z taœmy, z playbacku.)
Dobrze. Dziêkujê, wtedy bêdzie móg³ pan to z³o-

¿yæ do protoko³u. Dziêkujê bardzo.
Proszê wybaczyæ, ale tutaj siê kierujemy regu-

laminem.
Nastêpne oœwiadczenie, zapraszam pana sena-

tora Jana Dobrzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu

Pañstwa, pana Aleksanda Grada.
Szanowny Panie Ministrze!
Przemys³ stoczniowy w Polsce od lat traktowa-

ny by³ jako strategiczny ze wzglêdu na to, i¿ zape-
wnia³ powa¿ne rynki zbytu dla ró¿nych ga³êzi
przemys³u, absorbowa³ i utrzymywa³ znacz¹ce
zatrudnienie w regionie nadmorskim oraz wysok¹
ch³onnoœæ rynku pracy i innowacyjnoœæ.

Jeszcze w 2005 r. Polska by³a drugim krajem
w Europie pod wzglêdem wielkoœci portfela zamó-
wieñ. Wielopokoleniowy przemys³ odegra³ te¿ nie-
podwa¿aln¹ rolê w rozwoju polskiej demokracji.
Dla Polaków to nie tylko symbol polskiej potêgi
pod wzglêdem konkurencyjnoœci i innowacyjno-
œci, ale tak¿e symbol profesjonalizmu i fachowo-

œci polskich in¿ynierów i robotników, wyró¿nia-
j¹cych siê na arenie miêdzynarodowej.

Kto wiêc kupi³ polski dorobek stoczniowy? Wy-
niki ostatnich przetargów dotycz¹cych sprzeda¿y
spektakularnych aktywów Stoczni „Gdynia” i Sto-
czni Szczeciñskiej s¹ zaskakuj¹ce dla wielu Pola-
ków, a i bardzo zadziwiaj¹ce dla stoczniowców.
Zwyciêzc¹ w obu przetargach jest firma United In-
ternational Trust – startuj¹ca w przetargu jako
Stichting Particulier Fonds Greenrights. Jej reje-
stracja na Antylach Holenderskich zrodzi³a wiele
spekulacji. Pojawi³y siê nawet pog³oski, ¿e zaku-
pu dokona³ izraelski Mosad, rz¹d Kuwejtu czy
Fortis Bank.

W zwi¹zku z tym niezbêdne jest z³o¿enie w tej
sprawie zapytania: czy sprawdzono, jakie pod-
mioty wchodz¹ w sk³ad miêdzynarodowego tru-
stu, czyli kto jest faktycznym nabywc¹ maj¹tku
Stoczni „Gdynia” i Stoczni Szczeciñskiej? Na tak¹
informacjê czekaj¹ Polacy.

Z powa¿aniem – Jan Dobrzyñski, senator
Rzeczpospolitej Polskiej. (Oklaski)

I drugie oœwiadczenie, Pani Marsza³ek, kró-
ciutko.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Mi-
nistrów, pana Donalda Tuska.

W grudniu 2008 r. wystosowa³em do pana pre-
miera interwencjê w sprawie dotycz¹cej Mazowiec-
kiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Sp. z o.o., oddzia³: Zak³ad Gazowniczy w Bia³ymsto-
ku. Kopiê tego pisma niniejszym za³¹czam. Do dnia
dzisiejszego nie uzyska³em jednak ¿adnej odpowie-
dzi na wskazane pismo. Dlatego te¿ zwracam siê do
pana premiera z proœb¹ o ustosunkowanie siê do
mojej wczeœniejszej interwencji oraz o udzielenie
odpowiedzi na zawarte w tamtym piœmie pytania.

Do tego oœwiadczenia podpiête s¹ dokumenty,
jak równie¿ pierwsza moja interwencja w przed-
miotowej sprawie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo przepraszam, ale tu znowu jest pro-

blem, poniewa¿ ustaliliœmy podczas posiedzenia
Prezydium Senatu, ¿e nie bêdziemy przyjmowaæ
podpinanych… Wszystko trzeba zawrzeæ w treœci
oœwiadczenia. Jest tak dlatego, ¿e zdarza³o siê, i¿
senatorowie sk³adali ca³e kilogramy ró¿nych do-
kumentów. Tak wiêc bardzo bym…

(Senator Jan Dobrzyñski: Nie ma problemu, Pa-
ni Marsza³ek, ja to w ci¹gu…)

Bardzo bym o to prosi³a. Myœlê, ¿e…
(Senator Jan Dobrzyñski: …kilku minut takie

pismo…)
No w³aœnie, bardzo proszê wskazaæ ten temat

przewodni…
(Senator Jan Dobrzyñski: Oczywiœcie.)
…a reszta przecie¿ jest w dokumentach, tak ¿e

w urzêdach sobie to odnajd¹.
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(Senator Jan Dobrzyñski: Mam nadziejê, Pani
Marsza³ek, ¿e odnajd¹, bo na razie mi nie odpisali.)

Ale tego ju¿ tutaj nie bêdziemy rozstrzygaæ.
Proszê tylko, jeœli mo¿na, o ten list i proszê wy-
kreœliæ ewentualnie to, ¿e pan senator coœ podpi-
na. Dziêkujê.

Zapraszam pana senatora Tadeusza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodo-

wiska i w³adz samorz¹dowych Podhala.
„Z okazji zbli¿aj¹cej siê beatyfikacji S³ugi Bo¿e-

go Jana Paw³a II oœwietlmy na sta³e krzy¿ na Gie-
woncie.”

W zwi¹zku z dwunast¹ rocznic¹ apostolskiej
pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II na Pod-
hale 6 czerwca w LudŸmierzu w bazylice Matki
Boskiej Królowej Podhala, a nastêpnie na lotnis-
ku w Nowym Targu 7 czerwca, co z kolei bêdzie siê
wi¹za³o z trzydziest¹ rocznic¹ pierwszej piel-
grzymki Jana Paw³a II do ojczyzny, rozpoczn¹ siê
uroczystoœci jubileuszowe upamiêtniaj¹ce piel-
grzymowanie Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do nas,
górali, na Podhale. W tych dniach bêdziemy siê
szczególnie modliæ o wyniesienie na o³tarze S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II, od którego to wydarzenia –
o czym jestem przekonany – dziel¹ nas ju¿ nie la-
ta, lecz najbli¿sze miesi¹ce.

Gdy wspominam Karola Wojty³ê jeszcze jako
m³odego biskupa Krakowa, a póŸniej kardyna³a,
który odwiedza³ w Podczerwonem mojego schoro-
wanego stryja, ksiêdza pra³ata Franciszka Skoru-
pê, w sercu robi siê ciep³o, a do oczu cisn¹ siê ³zy
wzruszenia. Bo by³a to przecie¿ dla nas, Polaków,
sprawa niewyobra¿alna, aby nasz rodak kiedy-
kolwiek zosta³ g³ow¹ naszego Koœcio³a rzymsko-
katolickiego. I to w jakim czasie?! Nie wtedy, gdy
rz¹dziliœmy w Europie, ratuj¹c j¹ od pogañstwa,
ale w czasach najg³êbszego komunizmu, gdy nasz
Koœció³ by³ przeœladowany, gdy liczy³a siê tylko je-
dna komunistyczna partia, a tak naprawdê
rz¹dzili Polsk¹ Sowieci b¹dŸ ich namiestnicy.
Otrzymaliœmy od Boga dar, jakiego na œwiecie do-
st¹pi³o zaledwie kilka narodów. Biskup Karol
Wojty³a papie¿em! Polak Wojty³a Ojcem Œwiêtym
Janem Paw³em II! Wspania³y dar od Boga, wspa-
nia³y dar od Ducha Œwiêtego!

Poniewa¿ w przesz³oœci by³ krakowskim me-
tropolit¹, kochaj¹cym nawet swoje najdalsze
parafie na Podhalu, kochaj¹cym polskie Tatry,
Pieniny, Gorce czy Beskidy, dla nas, górali, by³
zawsze naszym umi³owanym Ojcem Œwiêtym!
Jako papie¿ kilka razy odwiedzi³ Tatry i Podhale,
a w 1997 r. mo¿na by³o mówiæ wrêcz o podhalañ-
skiej pielgrzymce Ojca Œwiêtego. W czasie pier-

wszej wizyty w Polsce, 8 czerwca 1979 r., prze-
bywa³ krótko w Nowym Targu. Z utêsknieniem
spogl¹da³ wtedy na ukochane Tatry, wyraziœcie
wznosz¹ce siê ponad Kotlinê Orawsko-Nowo-
tarsk¹, rozci¹gaj¹c¹ siê miêdzy Beskidami a Po-
górzem Spisko-Guba³owskim. St¹d by³o ju¿
przecie¿ tak blisko do Zakopanego. Podczas
swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny, 23 czer-
wca 1983 r., spêdzi³ w Tatrach jeden dzieñ, spo-
tykaj¹c siê z ówczesn¹ opozycj¹, miêdzy innymi
w schronisku w Dolinie Chocho³owskiej. Ponoæ
zapowiedzia³ wtedy: „Ja tu do was przyjadê
w spokojniejszym czasie”. I po czternastu latach
wróci³ – ju¿ do wolnego Podhala, w wolnej Pol-
sce.

Pielgrzymka z 1997 r. by³a chyba najwa¿niej-
sz¹ dla mojego Podhala. Pod skoczni¹ Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II wyg³osi³ znamienny apel:
„Broñcie krzy¿a, nie pozwólcie, aby Imiê Bo¿e by-
³o obra¿ane w waszych sercach, w ¿yciu rodzin-
nym czy spo³ecznym. Dziêkujmy Bo¿ej Opa-
trznoœci za to, ¿e krzy¿ powróci³ do szkó³, urzê-
dów publicznych i szpitali. Niech on tam pozo-
stanie! Niech przypomina o naszej chrzeœcijañ-
skiej godnoœci i narodowej to¿samoœci, o tym,
kim jesteœmy i dok¹d zmierzamy, i gdzie s¹ nasze
korzenie”. Na zakoñczenie zaœ odprawianej mszy
œwiêtej Ojciec Œwiêty podkreœli³: „Dzisiaj dziêko-
wa³em Bogu za to, ¿e wasi przodkowie na Gie-
woncie wznieœli krzy¿. Ten krzy¿ patrzy na Pol-
skê, od Tatr a¿ do Ba³tyku, i ten krzy¿ mówi ca³ej
Polsce: sursum corda – w górê serca! Trzeba, ¿eby
ca³a Polska s³ysza³a i powtarza³a: sursum corda –
w górê serca!”.

Czy¿ w œwietle powy¿szego mo¿na mieæ jakie-
kolwiek w¹tpliwoœci co do szczególnego przy-
wi¹zania – by nie powiedzieæ: mi³oœci – naszego
umi³owanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do
krzy¿a na Giewoncie? Skoro on ten krzy¿ tak uko-
cha³, to uczyñmy w dniu najwa¿niejszym dla Po-
laków, w dniu jego wielkiej beatyfikacji, na który
wszyscy z utêsknieniem czekamy, radoœæ nasze-
mu wielkiemu Polakowi. Niech bêdzie dane, aby
nasz rodak z Podhala, drogi nam, góralom, arcy-
biskup Krakowa, kardyna³ Stanis³aw Dziwisz –
który przecie¿ w swoim biskupim herbie nosi za-
rys Giewontu z krzy¿em – rozœwietli³ na sta³e
krzy¿ na Giewoncie, tak aby by³ widoczny w dzieñ
i w nocy, w pogodê i niepogodê, aby by³ widoczny
zawsze i stale jako drogowskaz i symbol polskiej
wiary i poœwiêcenia dla „najukochañszego syna
gór, najwiêkszego z rodu Polaków, papie¿a, Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II” – jak mówili o Ojcu Œwiê-
tym w 1997 r. witaj¹cy go w³odarze Zakopanego
i Podhala.

Jednoczeœnie proszê ministra œrodowiska
o umo¿liwienie samorz¹dom podjêcia wspomnia-
nych inicjatyw, gdy¿ – co jest oczywiste – Giewont
le¿y na terenie objêtym granicami Tatrzañskiego
Parku Narodowego. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy.
Zapraszam pana senatora Stanis³awa Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Oœwiadczenie swoje kierujê do pana Jacka Pasz-

kiewicza,prezesaNarodowegoFunduszuZdrowia.
W zwi¹zku z wieloma sygna³ami, jakie otrzy-

ma³em, informujê, ¿e niepokoi mnie maj¹ca obec-
nie miejsce bardzo niska dostêpnoœæ operacji za-
æmy w Polsce. Jest ona na poziomie ni¿szym od
miêdzynarodowych standardów, a bli¿sza jest po-
ziomom pañstw rozwijaj¹cych siê.

W Polsce poziom kszta³cenia lekarzy okulistów
jest bardzo wysoki, jest wielu wybitnych specjali-
stów, jednak¿e w odniesieniu do operacji zaæmy wy-
dajnoœæ systemu jest bardzo niska jak na kraj tak
rozwiniêty jak Polska. Operacyjne usuwanie zaæmy
oceniane jest wskaŸnikiem CSR, co znaczy Cataract
Surgery Ratio, przedstawiaj¹cym liczbê zabiegów na
milion mieszkañców. CSR dla Polski to dwa tysi¹ce
piêæset, podczasgdyws¹siednichpañstwachplasu-
jesiêwgranicach:szeœæ tysiêcydlaCzech,piêæ tysiê-
cy dla S³owacji, szeœæ tysiêcy dla Wêgier i S³owenii.

Istniej¹ arbitralnie ustalone limity liczby zabie-
gów operacyjnych dla ró¿nych szpitali, które wa-
haj¹ siê od piêciu do ponad piêciuset na miesi¹c.
Ponadto od niedawna obowi¹zuj¹ce przepisy wy-
magaj¹ wyposa¿enia zbêdnego do przeprowadza-
nia tych zabiegów, na przyk³ad laserów. Z powodu
rozporz¹dzenia prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z paŸdziernika ubieg³ego roku ka¿dy ga-
binet oferuj¹cy operacjê zaæmy musi mieæ od tego
roku urz¹dzenia o wartoœci co najmniej 300 tysiê-
cy z³, do tej pory niewymagane. Wœród nich s¹
miêdzy innymi mikroskop lustrzany – co najmniej
80 tysiêcy z³; aparat GDX lub HRT – od oko³o
140 tysiêcy z³ w górê.

Okuliœci protestuj¹, bo urz¹dzenia te nie s¹
niezbêdne do wykonywania operacji zaæmy, który
to zabieg na coraz wiêksz¹ skalê robi¹ ma³e pry-
watne firmy okulistyczne, wypieraj¹c z rynku me-
dycznego du¿e szpitale i kliniki. Te urz¹dzenia s¹
absolutnie zbêdne do wykonywania tej procedu-
ry. Wed³ug pana Marka Czubaka, przewodni-
cz¹cego Zarz¹du Stowarzyszenia Chirurgów
Okulistów Polskich, pan prezes Narodowego Fun-
duszu Zdrowia wydaje rozporz¹dzenie, które
praktycznie decyduje o ca³ym rynku, ale bez kon-
sultacji z nimi, czyli z Polskim Stowarzyszeniem
Okulistycznym.

I jeszcze jeden g³os: doktor nauk medycznych
Antoni B¹k, konsultant do spraw okulistyki
w województwie podkarpackim i sekretarz Stowa-
rzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, te¿ ma
powa¿ne w¹tpliwoœci. Niektóre te urz¹dzenia ab-

solutnie powinny byæ w szpitalach rangi wojewó-
dzkiej i w klinikach. Ale po co w mieœcie, w którym
jest szeœæ oœrodków operacji zaæmy, ma byæ a¿
szeœæ laserów lustrzanych? To tyle, je¿eli chodzi
o tê wypowiedŸ.

Operacje usuniêcia zaæmy w œwiecie rozwiniê-
tym przeprowadza siê rutynowo jako zabieg am-
bulatoryjny. Jeœli usunie siê te przeszkody, to
wiêcej ni¿ prawdopodobne, ¿e w ci¹gu trzech lat
mo¿na osi¹gn¹æ w Polsce CSR na poziomie sze-
œciu tysiêcy, czyli na poziomie zadowalaj¹cym.

Zwracam siê do pana prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia, aby usun¹æ przeszkody, jakie
ograniczaj¹ obecnie dostêp obywateli do niezbêd-
nych operacji zaæmy. Te operacje stanowi¹ naj-
bardziej op³acalne zabiegi chirurgiczne w medy-
cynie, gdy¿ dowiedziono, i¿ zwrot nak³adów finan-
sowych na zabieg jest tutaj dwu-, a nawet trzykro-
tny. Jest tak, gdy¿ pacjentom umo¿liwia siê po-
wrót do pracy, funkcjonowanie bez pomocy osób
trzecich i kontynuacjê zdrowego i produktywnego
¿ycia, jakie w przeciwnym razie, przy utracie
wzroku nie jest mo¿liwe.

Proszê pana prezesa o informacjê, jakie dzia³a-
nia ma zamiar podj¹æ Narodowy Fundusz Zdro-
wia, a¿eby uzdrowiæ sytuacjê w tym obszarze.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Zapraszam pana senatora Jana Rulewskiego,

potem pan senator Zbigniew Cichoñ. Czy ktoœ je-
szcze chce… Pani Senator, Pan Senator? Nie.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Szanowni Sena-

torowie!
Rano podczas podejmowania uchwa³y w spra-

wie uczczenia Wojciecha Korfantego towarzyszy³
nam taki radosny… przepraszam, to by³o wczoraj
– nastrój, ale on wyraŸnie kontrastuje z tym, co siê
dzieje wokó³ Polski, z cisz¹ w parlamencie…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Do kogo to oœwiadczenie jest skierowane? Kto

jest adresatem oœwiadczenia?
(Senator Jan Rulewski: Do opinii publicznej.)
Ale czy mo¿e byæ takie oœwiadczenie skierowa-

ne do opinii publicznej? Przepraszam, ale musi
byæ adresat z³o¿onego oœwiadczenia…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Najw³aœciwszy
podmiot to opinia publiczna.)

To jest pojêcie abstrakcyjne.
(G³os z sali: Naród to suweren.)
(SenatorJanRulewski:Dobrze,niechbêdzie to…)
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(G³os z sali: Do telewizji.)
(Senator Czes³aw Ryszka: W Sejmie mo¿na ga-

daæ…)
(G³os z sali: Nie, musi byæ do marsza³ka.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Do Sejmu i Se-

natu.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Mo¿e do mnie?)
(Senator Jan Rulewski: Niech to bêdzie parla-

ment.)
(G³os z sali: Mo¿e do marsza³ka.)
Mo¿e byæ skierowane do pana marsza³ka…

Senator Jan Rulewski:
Dobrze, to do pana marsza³ka Senatu, do szefa

firmy.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e to uczczenie Wojcie-

cha Korfantego jako przeciwnika germanizacji
i bohatera narodowego wyraŸnie kontrastuje
z obojêtnoœci¹ parlamentu wobec tego, co siê dzie-
je wokó³ Polski. Mam na myœli oœwiadczenie dwóch
wa¿nych partii w Niemczech, CSU i CDU. Jego
znaczenie jest tym wiêksze, ¿e powsta³o ono w mo-
mencie, gdy wydawa³o siê, ¿e europejska i polska
opinia publiczna maj¹ prawo oczekiwaæ, ¿e w mia-
rê oddalania siê od orêdzia biskupów polskich do
niemieckich, a zw³aszcza spotkania w Krzy¿owej
kanclerza Kohla i premiera Mazowieckiego, tragi-
czne wydarzenia bêd¹ce pok³osiem czy skutkiem
II wojny œwiatowej odchodz¹ w cieñ. Waga tego
oœwiadczenia polega na tym, ¿e przywódcy Nie-
miec przypominaj¹ opinii publicznej, ¿e istnieje
nierozwi¹zany problem wypêdzonych. Wprawdzie
to oœwiadczenie ma charakter uniwersalny, bo do-
tyczy wszystkich wypêdzonych, niemniej jednak,
gdy ono jest wypowiadane wy³¹cznie w interesie
wypêdzonych Niemców i w Niemczech, to oznacza
to, ¿e nie jest to inicjatywa do koñca przemyœlana.

Nie przemawia do mnie argument, ¿e to odby-
wa siê w trakcie kampanii wyborczej. W³aœnie
kampania wyborcza jest tym miejscem i czasem,
któremu towarzyszy zwiêkszona uwaga opinii
publicznej niezbêdna do podejmowania decyzji
w sprawie g³osowania, i dlatego ta wypowiedŸ ma
wiêksze znaczenie ni¿ wypowiedzi wyg³aszane
w trakcie ró¿nych seminariów czy wywiadów.

Dlatego uwa¿am, ¿e parlament powinien na te-
go rodzaju wypowiedzi reagowaæ, gdy¿ dotycz¹
rzeczywiœcie istotnego problemu wypêdzeñ, nie
tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale na ca³ym
œwiecie. Ja jednak myœlê, ¿e najlepsz¹ propozycj¹
nie jest Centrum przeciwko Wypêdzeniom Eriki
Steinbach czy te¿ rz¹du niemieckiego, ale formu-
³a, która bardziej odpowiada temu, co siê dzia³o,
i temu, czego, jak siê wydaje, opinia publiczna po-
winna oczekiwaæ, formu³a zwrotu ku przysz³oœci.

Jest prawd¹, ¿e w czasie II wojny œwiatowej
mia³y miejsce liczne naruszenia prawa, zw³aszcza

wobec ludnoœci cywilnej, i to dotyczy³o wszyst-
kich stron. Jest prawd¹ oczywist¹, ¿e najbardziej
uprzedzony o nich by³ naród niemiecki. Naród
niemiecki do koñca wspiera³ Hitlera w jego
ob³¹kañczych planach. Naród niemiecki, jak
s¹dzê, na d³ugo jeszcze przed zakoñczeniem fun-
kcjonowania Niemiec hitlerowskich widzia³ skut-
ki swojej polityki, a mimo to nie podj¹³ dzia³añ
przeciwko tej¿e dzia³alnoœci hitlerowców.

Jak¿e ró¿na jest sytuacja innych narodów,
szczególnie narodu polskiego, który jest jeszcze
bardziej doœwiadczony, jeœli chodzi o wypêdzenia.
Przecie¿ to by³y wypêdzenia nie tylko ze strony
hitlerowców, ale i ze strony bolszewików. I to by³y
wypêdzenia, których nikt nie mia³ prawa oczeki-
waæ. Przyzwoity i prawomyœlny obywatel, miesz-
kaniec Kresów nie mia³ prawa oczekiwaæ, ¿e spot-
ka go tak surowa kara.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Powolut-
ku zmierzamy do koñca, Panie Senatorze.)

Wypêdzenia do Rosji bolszewickiej w gruncie
rzeczy nie by³y wypêdzeniami, ale by³y skazaniem
na œmieræ w lagrach. To wymaga upamiêtnienia.
Tylko ja bym proponowa³, w tym przypadku mo¿e
rz¹dowi Niemiec, aby utrzymywa³ filozofiê tej fun-
dacji „Pamiêæ i Odpowiedzialnoœæ”. Trzeba pamiê-
taæ o wypêdzonych, to prawda. Ale trzeba pamiê-
taæ, kto ponosi odpowiedzialnoœæ za to. I wiêcej
bym powiedzia³: trzeba pokazaæ temu pokoleniu,
które na szczêœcie nie zazna³o tragedii wypêdzeñ,
czym s¹ wypêdzenia, które maj¹ miejsce. By³y wy-
pêdzenia w Kosowie i w Serbii, s¹ wypêdzenia
w Darfurze, by³y równie¿ wypêdzenia w Iraku.
I dlatego podpisywa³bym siê pod tym – ju¿ koñczê,
Pani Marsza³ek – budowaniem centrum, ale ta-
kiego, którego tematem by³by nie los wypêdzo-
nych, ale w³aœnie pamiêæ i odpowiedzialnoœæ.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Tylko PiS ci klaska³.)
(Senator Jan Rulewski: I ca³a PO, bo nie prze-

ciwstawia³a siê.)
Pan senator Zbigniew Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja mam króciutkie oœwiadczenie, które kierujê

do ministra zdrowia.
Otó¿ zwraca siê do mnie wiele osób, zw³aszcza

starszych, ¿al¹c siê na to, ¿e w aptekach nie s¹ re-
spektowane recepty, jeœli numer NIP jest wpisany
innym charakterem pisma ni¿ pozosta³a czêœæ re-
cepty. Je¿eli takie praktyki maj¹ miejsce, a s¹ one
dosyæ nagminne, to uwa¿am, ¿e jest to skandal, bo
jest to ograniczenie dostêpu do s³u¿by zdrowia, zu-
pe³nie niezawinione przez pacjentów. Czêsto siê
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zdarza tak, i wcale nie zamierzam tego krytykowaæ,
¿e lekarze, dla w³asnej wygody i dla unikniêcia b³ê-
du, nawet polecaj¹ pacjentom, ¿eby wpisali numer
NIP, bo wtedy unika siê ryzyka pomy³ki…

(Senator Stanis³aw Karczewski: PESEL.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: PESEL.)
PESEL, oczywiœcie. Przepraszam za przejêzy-

czenie.
I nie widzê w tym nic z³ego. W koñcu lekarz nie

jest urzêdnikiem, mo¿e pewne prace scedowaæ
czy to na pielêgniarkê, czy to na…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Na sekre-
tariat.)

…sekretarkê, czy nawet na pacjenta, je¿eli pa-
cjent zgodzi siê to wype³niæ.

Odmawianie wydania leku w aptece jest niedo-
puszczalne. W zwi¹zku z tym zwracam siê do mi-
nistra o to, ¿eby obj¹³ nadzorem te praktyki.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czy to jest
w kompetencji ministerstwa?)

Nie podejrzewam, ¿eby to wynika³o z jakiejœ ab-
surdalnej regulacji prawnej, a je¿eli tak, to jak naj-
szybciej trzeba j¹uchyliæ.Dziêkujêbardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ jeszcze ochotê

wyst¹piæ?

(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie.)
Nie.
W takim razie proszê senatora sekretarza o od-

czytanie komunikatu.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Skrócê ten komunikat.
Proszê pañstwa, jest proœba o odebranie plaka-

tów w pokoju nr 184.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Idziemy.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ale jeszcze posiedŸmy chwileczkê, ¿ebyœmy do-
pe³nili formalnoœci.

Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego czwarte-
go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony
senatorom w terminie trzydziestu dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255. Zamykam trzydzieste czwarte posiedze-
nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 02)
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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 76 78 85 87 88 89 89 90 90 90 90 89 90 89 90 89 89 90 90 89
Za 76 77 84 85 34 89 88 90 90 89 90 88 90 88 90 89 89 56 90 88
Przeciw 0 0 0 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
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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 90 91 91 88 88 90 89 90 89 90 91 90 88 91 91 91 91 90 90
Za 87 90 91 91 87 87 90 89 90 89 35 56 90 87 90 90 91 90 88 67
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 35 0 0 0 0 0 0 1 22
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
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 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 91 90 91 91 91 91 91 89 90 90 90 90 90
Za 88 90 90 91 89 9 88 88 87 89 90 88 67
Przeciw 0 0 1 0 0 82 0 0 0 0 0 1 11
Wstrzyma³o siê 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 12
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 34. posiedzenia Senatu





Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo siê cieszê, ¿e powsta³a inicjatywa uczczenia pamiêci Wojciech Korfantego – wspó³twórcy II RP.

Warto jak najczêœciej przypominaæ o naszych bohaterach narodowych.
W latach 1901–1908 Wojciech Korfanty by³ cz³onkiem Ligi Narodowej, w ramach której wspó³pracowa³

z Romanem Dmowskim. Od 1901 r. by³ te¿ redaktorem naczelnym „Górnoœl¹zaka”. Ale ju¿ w 1902 r. zo-
sta³ zamkniêty w wiêzieniu we Wronkach za publikacjê artyku³ów pod tytu³em „Do Niemców” i „Do moich
braci Górnoœl¹zaków”.

W 1920 r. zosta³ polskim komisarzem plebiscytowym na Górnym Œl¹sku. Po niekorzystnej dla Polski
interpretacji wyników plebiscytu, przeprowadzonego zreszt¹ w atmosferze wzajemnego zastraszenia,
terroru oraz obustronnej manipulacji, proklamowa³ i stan¹³ na czele III powstania œl¹skiego. W tym mo-
mencie pojawiaj¹ siê pierwsze powa¿niejsze kontrowersje zwi¹zane z jego osob¹. Korfanty nie wierzy³ bo-
wiem w powodzenie powstania, widz¹c w nim jedynie zbrojn¹ manifestacjê ludu górnoœl¹skiego, która
mia³a polegaæ na zwróceniu uwagi Komisji Miêdzysojuszniczej, maj¹cej dokonaæ podzia³u terenu plebis-
cytowego miêdzy Polskê a Niemcy. Dlatego te¿ zarz¹dzi³ wstrzymanie walk jeszcze w czasie, gdy inicjaty-
wa na froncie nale¿a³a do Polaków. Obroñcy Korfantego wskazuj¹, ¿e Polacy mieli przewagê w starciach
z nacjonalistycznymi bojówkami, ale nie mieliby ¿adnych szans z regularn¹ armi¹ niemieck¹. Ostatecz-
n¹ zaœ decyzjê w sprawie Œl¹ska i tak podjê³a Komisja Miêdzysojusznicza, niezale¿nie od wyniku walk,
które mog³y stanowiæ jedynie posi³kowy argument. Jednak utrata inicjatywy powstañców na froncie na-
st¹pi³a dopiero po decyzjach dyktatora.

W odrodzonej Polsce w latach 1922–1930 Wojciech Korfanty pe³ni³ mandat pos³a na Sejm z ramienia
Chrzeœcijañskiej Demokracji. W zwi¹zku z niepowodzeniem misji stworzenia gabinetu Artura Œliwiñ-
skiego 14 lipca zosta³ desygnowany przez Komisjê G³ówn¹ Sejmu RP na premiera rz¹du. Jednak wobec
protestu swojego przeciwnika, naczelnika pañstwa Józefa Pi³sudskiego, i groŸby przeprowadzenia straj-
ku generalnego przez PPS, nie rozpocz¹³ formowania rz¹du, a 29 lipca komisja wycofa³a jego desygnacjê.
Od paŸdziernika do grudnia 1923 r. by³ wicepremierem w rz¹dzie Wincentego Witosa i jego doradc¹ z ra-
mienia partii chrzeœcijañskiej.

Jak widzimy, ten bogaty ¿yciorys Wojciecha Korfantego jest wart przypomnienia, a jego postaæ zas³u-
guje na uczczenie.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sejm w dniu 21 maja 2009 r. na czterdziestym drugim posiedzeniu uchwali³, bazuj¹c na pilnym pro-

jekcie rz¹dowym, ustawê o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Przed³o¿ony projekt reguluje
kwestiê przechowywania i przetwarzania danych biometrycznych w postaci odcisków palców pobranych
od obywateli aplikuj¹cych o wydanie dokumentu paszportowego. Obowi¹zek wydawania paszportu
z dwiema cechami biometrycznymi na³o¿y³o na kraje cz³onkowskie rozporz¹dzenie Rady (WE) nr 2252
z 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotycz¹cych zabezpieczeñ i danych biometrycznych w paszportach
i dokumentach podró¿y wydawanych przez pañstwa cz³onkowskie. Znalaz³o to swój wyraz w art. 64 usta-
wy o dokumentach paszportowych.

Zgodnie z t¹ regulacj¹ od 29 czerwca 2009 r. w paszportach bêdzie zamieszczona druga cecha biome-
tryczna w postaci odcisków palców. Ja bêdê u¿ywa³ bardziej precyzyjnej terminologii: w postaci odcisków
linii papilarnych. Ze wzglêdu na fakt, i¿ w powszechnym spo³ecznym odbiorze gromadzenie w bazach da-
nych biometrycznych wywo³uje wiele dyskusji, a dotyczy to przede wszystkim w³aœciwego przechowywa-
nia, zabezpieczania i przetwarzania tych danych, na forum Parlamentu Europejskiego trwa³a dyskusja
nad wprowadzeniem zakazu gromadzenia tych danych. Ostatecznie pozostawiono tê kwestiê do decyzji
poszczególnych krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Komisja Europejska podkreœli³a jednak, ¿e da-
ne biometryczne mog¹ byæ gromadzone i przechowywane jedynie w celu wydania paszportu lub doku-
mentu podró¿y i mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie w celu sprawdzenia autentycznoœci dokumentu
i to¿samoœci jego posiadacza. W tej sytuacji zaistnia³a koniecznoœæ znowelizowania ustawy o dokumen-
tach paszportowych, która w kszta³cie uchwalonym w 2006 r. przewidywa³a gromadzenie odcisków linii
papilarnych.

Jak ju¿ wspomnia³em, nowelizacja ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych wynika
z koniecznoœci uwzglêdnienia prawa unijnego zmierzaj¹cego do zapewnienia zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa obywateli na obszarze Unii Europejskiej. Niestety, zwykle tak bywa, ¿e ka¿da poprawa bezpieczeñ-
stwa poci¹ga za sob¹ odpowiednie wydatki, a co wiêcej, odbywa siê kosztem czêœci sfery wolnoœci obywa-
teli. Chodzi wiêc o to, aby ta ingerencja w sferê wolnoœci i prywatnoœci by³a mo¿liwie najmniejsza.

Zgodnie z zapisami procedowanej ustawy odciski linii papilarnych mog¹ byæ wykorzystywane wy³¹cznie
w celu sprawdzenia autentycznoœci dokumentu i to¿samoœci jego w³aœciciela. W przed³o¿onym projekcie
okreœlono, ¿e dane biometryczne bêd¹ usuwane niezw³ocznie po otrzymaniu przez organ paszportowy
spersonalizowanego dokumentu. Co wiêcej, ustawa gwarantuje, ¿e nie mog¹ byæ one wykorzystywane do
innych celów. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e zgodnie z art. 2 nowelizacji organy paszportowe zo-
staj¹ zobowi¹zane do usuniêcia z ewidencji paszportowych danych biometrycznych w postaci odcisków li-
nii papilarnych, przechowywanych w tych ewidencjach na mocy dotychczasowych przepisów.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W moim g³êbokim przekonaniu jest to regulacja nowoczesna, zabez-
pieczaj¹ca prawa obywatelskie i spe³niaj¹ca wymogi prawa unijnego. Z ca³ym przekonaniem bêdê g³oso-
wa³ za przyjêciem przed³o¿onego projektu ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych poruszana jest na forum organów Wspólnoty kwestia liberalizacji

rynku kolejowego. Dotychczas zosta³y opracowane i wesz³y w ¿ycie dwa pakiety kolejowe. Obecnie zaœ
rz¹d pracuje nad implementacj¹ do prawodawstwa polskiego trzeciego ju¿ pakietu kolejowego.

Trzeci pakiet kolejowy jest zestawem trzech dokumentów, które narzucaj¹ jednolite przepisy doty-
cz¹ce kolei w krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Wprowadzenie tych aktów jest kontynuacj¹ stra-
tegii ujêtej w bia³ej ksiêdze z 2001 r., maj¹cej na celu podniesienie jakoœci i ujednolicenie standardu
us³ug kolejowych œwiadczonych na wspólnym, europejskim rynku.

W sk³ad trzeciego pakietu kolejowego wesz³y dwie dyrektywy i jedno rozporz¹dzenie, a mianowicie dyrek-
tywa nr 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie rozwoju
kolei Wspólnoty; dyrektywa nr 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika
2007 r. w sprawie certyfikacji maszynistów oraz rozporz¹dzenie nr WE nr 1371/2007 Parlamentu Europej-
skiego iRadyzdnia23paŸdziernika2007r.wsprawiepraw iobowi¹zkówpasa¿erówwruchukolejowym.

Pakiet ten ma za zadanie liberalizacjê przewozów miêdzynarodowych, jak¹ zaplanowano na 2010 r.
Rz¹dowy projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym jest efektem dostosowania prawa polskiego
do prawa wspólnotowego.

Rozwi¹zania przyjête w projekcie ustawy obejmuj¹ stworzenie europejskiego, ogólnodostêpnego ryn-
ku us³ug kolejowych wszystkich pañstw cz³onkowskich, ustanowienie systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych maszynistów, ³¹cznie z wydawaniem certyfikatów ogólnoeuropejskich, a tak¿e uœciœlenie
praw przys³uguj¹cych pasa¿erom, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób niepe³nosprawnych oraz osób
o ograniczonej sprawnoœci ruchowej.

¯ywiê przekonanie, ¿e projekt, o którym mowa, mo¿e staæ siê impulsem do wielu pozytywnych zmian
w narodowym sektorze us³ug kolejowych. Otwarcie miêdzynarodowych przewozów pasa¿erskich stworzy
osobom podró¿uj¹cym kolej¹ mo¿liwoœæ zarówno wsiadania, jak i wysiadania na dowolnie wybranej sta-
cji na trasie miêdzynarodowej, nawet na terenie tego samego pañstwa. Mo¿e to zaowocowaæ wzrostem za-
interesowania us³ugami kolejowymi. W czasach, kiedy mobilnoœæ spo³eczeñstw stale wzrasta, podniesie-
nie standardu us³ug i komfortu podró¿y przyczyni siê do tego, i¿ kolej bêdzie mog³a œmia³o konkurowaæ
z innymi œrodkami transportu. Dodatkow¹ zalet¹ bêdzie stopniowe dostosowywanie us³ug kolei, tak by
równie¿ osoby z ograniczon¹ zdolnoœci¹ ruchow¹ mia³y u³atwiony dostêp do tego œrodka transportu pub-
licznego. Mimo i¿ ów projekt budzi sporo obaw, zwi¹zanych na przyk³ad z tak zwan¹ dyrektyw¹ maszyni-
stowsk¹, dotycz¹c¹ certyfikowania maszynistów, nale¿y podkreœliæ, ¿e unijna dyrektywa zak³ada wielo-
letni proces szkolenia realizowany stopniowo a¿ do 2017 r. Do grudnia 2010 r. ma powstaæ jedynie rejestr
licencji maszynistów.

Co wiêcej, w celu obni¿enia kosztów wynikaj¹cych z tej reformy, rz¹d wprowadzi³ pewne wy³¹czenia
w projekcie ustawy, tak by istnia³a mo¿liwoœæ stopniowego wprowadzania poszczególnych elementów.
Ponadto jako instrument ochrony naszych krajowych przewoŸników, Urz¹d Transportu Kolejowego bê-
dzie mia³ mo¿noœæ uszczuplenia oferty przewoŸników zagranicznych w sytuacji, gdy uzna, i¿ zagra¿aj¹
one równowadze ekonomicznej w krajowych us³ugach publicznych. Trzeci pakiet kolejowy nak³ada nowe
obowi¹zki na prezesa Urzêdu Transportu Kolejowego. Z chwil¹ wejœcia w ¿ycie nowej ustawy prezes UTK
zostanie obarczony na przyk³ad wydawaniem licencji maszynistom, prowadzeniem listy osób uprawnio-
nych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegaj¹cych siê o licencjê czy nadzorowaniem przestrzegania
przepisów w zakresie dostêpu do infrastruktury kolejowej.

Reasumuj¹c, chcia³bym dodaæ, i¿ uruchomienie sieci miêdzynarodowych przewozów kolejowych mo-
¿e przynieœæ wiele korzyœci we wspó³pracy pañstw cz³onkowskich Unii. Mo¿e w³aœnie wprowadzenie trze-
ciego pakietu kolejowego uprawni nas kiedyœ do stwierdzenia, ¿e europejskie ramy prawne dla sektora
kolejowego s¹ wreszcie kompletne.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem zmiany ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym jest przede

wszystkim poprawa i podniesienie standardu obs³ugi pasa¿erów w przewozach regionalnych, które s¹
wykonywane w ramach umowy o œwiadczenie us³ug publicznych oraz uchwa³y nr 256/2008 Rady Mini-
strów z dnia 2 grudnia 2008 r. o finansowaniu regionalnych kolejowych przewozów pasa¿erskich.

Jednym z najwa¿niejszych instrumentów tych zmian jest pomoc finansowa pochodz¹ca z Funduszu
Kolejowego, który stanowi przychód z op³aty paliwowej, w zakresie zakupu, modernizacji i naprawy pasa-
¿erskich pojazdów kolejowych, zaproponowana przez samorz¹dy województw. Planowane przepisy two-
rz¹ podstawy prawne oraz tryb okresowej pomocy dla samorz¹dów wojewódzkich w latach 2009–2015.
£¹czna roczna pomoc w 2009 r. wynosi³aby 200 milionów z³, a w pozosta³ych latach – po 100 milionów z³.
Dany podzia³ œrodków jest zwi¹zany z usamorz¹dowieniem spó³ki PKP Przewozy Regionalne spó³ka z o.o.
Œrodki, o których mowa, mog¹ zostaæ przeznaczone na cele inwestycyjne, jakimi s¹ zakup lub moderni-
zacja, oraz operacyjne, dotycz¹ce pojazdów kolejowych i ich napraw.

Istotn¹ kwesti¹ jest kontrola wydatkowania przez województwa œrodków pochodz¹cych z Funduszu
Kolejowego. Dlatego tak wa¿ne jest, aby województwa sk³ada³y sprawozdania finansowe z realizacji pla-
nów do ministra w³aœciwego do spraw transportu i ministra w³aœciwego do spraw finansów publicznych.
Œrodki z krajowego funduszu musz¹ zostaæ wykorzystane do koñca 2016 r. W przeciwnym razie podlegaæ
bêd¹ zwrotowi na rachunek Funduszu Kolejowego. Niez³o¿enie przez samorz¹dy w ustawowym terminie
sprawozdañ z wydatkowania œrodków skutkowaæ bêdzie wstrzymaniem przekazywania œrodków do cza-
su otrzymania sprawozdania.

Celem przed³o¿enia jest równie¿ mo¿liwoœæ uelastycznienia zarz¹dzania œrodkami pochodz¹cymi
z Funduszu Kolejowego poprzez stworzenie ministrowi w³aœciwemu do spraw transportu sposobnoœci
dokonywania przesuniêæ miêdzy zadaniami inwestycyjnymi, które zosta³y ujête w programie rzeczowo-
-finansowym wykorzystania œrodków funduszu w ramach limitu œrodków przeznaczonych na te zadania.
Ta zmiana jest wynikiem dotychczasowych, trzyletnich doœwiadczeñ w funkcjonowaniu Funduszu Kole-
jowego i wydatkowaniu œrodków z tego funduszu. Ma na celu usprawnienie zarz¹dzania œrodkami po-
chodz¹cymi z funduszu przeznaczonymi na dofinansowanie inwestycji przez ministra w³aœciwego do
spraw transportu.

Co wiêcej, Rada Ministrów zobowi¹za³a siê do podwy¿szenia od 2010 r. udzia³u województw w podatku
dochodowym od osób prywatnych – CIT – o 0,75 punktu procentowego, to jest z 14% do 14,75% w odnie-
sieniu do obecnego systemu naliczania podatku. Konsekwencj¹ tej zmiany s¹ przepisy zawarte w art. 6,
które dotycz¹ wliczenia czêœci ogólnej dotacji wyrównawczej na lata 2010 i 2011.

Stan polskiego kolejowego transportu pasa¿erskiego wymaga wielu zmian. Ju¿ wydatkowanie pier-
wszych œrodków, jakie nap³ynê³y z programów Unii Europejskiej, pokaza³o, ¿e transport pasa¿erski jest
jednym z priorytetowych zadañ realizowanych przez samorz¹dy. Dlatego tak wa¿ne jest, aby umacniaæ
wizjê samorz¹du jako organizatora transportu publicznego oraz zachêcaæ samorz¹d wojewódzki do dal-
szej modernizacji i inwestycji w zakresie taboru. Doœwiadczenia Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowiec-
kich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej pokazuj¹ ogromne zaanga¿owanie w³adz samorz¹dów wojewódz-
kich oraz wielu du¿ych miast w rozwijanie przewozów aglomeracyjnych, a tak¿e w ujednolicenie systemu
biletowego. Samorz¹dy prê¿nie realizuj¹ intencje tej wielkiej reformy. Nie mo¿na równie¿ zapominaæ, i¿
wymaga to ogromnego zrozumienia spo³ecznego.

Modernizacja linii kolejowych, poprawa stanu dworców i przystanków, ujednolicone bilety – to tylko
niektóre zadania, jakie uda³o siê zrealizowaæ do chwili obecnej. Jednak¿e fundamentalnym zadaniem
jest trwa³e wykorzystanie œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej przeznaczonych na zakup i moder-
nizacjê taboru. Co wiêcej, niezbêdne s¹ równie¿ impulsy proinwestycyjne przeznaczone na dany cel tak¿e
z bud¿etu pañstwa.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, g³ównym celem zmian w ustawie o autostradach p³atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym jest poprawa standardów obs³ugi pasa¿erów w przewozach regionalnych.
Proces ten jest bardzo d³ugi i niezwykle czasoch³onny, wymaga wnikliwej uwagi rz¹du, œcis³ej wspó³pracy
miêdzy rz¹dem i resortem infrastruktury oraz miêdzy resortem finansów i samorz¹dami województw.
Nale¿y równie¿ przyspieszyæ procesy wykorzystania funduszy unijnych, które w po³¹czeniu z proinwe-
stycyjnymi impulsami pañstwa w danym zakresie pomog¹ w modernizacji taboru. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku!
W zwi¹zku z rz¹dowym projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym

Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, ustawy o dochodach jednostek samorz¹du tery-
torialnego oraz ustawy o transporcie kolejowym, który z przyczyn legislacyjnych zmieni³ nazwê na „usta-
wa o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw” pragnê wyraziæ swoje stanowisko.

Podstawowa funkcja, jak¹ ma spe³niaæ nowa ustawa, to poprawa standardów obs³ugi pasa¿erów
w przewozach regionalnych obs³ugiwanych w ramach umowy o œwiadczenie us³ug publicznych. Wa¿ne
znaczenie dla usprawnienia zarz¹dzania œrodkami Funduszu Kolejowego bêd¹ mia³y uregulowania doty-
cz¹ce uelastycznienia zarz¹dzania tymi œrodkami poprzez stworzenie ministrowi w³aœciwemu do spraw
transportu mo¿liwoœci dokonywania przesuniêæ œrodków miêdzy zadaniami inwestycyjnymi ujêtymi
w programie finansowym wykorzystania œrodków funduszu w ramach limitu œrodków na te zadania.

W odniesieniu do Krajowego Funduszu Drogowego uwa¿am, ¿e w nowych uregulowaniach konieczne
jest precyzyjne okreœlenie, i¿ Krajowy Fundusz Drogowy gromadzi œrodki jedynie na budowê i przebudo-
wê dróg krajowych, aby wy³¹czyæ mo¿liwoœæ finansowania innych zadañ, na przyk³ad eksploatacji dróg.
Kolejnym istotnym celem, na który nale¿y zwróciæ uwagê, jest uproszczenie procedury uzgadniania pla-
nu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego, bo to usprawni i przyspieszy wprowadzanie w ¿ycie
planu finansowego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pragnê wyraziæ poparcie dla ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie innych ustaw, jeœli uwzglêdni siê wczeœ-
niejsze sugestie.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dnia 21 listopada 2008 r. Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks pracy, wdra¿aj¹c¹ do pol-

skiego porz¹dku prawnego miêdzy innymi postanowienia dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czer-
wca 1989 r. w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników
w miejscu pracy. Listopadowa nowelizacja kodeksu pracy okaza³a siê jednak po czêœci wadliwa ze wzglê-
du na nadinterpretacjê prawa unijnego, co powodowa³o du¿e obci¹¿enia, szczególnie dla ma³ych przed-
siêbiorstw. Pora wiêc ponownie przeanalizowaæ podjête ju¿ kroki i zrekonstruowaæ prawdziwe cele, aby
zadowoliæ szersze grono odbiorców.

Wy¿ej wymieniona dyrektywa, zmierzaj¹ca do poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w miej-
scu pracy, na³o¿y³a na pracodawcê sporo nowych powinnoœci wynikaj¹cych z zakresu bezpieczeñstwa
i higieny pracy. Chodzi tu szczególnie o art. 209, to jest o obowi¹zek wyselekcjonowania przez pracodaw-
cê pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynnoœci w zakresie ochrony przeciw-
po¿arowej i ewakuacji pracowników. Prognozuje siê równie¿ zniesienie odes³añ do przepisów o ochronie
przeciwpo¿arowej, z których wynika³ obowi¹zek przeprowadzania dodatkowych szkoleñ, postrzegany
przez pracodawców jako nadmierne obci¹¿enie. Eliminacja wymienionych odes³añ owocuje uszczegó³o-
wieniem listy zadañ powierzonych pracownikowi odpowiedzialnemu od tej pory za czynnoœci zwi¹zane
z ochron¹ przeciwpo¿arow¹. Mam tu na myœli odbycie odpowiednich szkoleñ w zakresie BHP i szkoleñ
przeciwpo¿arowych. Ustawa obliguje zarazem pracodawcê do wskazania innym podw³adnym osób prze-
szkolonych. Ze wzglêdu na rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci i wielkoœæ zak³adu pracy na pracodawcê zo-
staje na³o¿ony obowi¹zek zapewnienia wszelkich œrodków niezbêdnych do udzielenia pierwszej pomocy
czy zlikwidowania po¿aru.

Bior¹c pod uwagê przedstawione elementy, jak równie¿ mo¿liwe rodzaje zagro¿eñ, pracodawca powi-
nien starannie przeanalizowaæ kwestiê liczby posiadanych przeszkolonych pracowników, jak te¿ dodat-
kowego wyposa¿enia w swoim przedsiêbiorstwie. Nale¿y podkreœliæ, i¿ dyrektywa unijna narzuca obo-
wi¹zek zatrudnienia co najmniej jednej osoby przeszkolonej w tematyce czynnoœci przeciwpo¿arowych,
niezale¿nie od wielkoœci firmy i liczby osób zatrudnionych. Mimo i¿ do³o¿ono starañ, by zwolniæ z tego
obowi¹zku pracodawców zatrudniaj¹cych do dwudziestu osób – przerzucaj¹c tym samym kwestiê odby-
cia tego typu przeszkolenia na samego pracodawcê – Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej kategorycz-
nie odmawia akceptacji takiego rozwi¹zania, twierdz¹c, i¿ godzi to w ca³¹ istotê rozwi¹zañ przyjêtych
w dyrektywie. Uda³o siê za to uzyskaæ raczej przychylne stanowisko komitetu odnoœnie do alternatywne-
go rozwi¹zania, jakim jest wskazanie przez w³aœciciela firmy samego siebie do pe³nienia zadañ z zakresu
udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpo¿arowej i ewakuacji zak³adu w przypadku, gdy zatru-
dnia on w swoim przedsiêbiorstwie wy³¹cznie osoby niepe³nosprawne lub m³odociane. Uwa¿amy to za
pozytywny kompromis.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Koñcz¹c sw¹ wypowiedŸ, chcia³bym dodaæ, i¿ dzisiejsza debata nad
jak¿e niedawno uchwalon¹ nowelizacj¹ wynika wy³¹cznie z niedopatrzeñ, jakie pope³niono, zbytnio pre-
cyzuj¹c wymogi Unii. Pamiêtajmy, i¿ prawo g³ównie powinno s³u¿yæ ludziom, a nie utrudniaæ im ¿ycie.
Maj¹c to na uwadze, zaznaczam, i¿ dyrektywa, o której dziœ mowa, zmierza do ulepszeñ w kwestii bezpie-
czeñstwa i dba³oœci o ludzkie zdrowie, szczególnie w miejscach pracy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem mojego wyst¹pienia jest proponowana nowelizacja kodeksu pracy. Dotyczy ona obo-

wi¹zuj¹cych od stycznia tego roku dwóch artyku³ów wprowadzonych do kodeksu, zgodnie z którymi pra-
codawca ma obowi¹zek wyznaczenia pracownika do wykonywania czynnoœci z zakresu ochrony przeciw-
po¿arowej i ewakuacji.

Nowe przepisy nakazuj¹ ka¿demu pracodawcy, choæby nawet zatrudnia³ jednego pracownika, wyzna-
czenie osoby maj¹cej wykonywaæ czynnoœci z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej i ewakuacji. Co wiêcej,
osoba taka powinna mieæ kwalifikacje wskazane przez ustawê o ochronie przeciwpo¿arowej, czyli co naj-
mniej wykszta³cenie œrednie i ukoñczone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpo¿arowej. Dokonanie
tych zmian wydawa³o siê niezbêdne ze wzglêdu na przedstawienie Polsce zarzutów formalnych przez Ko-
misjê Europejsk¹ w zwi¹zku z niew³aœciwym lub niepe³nym wdro¿eniem postanowieñ dyrektywy Rady
w sprawie wprowadzenia œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w miejscu pra-
cy. Dyrektywa ta jednak nie precyzuje kwestii uprawnieñ pracowników w zakresie ochrony przeciwpo¿a-
rowej, zatem dla jej wdro¿enia nie jest potrzebne regulowanie tych kwestii w taki sposób, jak ma to miej-
sce obecnie. A zosta³y one uregulowane Ÿle.

W obecnej sytuacji wielu drobnych przedsiêbiorców nie staæ na zapewnienie dodatkowego, kosztowne-
go szkolenia swoim podw³adnym ani na zatrudnienie, choæby na czêœæ etatu, osoby, która ju¿ posiada
kwalifikacje, na przyk³ad, inspektora ochrony przeciwpo¿arowej. Zreszt¹ na rynku pracy nie ma wystar-
czaj¹cej liczby takich wyszkolonych pracowników. Problemem jest wiêc nadmierne obci¹¿enie finansowe
i organizacyjne na³o¿one na pracodawców oraz fakt, ¿e wiêkszoœæ z nich w ogóle nie zdaje sobie sprawy ze
styczniowej nowelizacji kodeksu pracy, która nak³ada na nich to obci¹¿enie. Jednak ta czêœæ pracodaw-
ców, która uœwiadamia³a sobie koniecznoœæ dostosowania siê do nowych regulacji prawnych oraz zdecy-
dowa³a siê na poniesienie zwi¹zanego z nimi wydatku, natrafi³a z kolei na nastêpny problem – brak wy-
starczaj¹cej liczby szkoleñ z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, przeprowadzanych przez jednostki dy-
daktyczne Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. W mediach nag³aœniane by³y sytuacje, kiedy tworzy³y siê kolejki
pracowników chc¹cych zapisaæ siê na potrzebne szkolenia i czekaj¹cych na nie przez wiele miesiêcy.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ wprowadzone w styczniu przepisy by³y w du¿ej mierze martwe,
tym bardziej, ¿e Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej zaraz po ich wprowadzeniu zwróci³o siê do g³ó-
wnego inspektora pracy o niekorzystanie na razie z posiadanych uprawnieñ dotycz¹cych mo¿liwoœci ka-
rania wysok¹ grzywn¹ pracodawców niespe³niaj¹cych wymagañ kwalifikacyjnych. Jaki zatem jest sens
nak³adania obowi¹zku i jednoczeœnie zezwalania, poœrednio, poprzez nienak³adanie sankcji, na jego nie-
spe³nianie?

Maj¹c to wszystko na uwadze, proponowane dziœ zmiany uwa¿am za s³uszne. Artyku³y niefortunnie
wprowadzone do kodeksu w styczniu w nowym, nadawanym dziœ brzmieniu nie bêd¹ ju¿ przywo³ywa³y
przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania czynnoœci z zakresu
zwalczania po¿arów nie bêd¹ musieli posiadaæ specjalistycznych kwalifikacji – wystarczy im ukoñczone
szkolenie BHP.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
21 listopada 2008 r. Sejm uchwali³ nowelizacjê ustawy, która by³a wynikiem implementacji do nasze-

go porz¹dku prawnego dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia
œrodków w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Znowelizowana usta-
wa wesz³a w ¿ycie w dniu 18 stycznia 2009 r., a jej skutkiem by³o na³o¿enie na pracodawców wielu no-
wych obowi¹zków zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpo¿arow¹, które w znacznym stopniu obci¹¿y³y finanso-
wo pracodawców.

Znowelizowany art. 2091 kodeksu pracy odsy³a³ w tym przedmiocie do przepisów ustawy z dnia 24 sier-
pnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej w zakresie wymagañ kwalifikacyjnych oraz szkoleñ dla stra¿a-
ków jednostek ochrony przeciwpo¿arowej i osób wykonuj¹cych czynnoœci z zakresu ochrony przeciwpo-
¿arowej. Wymagane prawem szkolenia by³y kosztowne i stanowi³y nadmierne obci¹¿enie pracodawców.
Rz¹d, przedk³adaj¹c i uzasadniaj¹c projekt nowelizacji tej ustawy, nie przewidzia³ b³êdów powsta³ych
w trakcie jego uchwalania, ani tym bardziej skutków, jakie powstan¹ w fazie jego realizacji.

Owszem, wprowadzono przepisy unijne, dostosowano system prawny, ale uczyniono to kosztem pra-
codawców poprzez na³o¿enie na nich obowi¹zków nieadekwatnych do wymogów prawa europejskiego.
Post¹piono tak¿e wbrew g³oszonym przez rz¹d deklaracjom, maj¹cym na celu wprowadzanie dla przed-
siêbiorców u³atwieñ, a nie utrudnieñ w postaci narzucania na nich dodatkowych obci¹¿eñ finansowych
przy prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej.

Narzucony prawem obowi¹zek, bêd¹cy skutkiem nadinterpretacji postanowieñ unijnych, spowodo-
wa³ niezadowolenie wœród œrodowisk polskich pracodawców, bowiem nie bacz¹c na konsekwencje, ob-
ci¹¿ono ich dodatkowymi kosztami szkoleñ. Takie rygorystyczne i nieracjonalne rozwi¹zanie okaza³o siê
krzywdz¹ce dla przedsiêbiorców, a przede wszystkim dla znacznej liczby ma³ych firm. De facto w prakty-
ce nawet jednoosobowy przedsiêbiorca obarczony zosta³ obowi¹zkiem wyznaczenia pracownika, który
musia³ mieæ ukoñczone szkolenia inspektora ochrony przeciwpo¿arowej, posiadaæ tytu³ technika po¿ar-
nictwa lub uzyskaæ uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika po¿arnictwa. Taki wymóg
stanowi³ du¿e obci¹¿enie finansowe, a w przypadku ma³ych firm powa¿n¹ barierê w funkcjonowaniu fir-
my, bowiem wyszkolenie jednej osoby to dodatkowy koszt pracodawcy w granicach oko³o 1 tysi¹ca 200 z³.
Takie zapisy w ustawie wywo³a³y ogromn¹ krytykê spo³eczn¹.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e to pos³owie PiS jako pierwsi zareagowali na tê sytuacjê, sk³adaj¹c poselski
projekt ustawy maj¹cej na celu naprawê tego b³êdu legislacyjnego. Zauwa¿ê ponadto, ¿e koniecznoœæ
wprowadzenia zmian w tych przepisach dostrzeg³y wszystkie kluby parlamentarne, prezentuj¹c jedno-
myœlnoœæ w tej kwestii. Zmiana obowi¹zuj¹cych przepisów w tym zakresie okaza³a siê priorytetem.

Omawiaj¹c pokrótce wprowadzone obecnie zmiany, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dotycz¹ one trzech artyku-
³ów: art. 2091, art. 2071 i art. 23711a.

Zmiana w art. 2071 i w art. 23711a polega na dostosowaniu terminologii ustawy do brzmienia przepisów
dyrektywy Rady 89/391/EWG, dlatego te ustawowe terminy „ochrona przeciwpo¿arowa” i „gaszenie po-
¿arów” zast¹pione zostaj¹ okreœleniem „zwalczanie po¿arów”.

Jeœli chodzi o art. 2091 po nowelizacji, to obecnie nie ma w nim ju¿ odes³ania do przepisów przeciwpo-
¿arowych przy obowi¹zku na³o¿onym na pracodawcê w tym artykule. Wystarczaj¹cym wymogiem w przy-
padku pracowników wyznaczonych do wykonywania czynnoœci w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej
i ewakuacji jest odbycie ogólnego szkolenia w zakresie BHP.

Wprowadzone zmiany nale¿y oceniæ jako pozytywne i id¹ce w dobrym kierunku, przede wszystkim
obecnie, w czasach kryzysu gospodarczego. U³atwiaj¹ one bowiem przedsiêbiorcom prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej, nie obarczaj¹c ich dodatkowymi kosztami. Pracodawca ma jedynie obowi¹zek wy-
znaczyæ osobê odpowiedzialn¹, ale nie musi ponosiæ kosztów dodatkowego szkolenia, bowiem ogólne
szkolenie w tym zakresie jest wystarczaj¹ce. Maj¹c tak¹ precyzyjn¹ normê, mo¿emy powiedzieæ, ¿e nasze
pañstwo nale¿ycie realizuje swoje zadanie, nie ograniczaj¹c mo¿liwoœci rozwoju przedsiêbiorcom. Jest to
istotne, bowiem to przedsiêbiorcy tworz¹ nowe miejsca pracy, a parlamentarzyœci, tworz¹c prawo, nie po-
winni o tym zapominaæ, zw³aszcza w dobie kryzysu.

Odniosê siê równie¿ do ostatnich dwóch poprawek, które zosta³y zg³oszone w trakcie drugiego czytania
w Sejmie. Obydwie poprawki dotycz¹ wprowadzenia do ustawy wyj¹tków, aby w przypadku zatrudniania
osób niepe³nosprawnych i m³odocianych oraz zatrudniania przez pracodawcê do dwudziestu pracowników
osob¹ wyznaczon¹ do czynnoœci z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej i udzielenia pierwszej pomocy by³ sam
pracodawca.Pierwszapoprawkazosta³aprzyjêtaprzezSejm i znalaz³awyrazwnowododanym§4art. 2091.
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Niestety druga poprawka, autorstwa PiS, maj¹ca na celu u³atwienie prowadzenia dzia³alnoœci przez
drobnych, zatrudniaj¹cych do dwudziestu osób przedsiêbiorców, zosta³a odrzucona. W opinii Urzêdu In-
tegracji Europejskiej uznano j¹ za niezgodn¹ z art. 8 wspomnianej wczeœniej dyrektywy Rady. Pozwolê
sobie zauwa¿yæ, ¿e odrzucona przez Sejm poprawka PiS zosta³a pozytywnie oceniona tak¿e przez
rz¹dz¹c¹ koalicjê.

Niew¹tpliwie przyjêcie obu propozycji by³oby dobrym rozwi¹zaniem dla polskich przedsiêbiorców, je-
dnak¿e skoro odrzucono poprawkê drug¹, argumentuj¹c, ¿e doprowadzi³oby to do sprzecznoœci z pra-
wem Unii, to mo¿e nale¿a³oby zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ wprowadzenia innych korzystnych roz-
wi¹zañ dla samozatrudnionych i zatrudniaj¹cych do dwudziestu pracowników. Niew¹tpliwie taka zmia-
na jest spo³ecznie oczekiwana i jestem przekonany, ¿e uzyskalibyœmy jednomyœlnoœæ w tym zakresie,
dlatego zwracam siê o rozwa¿enie przedstawionych przeze mnie sugestii.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ szybkiego wyeliminowania z obrotu prawnego z³ych regulacji oraz po-
trzebê zmian w tym zakresie, wnoszê o uchwalenie przedmiotowej ustawy.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad

Projekt zak³ada mo¿liwoœæ utworzenia przy radach gminy gminnych rad seniorów na wzór istniej¹cych
w niektórych gminach m³odzie¿owych rad gminnych.

O ile wœród m³odzie¿y ta idea ma na celu promocjê demokracji, uczenie obywatelskich postaw oraz
kszta³towanie w m³odzie¿y ducha samorz¹dowej i regionalnej polityki, o tyle w przypadku gminnej rady
seniorów pomys³ wydaje siê chybiony. Te rady nie posiadaj¹ kompetencji, si³y przebicia ani odpowiedniej
si³y nacisku na w³adze gminy. Dla m³odzie¿y jest to szko³a samorz¹dowoœci. A czym to bêdzie dla osób
starszych? Utworzenie quasi-organu bez kompetencji mija siê z celem, bo nikt z seniorów nie bêdzie siê
uczy³ demokracji i zasad funkcjonowania administracji samorz¹dowej. Ka¿dy obywatel mo¿e pójœæ na se-
sjê rady gminy lub nawet obejrzeæ j¹ w telewizji lokalnej. Produkowanie „tworów” maj¹cych udawaæ kom-
petentne organy jest niestosowne wobec szanowanych i powa¿anych seniorów, którzy nieraz mieli przeo-
gromny wp³yw na losy ich gmin.

W kwestii formalnej zastanowiæ mo¿e, jakiego kryterium u¿ywaæ siê bêdzie przy naborze do gminnej
rady seniorów. W m³odzie¿owych radach obowi¹zek przerzucono na szko³y, gdzie przeprowadzane s¹ wy-
bory wraz z g³osowaniem, kampani¹ wyborcz¹ itd., co wpisuje siê w ideê przewodni¹. A jak to ma wy-
gl¹daæ w przypadku gminnej rady seniorów i jakie funkcje ma spe³niaæ ta rada? Ka¿dy dobry samorz¹do-
wiec docenia wk³ad i m¹droœæ seniorów, korzysta z ich wiedzy, doœwiadczenia i nie potrzeba mu do tego
tworzenia rad.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mieliœmy dziœ szansê wys³uchaæ informacji o dzia³alnoœci rzecznika praw dziecka. Jak s³yszeliœmy,

rzecznik ma sporo pracy.
Przypomnê, ¿e prace nad utworzeniem instytucji rzecznika praw dziecka inicjowane by³y przez organi-

zacje pozarz¹dowe i œrodowiska dzia³aj¹ce na rzecz praw dzieci po tym, jak 7 lipca 1991 r. Rzeczpospolita
Polska ratyfikowa³a Konwencjê o Prawach Dziecka. Rezultatem tych dzia³añ by³o wprowadzenie do Kon-
stytucji RP z 1997 r. przepisu daj¹cego podstawy prawne do powo³ania rzecznika praw dziecka. W art. 72
ust. 4, nie okreœlaj¹c kompetencji i sposobu powo³ywania rzecznika, ustawodawca odsy³a do ustawy
o rzeczniku praw dziecka. Ustawa zasadnicza daje zatem mo¿liwoœæ powo³ania rzecznika praw dziecka,
co wskazuje na to, ¿e taka osoba w naszym pañstwie jest potrzebna.

Wspó³praca z obecnym rzecznikiem uk³ada siê bardzo dobrze. Jestem z niej zadowolona, gdy¿ zawsze
otrzymujê odpowiedni¹ pomoc, jeœli siê o ni¹ zwrócê. Cieszê siê, ¿e w dzisiejszym zabieganym œwiecie
zwiêksza siê ochronê naszych dzieci. Wa¿ne, by zawsze istnia³ ktoœ, kto bêdzie sta³ na stra¿y ich praw.
Obecny rzecznik robi to wyœmienicie. ¯yczê rzecznikowi, by jego dalsza praca by³a tak owocna, jak do-
tychczasowa.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie rzecznika praw dziecka za rok 2008 nasuwa kilka refleksji. Od razu dodam, ¿e podzi-

wiam aktywnoœæ pana rzecznika, ogromn¹ liczbê jego wyst¹pieñ oraz interwencji. W moim wyst¹pieniu
pragnê skupiæ siê na rozdziale o prawie dziecka do ochrony przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem,
demoralizacj¹, zaniedbaniem oraz z³ym traktowaniem. G³ównie chodzi mi o to, aby nie przejaskrawiaæ
przemocy w rodzinie. Wiadomo, ¿e ona mo¿e siê zdarzyæ, ale nie jest tak, jak to wykazuj¹ jakieœ rzekome
badania, ¿e po³owa polskich rodziców bije dzieci.

Do Sejmu wp³yn¹³ w tej sprawie projekt ustawy walcz¹cej z przemoc¹ w rodzinie, a w nim znalaz³ siê za-
pis o powo³aniu instytucji, do której dziecko bêdzie mog³o zaskar¿yæ rodzica za danie mu przys³owiowego
klapsa. Tak¿e rzecznik praw dziecka z³o¿y³ w Sejmie projekt ustawy mówi¹cy o ca³kowitym zakazie dawa-
nia klapsa, zaproponowa³ te¿ ca³kowity zakaz „stosowania przemocy psychicznej naruszaj¹cej godnoœæ
ma³oletniego”. Oby wkrótce nie okaza³o siê, ¿e awantura ze strony ojca lub matki za Ÿle u³o¿on¹ szczote-
czkê do zêbów lub niewyczyszczone buty zostanie uznana za przemoc psychiczn¹, poniewa¿ w opinii
ustawodawcy dziecko staje siê niewolnikiem, odbiera mu siê wolnoœæ. Gdyby tak mia³o byæ, to niebawem
„przestêpstwa” rodziców, którzy karc¹ dzieci za nieposprz¹tany pokój, rozrabianie na lekcjach itd., skoñ-
cz¹ siê dla dzieci tragicznie, naj³agodniej mówi¹c, odebraniem praw rodzicielskich.

Krótko mówi¹c, jeœli pójdziemy konsekwentnie t¹ drog¹ rozumowania, to do przemocy psychicznej
mo¿emy zaliczyæ wszelkie kary typu: zakaz ogl¹dania telewizji, korzystania z internetu itd. Rodzic bêdzie
móg³ tylko prosiæ o pos³uszeñstwo i bêdzie pozbawiony wszelkiej w³adzy. Jednym s³owem, jeœli klaps lub
podniesiony g³os rodzica na swoje dziecko jest patologi¹, to sto procent rodzin w naszym kraju to s¹ rodzi-
ny patologiczne, a sama instytucja rodziny jest z³a z natury. Nie wyci¹gam ju¿ dalszych wniosków, poza
tym jednym, aby walcz¹c z patologami i domagaj¹c siê s³usznych praw dla dziecka, nie walczyæ z rodzin¹.

A tak mo¿e siê wydawaæ, bo na przyk³ad w nowej strategii unijnej na rzecz praw dziecka jest mowa o al-
ternatywnych strukturach rodzinnych. Pod tym eufemizmem kryje siê nic innego, jak wszelkiej maœci
nieformalne zwi¹zki, pocz¹wszy od konkubinatów, skoñczywszy zaœ na zwi¹zkach homoseksualnych.
W kilku pañstwach s¹ ju¿ ustawy, które pozwalaj¹ na oddawanie dzieci w adopcjê parom homoseksual-
nym, które chc¹ siê nazywaæ ma³¿eñstwem. Wprowadzenie dzieci w podobne relacje zrodzi trudne do wy-
obra¿enia patologie.

Nale¿y tu wskazaæ na przewrotnoœæ unijnych regulacji. Z jednej strony tworzy siê zapisy daj¹ce dzie-
ciom olbrzymie znaczenie prawne, z drugiej strony Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Strasburgu, orzekaj¹c
w wyrokach o przyznaniu lesbijkom i homoseksualistom prawa do adopcji dzieci, pozbawia dzieci prawa
do ¿ycia w naturalnej rodzinie. St¹d pytanie: czy wspó³czesne parlamenty maj¹ prawo uchwalaæ ustawy
krzywdz¹ce dzieci? Przecie¿ ka¿de dziecko ma prawo urodziæ siê i ¿yæ w rodzinie z³o¿onej z matki i ojca,
z mê¿czyzny i kobiety. Nikt nie mo¿e go tego prawa pozbawiæ.

Nowo przyjêta strategia unijna na rzecz praw dziecka wydaje siê tylko z pozoru dokumentem warto-
œciowym. Dobrze, ¿e porusza tak aktualne problemy, jak uzale¿nienia, przemoc oraz wykorzystywanie
seksualne, wskazuje tak¿e na inne patologie oraz metody walki z nimi. Na pierwszy rzut oka wszystko wy-
daje siê zmierzaæ do zagwarantowania dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Je¿eli jednak g³êbiej
wczytamy siê w tekst, to zauwa¿ymy, ¿e pod niewinnie brzmi¹cymi sformu³owaniami kryje siê patologia
i niemoralnoœæ. I tak strategia propaguje takie has³a, jak zdrowie seksualne i reprodukcyjne (pkt 133),
zaœ w pkcie 168 UE „wzywa pañstwa cz³onkowskie do zagwarantowania, ¿e wszystkie dzieci i nastolatki,
zarówno uczêszczaj¹ce, jak i nieuczêszczaj¹ce do szko³y, uzyskaj¹ odpowiednio dostosowane i zrozumia-
³e informacje na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, aby mog³y dokonywaæ opartych na wie-
dzy wyborów w sprawach dotycz¹cych ich dobra osobistego, w tym w zakresie zapobiegania chorobom
przenoszonym drog¹ p³ciow¹ oraz HIV/AIDS”. Rzecz w tym, ¿e w praktyce dotyczy to powszechnego do-
stêpu do edukacji seksualnej, œrodków antykoncepcyjnych oraz aborcji.

Unijni decydenci, wykorzystuj¹c strach przed HIV, usi³uj¹ promowaæ liberalne metody planowania ro-
dziny, oparte na stosowaniu œrodków antykoncepcyjnych, wczesnoporonnych oraz zabijaniu nienaro-
dzonych dzieci, nie zwracaj¹c przy tym uwagi na aspekt moralno-mentalnoœciowy, psychologiczny oraz
zdrowy model podstawowej komórki spo³ecznej, jak¹ jest rodzina.

Podobnie jest z problemem pornografii. Rzekomo jest z³em, ale jej ograniczenie godzi³oby w wolnoœæ
osobist¹, by³oby to ograniczenie wolnoœci konstytucyjnych, w tym wolnoœci s³owa, a wiêc mog³oby zaha-
mowaæ rozwój kultury artystycznej. Ponadto nie wolno uchwalaæ prawa, które w praktyce nie bêdzie sto-
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sowane. Tak prezydent Aleksander Kwaœniewski argumentowa³ w kwietniu 2000 r., wetuj¹c ustawê za-
kazuj¹c¹ pornografii. W takim razie godzi siê przypomnieæ, ¿e ta ustawa uchwalona za kadencji AWS oraz
zawetowana przez Aleksandra Kwaœniewskiego mia³a nie pozwoliæ na wykorzystywanie do produkcji fil-
mów pornograficznych piêtnastoletnich dzieci, zakazywa³a traktowania dzieci jak towaru przez wszelkie-
go rodzaju zboczeñców, gwa³cicieli, sadystów i kryminalistów. Krótko mówi¹c, zawetowana ustawa mia-
³a chroniæ dzieci i m³odzie¿ przed porno-biznesem. Prezydent nie stan¹³ w obronie dzieci, ale po stronie
wszelkich zachowañ perwersyjnych, stan¹³ po stronie interesów przemys³u ¿eruj¹cego na ludzkiej s³abo-
œci moralnej. Ta niemoralna ustawa obowi¹zuje do dzisiaj. St¹d mój apel do rzecznika, aby to zmieniæ.

Pamiêtajmy, ¿e nasze dzieci s¹ jakby lustrem, odbiciem zachowañ doros³ych, dlatego potrzebuj¹ auto-
rytetów, zaufania, przyjaŸni i mi³oœci. Jeœli jednak sami zagubiliœmy wartoœci, jeœli nasze postêpowanie
bywa bezwstydne i agresywne, to trudno potem dziwiæ siê zachowaniu tych, którzy na nas patrz¹ i je na-
œladuj¹. Najwa¿niejszym prawem dziecka jest kochaj¹ca siê rodzina. Jeœli rodzina jest dysfunkcyjna lub
patologiczna, praktycznie niemo¿liwe jest naprawienie szkód wyniesionych z domu. Dobrej rodziny nie
zast¹pi nic i nikt, ani najlepsze prawo, ani szko³a, ani psychologowie, ani tym bardziej dom dziecka. Dziê-
kujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim

porz¹dku obrad

Projekt zak³ada wiele zmian w odniesieniu do pe³nienia funkcji rzecznika praw dziecka. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e zmiany dotycz¹ce zaliczania okresu pracy na stanowisku rzecznika do sta¿u pracy oraz
zachowania uprawnieñ indywidualnych. s¹ pozytywne.

Zmiana dotycz¹ca wprowadzenia ust. 5 w art. 3 ustawy o rzeczniku praw dziecka, to jest zapisu „rzecz-
nik promuje i upowszechnia prawa dziecka oraz metody ich ochrony”, jest zbêdna, gdy¿ promocja i upo-
wszechnianie praw dziecka oraz metody ich ochrony s¹ podstaw¹ dzia³alnoœci tego rzecznika. Jest to pu-
sty zapis, który powiêksza objêtoœciowo ustawê, zaœ nic nowego w sensie merytorycznym nie wnosi. Ist-
nienie instytucji rzecznika praw dziecka jest usankcjonowaniem istoty problemu oraz jego wagi w Polsce
i zbyteczne zdaje siê dodawanie ustêpów w artyku³ach z kurtuazyjnych wzglêdów, zw³aszcza ¿e obecnie
ta sytuacja nie budzi ¿adnych w¹tpliwoœci. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e tworzy siê prawo dla samego two-
rzenia prawa.

Jednoczeœnie negatywnie nale¿y oceniæ chêæ zrównania uprawnieñ rzecznika praw dziecka z upra-
wnieniami rzecznika praw obywatelskich oraz prokuratora generalnego w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wystê-
powania przed Trybuna³em Konstytucyjnym oraz S¹dem Najwy¿szym. Proponowane zmiany w przepi-
sach materialnych i proceduralnych prowadz¹ do zaliczenia rzecznika praw dziecka w poczet organów,
które maj¹ wyj¹tkowe uprawnienia, dotycz¹ce miêdzy innymi prawomocnie zakoñczonych postêpowañ
s¹dowych. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e dzieci to te¿ obywatele i rzecznik praw obywatelskich tak¿e je reprezentu-
je. Omawiana inicjatywa stara siê udowodniæ co innego, przez co jednoczeœnie rozszerza siê katalog wy-
j¹tków, które powinny byæ z za³o¿enia nieliczne. Niepotrzebnie obarcza siê rzecznika praw dziecka upra-
wnieniami, które z definicji nie przynale¿¹ do niego, w rezultacie czego mog¹ staæ siê przeszkod¹, zamiast
byæ pomoc¹ podczas wykonywania jego w³aœciwych obowi¹zków. Taka sytuacja, to jest uznanie rzeczni-
ka praw dziecka za kolejn¹ instytucjê, która mo¿e w zakoñczonej prawomocnie sprawie wszczynaæ postê-
powanie, wnosiæ kasacje itd., grozi zak³óceniem prawid³owego toku prac. A przecie¿ nie na tym ma pole-
gaæ misja, któr¹ na siebie przyjmuje osoba piastuj¹ca to stanowisko.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami i uwagami, zwracam siê do

Pana z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy problem.
Zgodnie z zasadami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu ministra infrastruktury z dnia 27 paŸdziernika

2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieñ przez kieruj¹cych pojazdami, in-
struktorów i egzaminatorów (DzU z 2005 r. nr 217 poz. 1834 ze zmianami), warunkiem przyst¹pienia do
czêœci praktycznej egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z czêœci teoretycznej i pokazu przepro-
wadzenia zajêæ teoretycznych. Pozytywny wynik z czêœci teoretycznej i pokazu przeprowadzenia zajêæ
teoretycznych jest wa¿ny przez szeœæ miesiêcy od dnia jego uzyskania.

Oœrodek egzaminowania na mocy §28 rozporz¹dzenia wyznacza termin umo¿liwiaj¹cy przeprowadze-
nie egzaminu w okresie nie d³u¿szym ni¿ trzydzieœci dni od dnia z³o¿enia wymaganych dokumentów. Je-
¿eli osoba egzaminowana uzyska³a negatywny wynik egzaminu praktycznego, to oœrodek egzaminowa-
nia na jej wniosek wyznacza, z uwzglêdnieniem ust. 1 §28, czyli miêdzy innymi tego terminu trzydziestu
dni, kolejny termin egzaminu, po uiszczeniu op³aty za egzamin.

Niestety, bardzo czêsto oœrodki egzaminuj¹ce nie dotrzymuj¹ tego terminu. Na egzamin czeka siê na-
wet od dwóch do trzech miesiêcy, a okres wa¿noœci testów teoretycznych jest zawsze przestrzegany. Przy
za³o¿eniu, ¿e osoba egzaminowana po raz drugi nie zda egzaminu praktycznego, jest du¿e prawdopodo-
bieñstwo, ¿e owa osoba bêdzie znów musia³a zdawaæ test teoretyczny, a co za tym idzie, znów uiœciæ za
niego op³atê.

Maj¹c to na uwadze, proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy zdanie testu teoretycznego nie powinno byæ
wa¿ne ca³y czas? A jeœli maj¹ byæ ograniczenia czasowe jego wa¿noœci, to jakie s¹ tego przes³anki? Dlacze-
go kursant musi znów ponosiæ koszty zdawania testu teoretycznego, skoro wczeœniej z³o¿y³ go ze skut-
kiem pozytywnym? Je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê o prawo jazdy pope³nia b³êdy praktyczne, to tylko takie
powinna poprawiaæ a¿ do skutku. Nie widzê powodu, by znów mia³a zdawaæ test teoretyczny.

Proszê te¿ o ustosunkowanie siê do problemu niedotrzymywania terminów kolejnego egzaminu. Czy
istnieje jakiœ sposób na to, by usprawniæ funkcjonowanie wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego tak,
by sta³y siê bardziej przyjazne dla obywateli?

W zwi¹zku z tym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie: czy Ministerstwo Infrastruktury dostrzega
te problemy oraz w jaki sposób ma zamiar je rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami dotycz¹cymi wyodrêbniania funduszu so³eckiego zwracam siê

z proœb¹ o wyjaœnienie w¹tpliwoœci dotycz¹cych obowi¹zywania ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o fundu-
szu so³eckim.

Proszê o wyjaœnienie, czy na podstawie przepisów tej ustawy istnieje mo¿liwoœæ wyodrêbnienia fundu-
szu so³eckiego w bud¿etach gmin miejskich.

Z informacji uzyskanych od przedstawicieli rad so³eckich oraz samych so³tysów wynika, i¿ w niektó-
rych gminach miejskich burmistrz (prezydent) udziela wyjaœnieñ, i¿ w zwi¹zku z zapisami art. 2 ust. 6 i 7
ustawy fundusz so³ecki mo¿e byæ utworzony tylko w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Zwracam siê z proœb¹ o zajêcie stanowiska, które zostanie przed³o¿one zainteresowanym so³tysom
oraz radom so³eckim.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do minister zdrowia
Ewy Kopacz

Programy zdrowotne o charakterze kompleksowym maj¹ istotne znaczenie dla kszta³towania polityki
zdrowotnej pañstwa. W naszym kraju by³y one odbiciem strategii Œwiatowej Organizacji Zdrowia realizo-
wanej pod has³em „Zdrowie dla wszystkich”. Dokumenty takie powstawa³y po okresie transformacji.

Pierwszy Narodowy Program Zdrowia (NPZ) zosta³ przyjêty przez rz¹d Tadeusza Mazowieckiego. Cho-
cia¿ nie mia³ on jeszcze w pe³ni instytucjonalnego charakteru (brak struktur realizacyjnych), to stanowi³
schemat i wzór dla tworzenia lokalnych planów dzia³añ nakierowanych na poprawê sytuacji zdrowotnej
w ró¿nych rejonach kraju.

Narodowy Program Zdrowia przyjêty w 1996 r. (na lata 1996–2005) mia³ ju¿ pewne struktury realiza-
cyjne w Ministerstwie Zdrowia i w wojewódzkich centrach zdrowia publicznego, a tak¿e w Pañstwowym
Zak³adzie Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego). Powo³any zosta³ te¿ Miêdzyresorto-
wy Zespó³ Koordynacyjny z³o¿ony z przedstawicieli ministerstw (czêsto w randze ministrów). Polski NPZ
uznawany by³ przez WHO za wzorcowy dla innych krajów w Europie, które w tym czasie zaczê³y tworzyæ
podobne strategie. W kraju powsta³o wiele programów lokalnych bazuj¹cych na strukturze NPZ, ale
uwzglêdniaj¹cych specyfikê lokaln¹ i priorytety danego terenu.

W roku 2007 przygotowany zosta³ przez du¿¹ grupê ekspertów i zatwierdzony przez rz¹d pana premie-
ra Jaros³awa Kaczyñskiego znowelizowany Narodowy Program Zdrowia, uzyska³y tak¿e aprobatê rz¹du
inne realizowane programy. Program ten stanowi dobre narzêdzie dla dzia³añ w kierunku poprawy
i umocnienia zdrowia ludnoœci, mo¿e te¿ byæ pomocny na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania, a tak¿e dla or-
ganizacji pozarz¹dowych. Jednak¿e mijaj¹ ju¿ prawie dwa lata, a nie zosta³ jeszcze powo³any Miêdzyre-
sortowy Zespó³ Koordynacyjny (NPZ jest z definicji miêdzysektorowy), który zatwierdzi³by harmonogram
dzia³añ. Chcia³abym tak¿e zwróciæ uwagê na fakt, i¿ do potencjalnych realizatorów programu (gmin, po-
wiatów) nie dotar³a wersja drukowana tego dokumentu. Osoby i instytucje zaanga¿owane od lat w reali-
zacjê NPZ oczekuj¹ powa¿nego potraktowania tego dokumentu przez Ministerstwo Zdrowia, czekaj¹ te¿
na oficjalne uruchomienie programu oraz odpowiednie nag³oœnienie go w mediach w celu doinformowa-
nia spo³eczeñstwa.

Zwracam siê do Pana Premiera i do Pani Minister z zapytaniem, kiedy mo¿emy spodziewaæ siê konkret-
nych dzia³añ Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego oraz do ministra finansów Jana
Vincenta-Rostowskiego

Do mojego biura senatorskiego zg³osi³ siê starosta p³ocki, wystêpuj¹cy równie¿ w imieniu wêdkarzy
zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim, samorz¹dów nadwiœlañskich oraz spo³ecznoœci lokal-
nych, który zwróci³ siê z proœb¹ o pomoc w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego, bytu-
j¹cego na terenach nadwodnych w regionie p³ockim, i przywrócenia tam równowagi przyrodniczej. Kwe-
stia kormorana czarnego stanowi powa¿ny problem, nie tylko dla okolicznych mieszkañców. W zwi¹zku
z tym w Starostwie Powiatowym w P³ocku odby³a siê narada poœwiêcona tej sprawie. Okazuje siê, ¿e nad-
mierna liczebnoœæ kormorana czarnego prowadzi do naruszenia równowagi przyrodniczej i powstawania
wielu szkód.

Kormoran czarny z uwagi na zagro¿enie wyginiêciem przed laty zosta³ objêty przez ministra œrodowis-
ka ochron¹ prawn¹, która obowi¹zuje do dziœ. Wieloletnia ochrona spowodowa³a, ¿e w regionie p³ockim
i w innych miejscach nast¹pi³ intensywny wzrost liczebnoœci tego gatunku zagra¿aj¹cy innym elemen-
tom przyrody. Podkreœliæ nale¿y, i¿ jedna para kormorana w sezonie lêgowym ma od trzech do piêciu pis-
kl¹t, co daje w konsekwencji dynamiczny wzrost tej populacji. Ponadto w miejscach nadwodnych, w któ-
rych bytuje kormoran czarny, dochodzi do niszczenia drzew: pozostaj¹ one bez liœci, tworz¹ siê tam rów-
nie¿ ha³dy ptasich odchodów i zalegaj¹ rozk³adaj¹ce siê ryby, upuszczone podczas karmienia piskl¹t.
Miejsca te staj¹ siê zanieczyszczone i cuchn¹ce.

Istnienie licznej populacji kormorana czarnego to ogromny problem dla lokalnego ekosystemu i gospo-
darki rybackiej, bowiem ptak ten ¿ywi siê wy³¹cznie rybami. Stada kormoranów zjadaj¹ ogromne iloœci
ryb. W konsekwencji niekorzystnie wp³ywa to na rekrutacjê przysz³ych populacji tar³owych oraz przyczy-
nia siê do spadku liczebnoœci populacji danego gatunku ryb i powoduje szkody finansowe dla Polskiego
Zwi¹zku Wêdkarskiego.

Podkreœliæ nale¿y, i¿ Polski Zwi¹zek Wêdkarski jest u¿ytkownikiem rybackim na podstawie umów za-
wartych ze Skarbem Pañstwa, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Zgodnie z zawartymi umowami zwi¹zek ma obowi¹zek prowadzenia racjonalnej go-
spodarki rybackiej, czyli zarybiania i od³awiania ryb. Na zarybianie wêdkarze przeznaczaj¹ corocznie
wielkie kwoty pieniêdzy pochodz¹cych z ich kieszeni. Polski Zwi¹zek Wêdkarski utrzymuje siê ze sk³adek
i op³at wnoszonych przez swoich cz³onków, nie korzysta z ¿adnych dotacji czy pomocy. Zauwa¿yæ nale¿y,
i¿ ³¹czny koszt pozwolenia rocznego na wêdkowanie, razem z egzaminem na kartê wêdkarsk¹, w okrêgu
p³ocko-w³oc³awskim wynosi a¿ 388 z³. Koszty ponoszone przez wêdkarzy to równie¿ zakup odpowiednie-
go sprzêtu. Wêdkarze wk³adaj¹ bardzo du¿o pracy w zarybianie i od³awianie ryb, jednak tak naprawdê ich
udzia³ w po³owach jest minimalny, gdy¿ wszystko niszcz¹ kormorany. Ostatecznie wiêc wêdkarze pono-
sz¹ du¿e koszty, aby wykarmiæ kormorany.

Z raportu naukowców z Katedry Biologii i Hodowli Ryb Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie wynika, i¿ nad Wis³¹ p³ocko-w³oc³awsk¹ w 2005 r. bytowa³o 5 tysiêcy 700 kormoranów. Dziœ ta licz-
ba znacznie siê zwiêkszy³a. Badania wykaza³y, i¿ kormorany zjadaj¹ w³aœciwie wszystkie gatunki ryb,
w tym znaczne iloœci karasia srebrnego, okonia, p³oci, lina i sandacza. Z przeprowadzonych badañ wyni-
ka równie¿, ¿e w 2005 r. kormorany bytuj¹ce na Wiœle p³ocko-w³oc³awskiej zjad³y oko³o 332 t ryb. Iloœæ
ryb zjedzona przez kormorany znacznie przewy¿szy³a po³owy rybackie PZW. Z tego wynika, ¿e kormoran
czarny obecnie nie nale¿y ju¿ do gatunków rzadko wystêpuj¹cych i zagro¿onych wyginiêciem. Ptak ten
tak znacznie odbudowa³ swoj¹ populacjê, ¿e sta³ siê wrêcz gatunkiem szkodliwym dla gospodarczego ko-
rzystania ze œrodowiska. Zapewnienie przez wiele lat nietykalnoœci tego gatunku spowodowa³o, ¿e na-
st¹pi³ intensywny wzrost jego liczebnoœci zagra¿aj¹cy innym elementom przyrody. Dlatego obecnie nie
ma ¿adnych przes³anek do utrzymania jego ochrony prawnej. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ w 1995 r. kormoran
czarny zosta³ usuniêty z tak zwanej dyrektywy ptasiej, która jest podstaw¹ sieci Natura 2000, jak równie¿
z konwencji paryskiej o ochronie ptaków po¿ytecznych dla rolnictwa z 1902 r., do której Polska przyst¹pi-
³a w 1932 r. Kormoran zosta³ w nich potraktowany jako gatunek szkodliwy dla rolnictwa i rybo³ówstwa.

W zwi¹zku z tym, i¿ sprawa ochrony kormorana czarnego i szkód, jakie ten gatunek ptaka wyrz¹dza,
pog³êbia siê, jej rozwi¹zanie wymaga pilnych i radykalnych dzia³añ ze strony Panów Ministrów.

Zwracam siê z zapytaniem do Panów Ministrów, czy sensowna jest dalsza ochrona gatunkowa kormo-
rana w Polsce.

Jakie kroki zamierza podj¹æ Ministerstwo Œrodowiska w tej sprawie?
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Je¿eli ochrona zostanie utrzymana, to w jaki sposób ograniczane bêd¹ straty ekologiczne i gospodar-
cze? Czy przewiduje siê w zwi¹zku z tym odszkodowania b¹dŸ rekompensaty? Obecnie nie istniej¹ ¿adne
przepisy prawne reguluj¹ce wyp³atê odszkodowañ za szkody wyrz¹dzone przez kormorany.

Do Pana Ministra œrodowiska zwracam siê równie¿ z wnioskiem o przyspieszenie prac nad zapowiada-
n¹ od dawna „Strategi¹ gospodarowania populacj¹ kormorana czarnego w Polsce”. Dokument ten jest
wa¿ny ze wzglêdu na okreœlenie systemowych rozwi¹zañ maj¹cych na celu ograniczenie szkód wyrz¹dza-
nych w kraju przez nadmiernie rozwijaj¹c¹ siê populacjê kormorana czarnego. Uprzejmie proszê równie¿
o weryfikacjê zapisów rozporz¹dzenia z dnia 28 wrzeœnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystêpu-
j¹cych zwierz¹t objêtych ochron¹.

Do Pana Ministra finansów zwracam siê zaœ z wnioskiem o zwolnienie PZW z podatku VAT od towarów
i us³ug, pobieranego w ramach op³aty rocznej uiszczanej przez wêdkarzy.

Z powa¿aniem
Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gogacza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o informacjê, czy Ministerstwo Zdrowia podjê³o lub zamierza podj¹æ jakiekolwiek dzia³ania, aby
zapewniæ chorym z zaawansowan¹ postaci¹ SM lek konieczny do kontynuacji rozpoczêtego leczenia.
Chodzi tu o MTX (mitoksantron). Nie tak dawno otrzyma³em informacjê, ¿e w Lublinie szeœædziesiêciu
piêciu chorych nie mo¿e dokoñczyæ leczenia, zaœ w innych oœrodkach – oko³o stu piêædziesiêciu chorych.
Czy skoro fabryka Pliva, bêd¹ca producentem tego leku, przenios³a produkcjê na Wêgry, gdzie ma j¹
wznowiæ dopiero w paŸdzierniku 2010 r., nie by³oby czymœ w³aœciwym i odpowiednim, aby ministerstwo
sprowadzi³o ten lek z USA, gdzie jest on produkowany? Do przeprowadzenia jednej kuracji nie jest wyma-
gana bardzo du¿a iloœæ tego leku, jest jednak problem ze zorganizowaniem dostawy do Polski. Wydaje siê,
¿e dobro pacjentów jest wartoœci¹ oczywist¹.

Proszê o informacjê co do poruszonej kwestii.

Stanis³aw Gogacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o pismo od wojewody warmiñsko-mazurskiego Mariana Pod-

ziewskiego, dotycz¹ce ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony œrodowis-
ka, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zgodnie z wymienion¹ ustaw¹, z koñcem bie¿¹cego roku bêd¹ musia³y zostaæ zamkniête sk³adowiska
odpadów sta³ych, które nie spe³niaj¹ obowi¹zuj¹cych norm. Zamkniêcie istniej¹cych sk³adowisk i pod-
niesienie przez to kosztów wywozu odpadów bêdzie ogromnym obci¹¿eniem finansowym dla mieszkañ-
ców dotkniêtego wielkim bezrobociem województwa warmiñsko-mazurskiego.

Dwanaœcie samorz¹dów lokalnych powiatów: e³ckiego, oleckiego, go³dapskiego i piskiego, rozpoczê³o
wspóln¹ budowê nowoczesnego Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedlicach ko³o
E³ku w ramach Zwi¹zku Miêdzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Niestety, budowa tego zak³adu nie
zostanie ukoñczona do koñca 2009 r.

Czy ministerstwo przewiduje mo¿liwoœæ zmiany ustawy w zakresie, który pozwoli przed³u¿yæ termin
funkcjonowania istniej¹cych wysypisk, do czasu zakoñczenia rozpoczêtych ju¿ budów i uruchomienia
nowoczesnych sk³adowisk?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W kontekœcie planowanej modernizacji drogi krajowej S15 na odcinku Wrzeœnia – Gniezno zwracam siê

do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji, czy w zwi¹zku z przyznaniem przez UEFA organizacji mi-
strzostw Euro 2012 miêdzy innymi Poznaniowi droga ta zostanie zmodernizowana i w jakim czasie.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z wieloma zapytaniami dotycz¹cymi reprywatyzacji, które kierowane s¹ do mojego biura se-

natorskiego, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie informacji, czy rz¹d planuje podjêcie
próby rozwi¹zania tego problemu, a jeœli tak, to w jaki sposób.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Okrêgowe izby pielêgniarek i po³o¿nych pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê w rozwi¹zywaniu problemów zwi¹za-

nych z wykonywaniem zawodu. Izby sta³y siê nieod³¹cznym elementem codziennej pracy pielêgniarek
i po³o¿nych. Dziêki swojemu zaanga¿owaniu oraz konsekwentnemu d¹¿eniu do realizowania postawio-
nych celów a tak¿e zdolnoœci do samoorganizacji zapewniaj¹ swoim cz³onkom lepszy i szybszy dostêp do
pomocy w rozwi¹zywaniu pojawiaj¹cych siê problemów.

Ministerstwo Zdrowia, bez konsultacji z samorz¹dem, przygotowa³o projekt zmian zak³adaj¹cy likwi-
dacjê dwudziestu dziewiêciu okrêgowych izb i dostosowanie ich struktur do podzia³u administracyjnego
kraju. Budzi to zdecydowany sprzeciw samorz¹du, gdy¿ plany te s¹ jawn¹ i daleko id¹c¹ prób¹ podwa¿a-
nia jego niezale¿noœci.

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o uwzglêdnienie postulatów œrodowiska pielêgniarek i po³o¿-
nych, a tym samym odst¹pienie od planowanych zmian. Podobnie jak ca³e œrodowisko uwa¿am, ¿e prze-
kszta³cenie struktury oraz wyznaczenie nowego obszaru dzia³ania poszczególnych izb nie le¿y w interesie
pielêgniarek i po³o¿nych. Godzi w gwarancje i uprawnienia przynale¿ne samorz¹dom.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie boryka siê z istotnymi problemami, które wymagaj¹ podjêcia na-

tychmiastowych dzia³añ.
Budynki: g³ówny i LIPSK, wymagaj¹ gruntownego remontu i modernizacji.
Istotnym problemem jest tak¿e sprawa najmu Pawilonu 10, w którym mieszcz¹ siê oddzia³y kluczowe

dla funkcjonowania Instytutu: Klinika Po³o¿nictwa i Ginekologii oraz Oddzia³ Neonatologii Kliniki Patolo-
gii Noworodka. Umowa najmu ze Szpitalem Wolskim koñczy siê w maju 2010 r., a nie ma gwarancji jej
przed³u¿enia ani ¿adnych innych propozycji rozwi¹zania tej kwestii. W istniej¹cej sytuacji finansowej
IMiD bêdzie zmuszony do ograniczenia liczby pacjentów na oddziale noworodków i wczeœniaków, pod-
czas gdy w Warszawie brakuje miejsc intensywnej opieki medycznej na takich w³aœnie oddzia³ach. Nie-
rozwi¹zanie problemu Pawilonu 10 spowoduje likwidacjê jednej b¹dŸ kilku klinik i ograniczenie liczby ³ó-
¿ek pediatrycznych.

Od 2008 r. Instytut nie otrzyma³ ¿adnego wsparcia finansowego dla niezbêdnych i kluczowych inwe-
stycji, wnioski kierowane do Ministerstwa Zdrowia s¹ rozpatrywane negatywnie. Martwi tak¿e fakt, ¿e
Ministerstwo Zdrowia nie prezentuje jasnego stanowiska dotycz¹cego dalszej przysz³oœci Instytutu Mat-
ki i Dziecka.

Sytuacja, w jakiej znajduje siê Instytut, bezwzglêdnie wymaga podjêcia natychmiastowych dzia³añ.
Placówka odgrywa w Polsce kluczow¹ rolê w dzia³alnoœci naukowej, badawczej i leczniczej. Jej prawid³o-
we funkcjonowanie le¿y w interesie tysiêcy ma³ych pacjentów i ich rodziców.

Zwracam siê do Pani Minister z apelem o podjêcie zdecydowanych kroków, tak aby wyjœæ naprzeciw
potrzebom Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W kwietniu bie¿¹cego roku regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa otrzyma³y informacjê
z Ministerstwa Zdrowia, i¿ od roku 2009 zakupy pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i prepa-
ratyki krwi oraz testów wirusologicznych nie bêd¹ finansowane ze œrodków bud¿etu pañstwa w czêœci po-
zostaj¹cej w dyspozycji ministra w³aœciwego do spraw zdrowia.

W zwi¹zku z tym regionalne centra krwiodawstwa zosta³y zobowi¹zane do sfinansowania zakupu po-
jemników oraz testów we w³asnym zakresie.

Ponadto podjêta zosta³a decyzja wprowadzaj¹ca od 2009 r. ujednolicon¹ wartoœæ punktu dla du¿ych,
ma³ych i œrednich jednostek.

Dodatkowe œrodki finansowe pozyskiwane przez centra krwiodawstwa pochodz¹ ze sprzeda¿y krwi i jej
sk³adników.

Koszty jednostkowe sprzeda¿y krwi i jej sk³adników na rok 2009 zosta³y obliczone przez Ministerstwo
Zdrowia z uwzglêdnieniem dotacji pochodz¹cej z ministerstwa, to jest uwzglêdniono zró¿nicowan¹ war-
toœæ punktu oraz dotacje na zakup testów i pojemników do pobierania krwi, które obecnie musz¹ byæ za-
bezpieczone we w³asnym zakresie. Ze wzglêdu na ujednolicenie wartoœci punktu dla wszystkich centrów
krwiodawstwa, mniejsze centra otrzyma³y mniejsz¹ sumê dotacji do punktu. Ponadto od 2009 r. centra
s¹ zobowi¹zane do kupowania testów i pojemników z w³asnych œrodków finansowych, co powoduje do-
datkowe trudnoœci finansowe mniejszych jednostek. Przyjêta metodologia przyznawania œrodków finan-
sowych umacnia du¿e jednostki, mniejsze i œrednie mo¿e doprowadziæ do powa¿nych problemów finan-
sowych.

Dofinansowanie testów i pojemników z bud¿etu Ministerstwa Zdrowia w znacznym stopniu przyczyni
siê do poprawy sytuacji finansowej ma³ych i œrednich jednostek. Du¿y wp³yw na poprawê kondycji finan-
sowej regionalnych centrów mog³aby mieæ sprzeda¿ osocza, zagwarantowanego jako depozyt dla Mini-
sterstwa Zdrowia.

Pytania:
1. Czy istnieje mo¿liwoœæ przywrócenia, chocia¿ w 2009 r., dotacji dla regionalnych centrów w zakresie

finansowania zakupu pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz testów wi-
rusologicznych?

2. Czy istnieje mo¿liwoœæ sprzeda¿y nadwy¿ek osocza zagwarantowanego jako depozyt dla Minister-
stwa Zdrowia, powy¿ej czterech miesiêcy, do frakcjonatora?

Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2009 r. nr 3 poz. 11) z dniem 1 marca

2009 r. nak³ada na zakup nowych ambulansów sanitarnych podatek akcyzowy w wysokoœci 18,6% pod-
stawy opodatkowania. Podstaw¹ zaklasyfikowania do odpowiedniej stawki podatkowej by³o przekona-
nie, i¿ ambulans sanitarny jest tak zwanym towarem luksusowym.

Ambulanse sanitarne nie s¹ towarem luksusowym, lecz niezbêdnym elementem systemu ratownictwa
medycznego. Nieporozumieniem jest traktowanie karetki pogotowia ratunkowego s³u¿¹cej spo³eczeñ-
stwu, s³u¿¹cej do ratowania zdrowia i ¿ycia, jako towaru luksusowego. Ze wzglêdu na ograniczone œrodki
jednostki publiczne bêd¹ rezygnowaæ z zakupu nowych ambulansów objêtych podatkiem akcyzowym.
Konsekwencj¹ wprowadzenia podatku akcyzowego na zakup ambulansów bêdzie wiêc obni¿enie stan-
dardów œwiadczenia us³ug medycznych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o rozwa¿enie wprowadzenia zmian legislacyjnych skutkuj¹cych
zniesieniem akcyzy na ambulanse sanitarne.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Mieszkañcy miejscowoœci £apczyca w powiecie bocheñskim od wielu lat nara¿eni s¹ na niebezpieczeñ-

stwo wynikaj¹ce z przebiegaj¹cej przez ich miejscowoœæ drogi krajowej E-4 Kraków – Tarnów oraz bliskie
s¹siedztwo obwodnicy Bochni. Du¿a prêdkoœæ, jak¹ rozwijaj¹ kierowcy poruszaj¹cy siê w kierunku Bochni
i przecinaj¹cy £apczycê, oraz ogromne natê¿enie ruchu powoduj¹ wzrost liczby wypadków z udzia³em pie-
szych – w ostatnich latach œmieræ ponios³o dziewiêtnastu mieszkañców £apczycy, w tym równie¿ dzieci.

Od trzydziestu lat mieszkañcy £apczycy oczekuj¹ na poprawê bezpieczeñstwa poprzez wybudowanie ob-
wodnicy. Jednak¿e ze wzglêdów proceduralnych opóŸnia siê proces przygotowania i uzgadniania dokumen-
tacji wstêpnej – koncepcji obwodnicy. Termin uzyskania pozwolenia na budowê, planowany na paŸdziernik
2008 r., zosta³ przesuniêty na 2009 r. Ta sytuacja stwarza realne niebezpieczeñstwo, ¿e realizacja oczekiwa-
nej od trzydziestu lat inwestycji przesunie siê w czasie o kolejne kilka lat lub w ogóle nie nast¹pi.

Uwa¿am, ¿e budowa obwodnicy £apczycy jest inwestycj¹ piln¹ i konieczn¹ do zrealizowania. Dlatego
zwracam siê z proœb¹ o odpowiedŸ na poni¿sze pytania.

Dlaczego sprawa planowanej od trzydziestu lat obwodnicy, która ograniczy liczbê œmiertelnych wy-
padków, nie jest traktowana priorytetowo?

Kiedy przewiduje siê rozpoczêcie budowy obwodnicy?
Co wp³ywa na opóŸnienia w planowanej budowie obwodnicy?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W dobie aktualnych zawirowañ gospodarczych szczególnej istotnoœci nabiera zapewnienie jak najskute-
czniejszej absorpcji œrodków unijnych. Fundusze te pomagaj¹ podtrzymaæ aktywnoœæ gospodarcz¹ wielu
podmiotów, a co za tym idzie, wp³ywaj¹ pozytywnie na utrzymanie miejsc pracy. W tym obszarze niebaga-
teln¹ rolê odgrywaj¹ uregulowania prawne w zakresie zamówieñ publicznych – narzêdzia niezbêdnego przy
wyborze wykonawców do realizacji zadañ, miêdzy innymi finansowanych z funduszy unijnych.

Dlatego te¿ pozwalam sobie przedstawiæ szereg postulatów odnoœnie do zmian ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówieñ publicznych. Postulaty te zosta³y wypracowane przez samorz¹dy lokalne woje-
wództwa opolskiego i wynikaj¹ miêdzy innymi z bie¿¹cej praktyki stosowania przepisów tej ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy, prawa zamówieñ publicznych nie stosuje siê do zamówieñ i konkursów, któ-
rych wartoœæ nie przekracza wyra¿onej w z³otych równowartoœci kwoty 14 tysiêcy euro. W ocenie strony sa-
morz¹dowej zasadnym jest podniesienie tego progu. Zabieg ten wp³yn¹³by bezpoœrednio na przyspieszenie
wydatkowania œrodków unijnych przy realizacji tak zwanych ma³ych zamówieñ, a ponadto mia³by poœredni
wp³yw na przygotowanie zamówieñ na inwestycje o du¿ej wartoœci. Du¿e zadania inwestycyjne poprzedzane
s¹ zazwyczaj pracami przygotowawczymi o wartoœci mniejszej. Obecnie zamówienia na prace przygotowaw-
cze – miêdzy innymi: us³ugi geodezyjne, inwentaryzacja, prace projektowe, przygotowanie terenu – nierzadko
wymagaj¹ przeprowadzenia pe³nej procedury, w³aœnie ze wzglêdu na próg 14 tysiêcy euro. Czêsto te¿ nie jest
mo¿liwe skrócenie czasu realizacji inwestycji poprzez równoleg³e prowadzenie jej etapów, gdy¿ nierzadko za-
koñczenie jednej procedury zamówieñ publicznych warunkuje mo¿liwoœæ rozpoczêcia dalszych.

Kolejnym istotnym aspektem jest nagl¹ca potrzeba wprowadzenia uregulowañ prawnych, które skute-
cznie ogranicza³yby opóŸnienia powsta³e ze wzglêdu na koniecznoœæ rozpatrywania niektórych protestów
i odwo³añ. Podstawow¹ kwesti¹ zas³uguj¹c¹ na rozwa¿enie jest to, czy organ, do którego wnosi siê protest
albo odwo³anie, nie powinien zostaæ wyposa¿ony w mo¿liwoœæ jego odrzucenia ju¿ na wstêpie. Dzia³anie ta-
kie jest uzasadnione w przypadkach, gdy przedmiotem wniesienia protestu lub odwo³ania jest kwestia na-
tury formalnej lub proceduralnej, pozostaj¹ca bez wp³ywu na wybór najkorzystniejszej oferty. Przyk³adem
uchybieñ proceduralnych de facto pozostaj¹cych bez wp³ywu na wybór oferty mo¿e byæ sytuacja, gdy po
stronie zamawiaj¹cego wystêpowa³a osoba, która powinna byæ wy³¹czona z procedury na etapie otwarcia
ofert, jednak¿e mimo jej uczestnictwa wybrano ofertê faktycznie najkorzystniejsz¹. W obecnym stanie pra-
wnym konieczne jest powtórzenie ca³ej procedury od momentu zaistnienia uchybienia.

W postulat ten wpisuje siê te¿ propozycja ograniczenia mo¿liwoœci wnoszenia odwo³añ przez wyko-
nawców, jeœli te sk³adane s¹ tylko w celu utrudnienia lub uniemo¿liwienia skutecznego przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

Bior¹c pod uwagê obecne uregulowania prawne, zasadnym wydaje siê te¿ podniesienie progu, powy¿ej
którego dopuszczona jest mo¿liwoœæ stosowania œrodka ochrony prawnej w postaci odwo³ania do Krajowej
Izby Odwo³awczej, na przyk³ad do poziomu 206 tysiêcy euro. Strona samorz¹dowa zwróci³a równie¿ uwagê
na problem wynikaj¹cy ze zbyt d³ugiego, jej zdaniem, terminu na rozpatrzenie przez s¹d powszechny skargi
na orzeczenie Krajowej Izby Odwo³awczej. Zgodnie z ustaw¹ s¹d powinien rozpoznaæ sprawê niezw³ocznie,
nie póŸniej jednak ni¿ w terminie jednego miesi¹ca od dnia wp³yniêcia skargi do s¹du.

Szereg problemów wystêpuje równie¿ w zakresie doboru kryteriów oceny oferty. W art. 91 ust. 2 ustawy
postanowiono, ¿e kryteriami oceny ofert oprócz samej ceny mog¹ byæ równie¿ inne kryteria odnosz¹ce siê
do przedmiotu zamówienia. W szczególnoœci zaliczyæ tutaj mo¿na jakoœæ, funkcjonalnoœæ, parametry tech-
niczne, zastosowanie najlepszych dostêpnych technologii w zakresie oddzia³ywania na œrodowisko, koszty
eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Stosowanie tak szerokiego wachlarza przes³anek
jest uzasadnione w szczególnoœci w przypadku zamawiania us³ug. Praktyka pokazuje jednak, ¿e zamawia-
j¹cy, chc¹c unikn¹æ niekorzystnego wyd³u¿enia procedury – miêdzy innymi przez protesty i odwo³ania –
nierzadko ucieka siê jedynie do kryteriów daj¹cych siê obiektywnie wyliczyæ.

Ponadto w swoich postulatach samorz¹dy lokalne odnios³y siê do szeregu innych istotnych kwestii,
które w ich ocenie wp³ywaj¹ negatywnie na sprawnoœæ i efektywnoœæ realizacji zamówieñ publicznych.
Wymieniæ tutaj wypada:

– zbyt d³ugi termin sk³adania ofert w postêpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane, w szczególnoœci jeœli chodzi o ma³e zamówienia;

– koniecznoœæ wzywania wszystkich wykonawców do uzupe³niania brakuj¹cych dokumentów na pod-
stawie art. 26 ust. 3 ustawy. W tym zakresie proponowane jest, aby w pierwszej kolejnoœci wzywaæ tylko
tego wykonawcê, który uzyska³ najwiêksz¹ liczbê punktów;
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– problem szacowania wartoœci zamówienia w przypadku realizacji projektów unijnych. Zasadnym by-
³oby przyj¹æ rozwi¹zanie szacowania osobno ka¿dego projektu. Sumowanie zadañ o jednorodnym przed-
miocie z ro¿nych projektów realizowanych przez jednego zmawiaj¹cego oraz dodawanie zadañ bie¿¹cych
jednostki przynosi w konsekwencji ogromne problemy z realizacj¹ i dochowaniem terminów unijnych;

– rozwa¿anie mo¿liwoœci zmiany art. 145 ustawy, tak aby do zmiany umowy móc stosowaæ przepisy ko-
deksu cywilnego w sytuacji, gdy wyst¹pi¹ okolicznoœci niemo¿liwe do przewidzenia przez zamawiaj¹cego;

– stosowanie zamówieñ dodatkowych na dostawy w trybie zamówienia z wolnej rêki, a tak¿e umo¿li-
wienie planowania zamówieñ uzupe³niaj¹cych na dostawy, bez dodatkowych warunków i ograniczeñ,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Regulacja ta bowiem obni¿a skutecznoœæ udzielania zamó-
wieñ uzupe³niaj¹cych na przyk³ad na dostawy ¿ywnoœci i dostawy lekarstw do szpitali.

Przedstawione problemy, zdaniem strony samorz¹dowej, utrudniaj¹ i wyd³u¿aj¹ procedurê postêpo-
wania w sprawie zamówieñ publicznych. Dlatego te¿ zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o uwzglêdnienie
zg³oszonych postulatów w pracach legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana ministra w trosce o losy prywatyzowanej spó³ki Fabryka „Sklejka-Pisz” SA. Spó³ka

ta jest najwiêkszym i najwa¿niejszym pracodawc¹ w powiecie piskim. Obecnie zatrudnia ponad oœmiuset
pracowników. Wielu z nich zwi¹zanych jest z tym zak³adem od pocz¹tku swojej drogi zawodowej.

Spó³ka „Sklejka-Pisz” jest motorem rozwoju gospodarczego ca³ego regionu. Zak³ad ten nale¿y do naj-
nowoczeœniejszych przedsiêbiorstw tej bran¿y w kraju. Wysokiej jakoœci park maszynowy oraz stosowa-
nie najnowszych technologii skutkuj¹ tym, i¿ piska fabryka jest liderem produkcji sklejki na rynku miê-
dzynarodowym. W zwi¹zku z negatywn¹ sytuacj¹ makroekonomiczn¹ i ci¹g³ymi doniesieniami o skut-
kach œwiatowego kryzysu zainteresowanie wœród za³ogi oraz wszystkich mieszkañców powiatu losami pi-
skiego zak³adu jest szczególne.

Nie jest tajemnic¹, i¿ region warmiñsko-mazurski jest regionem ubogim, o du¿ej stopie bezrobocia
i braku stabilnoœci gospodarczej. W zwi¹zku z tym wszelkie zmiany dotycz¹ce szczególnie spó³ki „Sklej-
ka-Pisz” przyjmowane s¹ z pewn¹ rezerw¹ i obaw¹, co jest zupe³nie zrozumia³e.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o odpowiedŸ na pytania.
1. Czy w trakcie procesu prywatyzacyjnego zabezpieczono interesy pracowników spó³ki „Sklejka-Pisz”?
2. Czy proces prywatyzacyjny nie wp³ynie negatywnie na rozwój przedsiêbiorstwa?

Z powa¿aniem
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Powo³uj¹c siê na stanowisko Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów chcia³bym zwróciæ uwagê

na koniecznoœæ zmian przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (DzU nr 123, poz. 776 z póŸniejszymi zmianami), co zapobie-
gnie ograniczaniu wp³ywów samorz¹dów lokalnych z tytu³u pobieranych op³at za korzystanie z zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Istniej¹ca w dniu dzisiejszym luka prawna powoduje, ¿e firmy prowadz¹ce hurtow¹ sprzeda¿ napojów
alkoholowych uzyskuj¹ status zak³adów pracy chronionej. Firmy te dzia³aj¹ czêsto w sieci i niejednokrot-
nie posiadaj¹ kilka hurtowni oraz rozrzucone po ca³ym kraju sklepy detaliczne. Uzyskanie statusu zak³a-
du pracy chronionej skutkuje zwolnieniami z op³at za korzystanie z wydawanych przez samorz¹dy lokal-
ne zezwoleñ na sprzeda¿ zarówno hurtow¹, jak i detaliczn¹ napojów alkoholowych. Obni¿enie w ten spo-
sób kosztów, ponoszonych przez uprzywilejowane firmy, pozwala na obni¿anie cen, a tym samym nierów-
n¹ konkurencjê na rynku.

W dalszej kolejnoœci prowadziæ to bêdzie do wypierania z rynku ma³ych podmiotów, bêd¹cych czêsto
firmami rodzinnymi, które takiego statusu nie posiadaj¹, a tak¿e do utraty przez samorz¹dy lokalne ko-
lejnych Ÿróde³ finansowania dzia³añ profilaktycznych i naprawczych skierowanych do osób uzale¿nio-
nych i ich rodzin oraz grup podwy¿szonego ryzyka, a w szczególnoœci do m³odzie¿y.

Proceder taki skutkowaæ bêdzie w perspektywie postêpuj¹cymi patologiami, co spowoduje koniecz-
noœæ wzrostu wydatków na dzia³ania pomocowe. Prowadziæ to bêdzie nieuchronnie do uszczuplania do-
chodów na poziomie województw i gmin, a co za tym idzie uniemo¿liwi gminom realizacjê wspomnianych
zadañ, które wynikaj¹ z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê z proœb¹ do Pana Ministra o poinformowanie mnie, czy prawd¹ jest, ¿e w 2009 r. S³u¿ba
Celna nie otrzyma œrodków na wzrost uposa¿eñ do zaplanowanej w ustawie bud¿etowej dwuipó³krotno-
œci kwoty bazowej, co zapowiedzia³ w dniu 25 maja bie¿¹cego roku szef S³u¿by Celnej na posiedzeniu
podkomisji sejmowej do spraw rozpatrzenia projektu ustawy o S³u¿bie Celnej.

W ubieg³ym roku rz¹d RP przyj¹³ uchwa³ê dotycz¹c¹ planu modernizacji S³u¿by Celnej na lata 2009-
–2012. Uchwa³a ta zak³ada³a przeznaczenie dodatkowych œrodków na wzrost uposa¿eñ i wynagrodzeñ
osobowych, umo¿liwiaj¹c wzrost mno¿nika dla funkcjonariuszy do wielokrotnoœci kwoty bazowej wyno-
sz¹cej w 2009 r. – 2,5; w 2010 r. – 2,7; a w 2011 r. – 2,72. Podniesienie uposa¿enia funkcjonariuszy S³u¿-
by Celnej mia³o na celu osi¹gniêcie poziomu uposa¿eñ funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, które stano-
wi³y w 2008 r. dwuipó³krotnoœæ kwoty bazowej.

Jaka jest podstawa wstrzymania realizacji uchwa³y modernizacyjnej oraz dalsze pog³êbianie dziesiê-
cioletniej zaleg³oœci w polityce p³acowej?

Co stoi na przeszkodzie, aby minister finansów ustali³ w drodze rozporz¹dzenia dodatki i ich wysokoœæ
na podstawie obecnej ustawy?

Wprowadzenie w 2009 r. podwy¿ek dla pracowników S³u¿by Celnej do poziomu dwuipó³krotnoœci kwo-
ty bazowej by³o publicznie zapowiedziane przez premiera RP. S³u¿ba Celna jest jedyn¹ formacj¹ mundu-
row¹, która nie zosta³a objêta w bie¿¹cym roku regulacj¹ uposa¿eñ i wzrostem p³ac.

Proszê Pana Ministra o zajêcie stanowiska w tej sprawie.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie decyzji o utworzeniu w województwie opolskim bazy
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Województwo opolskie, jako jedyne w kraju, nie posiada w³asnej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go i jest obs³ugiwane przez helikoptery sanitarne stacjonuj¹ce w województwach dolnoœl¹skim i œl¹skim.

Za utworzeniem bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na OpolszczyŸnie przemawiaj¹ nastêpuj¹ce
argumenty:

– ponadstukilometrowy odcinek autostrady A-4, który przebiega przez Opolszczyznê, na którym brak pa-
sówawaryjnych, coutrudniadojazddowypadkówkaretk¹ „S” ratownictwamedycznego i stra¿ypo¿arnej;

– lotniczy transport sanitarny warunkuje rozwój nowoczesnej infrastruktury drogowej (przez Opolsz-
czyznê przebiegaj¹ cztery drogi miêdzynarodowe);

– przy szpitalnych oddzia³ach ratunkowych w Opolu i Nysie trwa budowa l¹dowisk dla helikopterów,
a s¹ to szpitale wielospecjalistyczne;

– transport sanitarny niezbêdny jest do prawid³owego zabezpieczenia stanów zagro¿enia ¿ycia w szpita-
lach wojewódzkich i powiatowych, tym bardziej, ¿e województwo opolskie nie jest oœrodkiem klinicznym;

– transport lotniczy nie tylko ratuje ¿ycie ludzi, ale i zwiêksza bezpieczeñstwo, rozwi¹zuje problemy lo-
gistyczne w ratownictwie medycznym, zw³aszcza je¿eli transport samochodowy jest przeciwwskazany
(chodzi miêdzy innymi o pacjentów z oddzia³ów neurochirurgii, kardiologii inwazyjnej, neurologii
czy transplantologii);

– baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na OpolszczyŸnie by³aby wykorzystywana w polsko-cze-
skiej strefie przygranicznej, gdzie odcinki górskich dróg w okresie zimowym nie s¹ przejezdne, a trans-
port chorych i rannych jest mo¿liwy tylko drog¹ lotnicz¹.

Ponadto, czeska s³u¿ba zdrowia nie ma helikoptera sanitarnego, przy czym odleg³oœæ pomiêdzy szpitalami
w Nysie i w Jeseniku wynosi oko³o 30 km, a do oœrodka wojewódzkiego w O³omuñcu jest oko³o 150 km.

Na terenie województwa opolskiego baz¹ lotnictwa sanitarnego mog³oby byæ lotnisko w Polskiej Nowej
Wsi lub w Kamieniu Œl¹skim. To ostatnie po³o¿one jest najbli¿ej granicy województwa œl¹skiego i znajdu-
je siê w odleg³oœci oko³o 1,5 km od autostrady. Decyzjê lokalizacyjn¹, po wczeœniejszym wniosku wojewo-
dy opolskiego do Pani Minister, wraz ze stanowiskiem sejmiku województwa opolskiego, powinien podj¹æ
dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, Robert Ga³¹zkowski.

Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na OpolszczyŸnie swoim zasiêgiem mo¿e obj¹æ równie¿ czêœæ
województwa œl¹skiego.

W imieniu pracowników s³u¿by zdrowia, samorz¹dowców, a przede wszystkim pacjentów, proszê Pa-
ni¹ Minister o akceptacjê utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego.

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 dyrektorzy stacji pogotowia ratunko-

wego ograniczaj¹ zatrudnianie kobiet ratowników medycznych.
Pracodawcy motywuj¹ to tym, ¿e kobieta nie mo¿e dŸwigaæ ciê¿arów wiêkszych ni¿ 20 kg, a wiêc nie

mo¿e podnosiæ noszy z chorym wa¿¹cych wiêcej ni¿ 20 kg. Mo¿e to prowadziæ do sytuacji, ¿e wiele kobiet
posiadaj¹cych tytu³ ratownika medycznego nie bêdzie mog³o znaleŸæ zatrudnienia.

Proszê o zajêcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

Z powa¿aniem
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Serdecznie dziêkujê za dzia³ania zmierzaj¹ce do umo¿liwienia poœmiertnego awansu dla kapitana Sta-
nis³awa Sojczyñskiego, pseudonim „Warszyc”, które podj¹³ Pan po moim wyst¹pieniu.

Dziêkujê tym bardziej, ¿e wczeœniej z ogromnym niedowierzaniem przyj¹³em informacjê przekazan¹
przez genera³a Janusza Bojarskiego, szefa departamentu kadr MON, w której odrzuca on wniosek o po-
œmiertny awans dla kapitana Stanis³awa Sojczyñskiego, pseudonim „Warszyc”.

„Warszyc” by³ w czasie okupacji hitlerowskiej dowódc¹ 1. Batalionu 27. Pu³ku Piechoty AK, który ope-
rowa³ w po³udniowej czêœci województwa ³ódzkiego, w okrêgu radomszczañskim, gdzie ws³awi³ siê wielo-
ma udanymi i spektakularnymi akcjami przeciwko Niemcom.

Po wojnie kapitan nigdy nie pogodzi³ siê z now¹ komunistyczn¹ rzeczywistoœci¹. Wraz ze swoimi
¿o³nierzami stworzy³ Konspiracyjne Wojsko Polskie i kontynuowa³ walkê o woln¹ Polskê. Podczas II woj-
ny œwiatowej „Warszyc” by³ postrachem Niemców, po wojnie sta³ siê wrogiem komunistycznego Urzêdu
Bezpieczeñstwa. Przeprowadzi³ wiele spektakularnych akcji, w tym akcjê odbicia z radomszczañskiego
wiêzienia UB ponad piêædziesiêciu przetrzymywanych tam wiêŸniów.

W czerwcu 1946 r., zdradzony przez jednego z podkomendnych, zosta³ aresztowany i skazany na karê
œmierci przez Wojskowy S¹d Rejonowy w £odzi. Wyrok wykonano w nieznanym miejscu w l947 r. Rodzi-
nie nigdy nie wydano cia³a.

Kapitan Sojczyñski jest niekwestionowanym bohaterem, któremu nale¿¹ siê szacunek i przynajmniej
poœmiertna rehabilitacja przez nadanie stopnia genera³a. Z tego powodu jestem ogromnie zaskoczony de-
cyzj¹ genera³a Janusza Bojarskiego, w której mowa, ¿e nie ma on prawa mianowaæ „Warszyca” na wy¿szy
stopieñ, poniewa¿ kapitan nie by³ ¿o³nierzem s³u¿by czynnej. W myœl interpretacji szefa kadr MON, awans
przys³uguje zmar³ym ¿o³nierzom zawodowym, Sojczyñski by³ tymczasem oficerem rezerwy.

Maj¹c na uwadze ogromne zas³ugi kapitana Sojczyñskiego uwa¿am, ¿e w tym przypadku mo¿na uczy-
niæ wyj¹tek, podobny do tego sprzed dwóch lat, kiedy to poœmiertny awans otrzyma³o wielu oficerów re-
zerwy zamordowanych w Katyniu.

Jeszcze raz dziêkujê za podjêt¹ interwencjê i proszê o informacjê, czy zamierza Pan podj¹æ dzia³ania
maj¹ce na celu doprowadzenie do nowelizacji przepisów w tym zakresie, tak by w przysz³oœci w podob-
nych sytuacjach ich wyk³adnia by³a jednoznaczna.

Jeœli pojawi³yby siê problemy natury prawnej, to jako senator i wiceminister sprawiedliwoœci deklaru-
jê pomoc w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszki Odorowicz

Szacuje siê, ¿e w Polsce ¿yje kilkaset tysiêcy osób g³uchych i niedos³ysz¹cych. Zmagaj¹ siê one co-
dziennie z wieloma trudnoœciami. Znaczna czêœæ z nich to ludzie wykszta³ceni, interesuj¹cy siê ró¿nymi
dziedzinami kultury, miêdzy innymi sztuk¹ filmow¹.

Podczas moich dy¿urów senatorskich osoby te, niestety, wielokrotnie skar¿y³y siê, ¿e dostêp do sztuki
filmowej jest w ich przypadku znacznie utrudniony. Pozbawieni s¹ mo¿liwoœci udzia³u w premierach pol-
skich produkcji, bo na kopiach nie ma napisów. Skazani s¹ na d³ugie oczekiwanie, a¿ do momentu,
w którym obraz uka¿e siê na p³ytach DVD lub zostanie wyemitowany przez telewizjê, a wiadomo przecie¿,
¿e dla prawdziwego konesera filmu obraz nale¿y ogl¹daæ w kinie, na odpowiednio du¿ym ekranie z profe-
sjonalnym nag³oœnieniem i w odpowiedniej atmosferze.

Ta sama sytuacja dotyczy filmów animowanych, które w ostatnim czasie bij¹ frekwencyjne rekordy, a og-
l¹dane s¹ zarówno przez starszych, jak i najm³odszych widzów. Niestety, osoby g³uche s¹ równie¿ tej mo¿liwo-
œci pozbawione. Problem najboleœniej dotyka dzieci, które czuj¹ siê gorsze od zdrowych rówieœników.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Dyrektor z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci umieszczania napi-
sów na kopiach polskich filmów, a tak¿e filmów animowanych, chocia¿by na ich czêœci. Kopie mog³yby
wtedy stopniowo trafiaæ do kin.

Krzysztof Kwiatkowski

34. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 34. posiedzenia Senatu 213



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani z oœwiadczeniem senatorskim w sprawie szkolnictwa zawodowego.
Z informacji uzyskanych z izb rzemieœlniczych wiem, i¿ MEN prowadzi aktualnie prace nad zmianami

programowymi i organizacyjnymi dotycz¹cymi szkolnictwa zawodowego, które maj¹ byæ wdra¿ane od ro-
ku szkolnego 2012/2013.

Analizuj¹c problem, mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ ministerstwo, podejmuj¹c próbê reform szkolnictwa
zawodowego, kieruje siê programem „Edukacja i szkolenie”, który zosta³ przyjêty przez ministra edukacji
oraz Komisjê Europejsk¹ w 2002 r., oraz zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
z 2008 r.

Jednak¿e moim zdaniem dzia³ania podejmowane przez MEN zmierzaj¹ w kierunku przeciwnym ni¿
dzia³ania podejmowane w Europie i nastêpuje ograniczenie znaczenia kszta³cenia zawodowego. Przewi-
duje siê mianowicie wprowadzenie w pierwszej klasie kszta³cenia ogólnego, w tym zmniejszenie godzin na
przedmioty zawodowe do oko³o czterech tygodniowo, i ca³kowite zaniechanie szkolenia praktycznego.
W dalszym toku nauki wymiar zajêæ praktycznych zostanie zredukowany œrednio o 1/3.

Nale¿y powa¿nie zastanowiæ siê, czy ograniczanie nauczania przedmiotów zawodowych na rzecz
kszta³cenia ogólnego nie jest dzia³aniem chybionym, a nawet szkodliwym dla szkolnictwa zawodowego,
z punktu widzenia przygotowania absolwenta do wejœcia na rynek pracy. Œrodowiska rzemieœlnicze
i przyszli pracodawcy nie podzielaj¹ stanowiska MEN, i¿ zmiany te przyczyni¹ siê do wyrównania pozio-
mu wykszta³cenia m³odych Polaków z poziomem wykszta³cenia innych Europejczyków oraz przyczyni¹
siê do lepszego funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego.

Jestem g³êboko zaniepokojony wprowadzan¹ reform¹. Proszê Pani¹ Minister o przes³anie mi szczegó-
³owych informacji o proponowanych zmianach, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich uzasadnienia.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pañstwowe Przedsiêbiorstwo U¿ytecznoœci Publicznej „Poczta Polska” od 2005 r. jest permanentnie re-

strukturyzowane. Dla pocztowców praca w minionych latach to praca w atmosferze strajków, niepewno-
œci zatrudnienia i zmian organizacyjnych. Po latach eksperymentów, polegaj¹cych na „pionizacji” Poczty
Polskiej, kolejna reorganizacja wzbudza wœród pracowników i zwi¹zkowców niepewnoœæ i obawy przed
utrat¹ pracy.

Prywatyzacja Poczty Polskiej przebiega wed³ug tego samego schematu, zgodnie z którym prywatyzo-
wana by³a Telekomunikacja Polska. Do dnia dzisiejszego prywatyzacja Telekomunikacji Polskiej, polega-
j¹ca na sprzeda¿y bardzo dochodowego przedsiêbiorstwa pañstwowemu operatorowi France Telecom,
budzi bardzo wiele w¹tpliwoœci. Bezpoœrednie skutki prywatyzacji TP to zwolnienia pracowników. Jesz-
cze w 2000 r. liczba pracowników wynosi³a 67 tysiêcy, a dzisiaj zatrudnionych jest ponad 28 tysiêcy pra-
cowników. Tego w³aœnie scenariusza obawiaj¹ siê pracownicy Poczty Polskiej.

Obecnie w strukturze Poczty Polskiej we W³oc³awku dzia³a Centrum Poczty Oddzia³ Rejonowy. Jest to
jednostka dzia³aj¹ca efektywnie, generuj¹ca wiêksze przychody ni¿ s¹siedni Oddzia³ Rejonowy w Toru-
niu. W planach reorganizacyjnych przewidywane jest po³¹czenie Oddzia³u Rejonowego Toruñ z Oddzia-
³em Rejonowym W³oc³awek w jedn¹ jednostkê organizacyjn¹ z siedzib¹ w Toruniu. Dla mieszkañców
W³oc³awka, dla pracowników Poczty Polskiej z W³oc³awka jest to decyzja niezrozumia³a. Co wiêcej, wpi-
suje siê ona w scenariusz degradacji miasta W³oc³awek, w którym ju¿ dziœ jest najwy¿sza w województwie
kujawsko-pomorskim stopa bezrobocia, a relacja z wydawania paczek przez Caritas W³oc³awek jest wy-
korzystywana w spotach reklamowych PiS.

Szanowny Panie Ministrze! Dzia³aj¹c w interesie mieszkañców miasta W³oc³awek, jednoczeœnie uzna-
j¹c koniecznoœæ zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej, proszê o dialog z pocztowcami we W³oc³awku
i zaniechanie planów redukcji zatrudnienia.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach przez Polskê przesz³a oczekiwana przez rolników fala opadów. Nie zmieni³o to jed-

nak wywo³anej d³ugotrwa³ym brakiem opadów katastrofalnej sytuacji na polach producentów zbó¿ z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. W niektórych regionach województwa kujawsko-pomorskiego nie
odnotowano opadów od marca. Zbo¿a jare na glebach zwiêz³ych nie powschodzi³y, a na s³abszych po wze-
jœciu usch³y. Zbo¿a ozime nie maj¹ obsady wobec bardzo ograniczonego krzewienia siê spowodowanego
brakiem wody. Wegetacja zbó¿ po bardzo dobrym wyjœciu z zimy zmieni³a siê diametralnie – zbo¿a wysy-
chaj¹ i ¿ó³kn¹, nie mo¿na zastosowaæ drugiej dawki azotu i zabiegów chemicznych.

Krajowa Federacja Producentów Zbó¿ prognozowa³a, ¿e zbiory zbó¿ w 2009 r. znajd¹ siê na poziomie
26,6 milionów t dla ca³ego kraju. Na skutek dotkliwej wiosennej suszy bêd¹ one najprawdopodobniej
znacznie mniejsze. Wiêkszoœæ rolników, miêdzy innymi z powiatów: tucholskiego, w³oc³awskiego, lip-
nowskiego czy sêpoleñskiego, nie bêdzie w stanie uratowaæ swoich plonów. Wed³ug szacunków gmin po-
mocy potrzebuje oko³o 30% rolników. O wsparciu finansowym decyduj¹ komisje powo³ywane przez woje-
wodê za zgod¹ ministra rolnictwa.

Szanowny Panie Ministrze! Jakie dzia³ania pomocowe dla rolników poszkodowanych w wyniku tegoro-
cznej wiosennej suszy podejmie Ministerstwo Rolnictwa?

Z powa¿aniem,
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Rachonia

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!
Co pewien czas media podaj¹ informacje dotycz¹ce dzia³añ przedstawicieli s³u¿b bezpieczeñstwa Wiet-

namu na terenie naszego kraju, miêdzy innymi „Rzeczpospolita” z dnia 18 lutego 2009 r., str. A7; „Wiet-
namska bezpieka w Polsce”, „Gazeta Wyborcza” z 23–24 maja 2009 r. Zaskoczenie budz¹ regularne skargi
obywateli Wietnamu przebywaj¹cych w naszym kraju na to, ¿e po zatrzymaniu przez polskie s³u¿by, przede
wszystkim Stra¿ Graniczn¹, s¹ oni przes³uchiwani przez funkcjonariuszy wietnamskich s³u¿b bezpieczeñ-
stwa, którzy namawiaj¹ ich do wspó³pracy w rozpracowywaniu wietnamskiej emigracji w Polsce, a w razie
odmowy gro¿¹ deportacj¹ lub represjami wobec przebywaj¹cych w Wietnamie rodzin.

Jak donosi prasa, w dniu 12 maja 2009 r. na warszawskiej Pradze-Pó³noc dosz³o do tragedii. Podczas
wejœcia funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej do jednego z mieszkañ z okna wyskoczy³ dwudziestosiedmio-
letni Wietnamczyk, który zgin¹³ na miejscu.

Wszystkie informacje wzbudzaj¹ du¿e zaniepokojenie w naszym spo³eczeñstwie. Co wiêcej, pragnê po-
informowaæ Pana Premiera, ¿e w okresie obchodów dwudziestej rocznicy wyborów 4 czerwca, podczas
spotkañ ze studentami bardzo czêsto jestem indagowany na tê okolicznoœæ.

Z wyjaœnieñ Stra¿y Granicznej wynika, ¿e na podstawie umowy miêdzynarodowej z 2004 r. o wzajem-
nym przekazywaniu obywateli wspó³praca z urzêdnikami wietnamskich s³u¿b specjalnych jest niezbêd-
na dla ustalenia to¿samoœci emigrantów, którzy podaj¹ siê za obywateli tego kraju. Stra¿ Graniczna przy-
znaje, ¿e w Polsce przebywaj¹ z oficjaln¹ delegacj¹ przedstawiciele wietnamskiego Ministerstwa Bezpie-
czeñstwa Publicznego, ale s¹ to specjaliœci w zakresie kontroli ruchu granicznego, a ich zadaniem jest po-
twierdzenie to¿samoœci przes³uchiwanych osób. Poza tym w przes³uchaniach, prowadzonych najczêœciej
w areszcie deportacyjnym Stra¿y Granicznej, bior¹ zawsze udzia³ dwaj polscy urzêdnicy i t³umacz.

Polska jest silnym oœrodkiem emigracyjnym wietnamskiej opozycji antykomunistycznej. Pamiêæ o na-
szych w³asnych trudnych doœwiadczeniach historycznych powinna skutkowaæ wsparciem i opiek¹ dla
tej grupy ze strony odpowiednich s³u¿b i administracji naszego kraju.

Pozwalam sobie skierowaæ pod adresem zarz¹dzanego przez Pana Premiera resortu kilka pytañ.
Czy dla prawid³owej realizacji umowy o wzajemnym przekazywaniu obywateli niezbêdne jest korzysta-

nie z bezpoœredniej pomocy funkcjonariuszy wietnamskich s³u¿b specjalnych na terytorium Polski?
Czy przebieg przes³uchañ obywateli Wietnamu, o których mowa, poddawany jest rejestracji i œcis³emu

nadzorowi funkcjonariuszy polskiej Stra¿y Granicznej?
Czy zdaniem Pana Premiera obywatele Wietnamu przebywaj¹cy na terytorium naszego kraju mog¹ od-

nosiæ wra¿enie, i¿ umowa z Wietnamem o wzajemnym przekazywaniu obywateli jest wykorzystywana do
walki z wietnamsk¹ opozycj¹ antykomunistyczn¹?

Czy znana jest Panu Premierowi umowa o analogicznej konstrukcji o wzajemnym przekazywaniu oby-
wateli pomiêdzy Wietnamem a innymi pañstwami Unii Europejskiej?

W œwietle informacji medialnych prowadzenie na terenie Polski dzia³añ przez funkcjonariuszy s³u¿b
bezpieczeñstwa Wietnamu umo¿liwia, z du¿ym prawdopodobieñstwem, penetracjê i inwigilacjê emigra-
cyjnych œrodowisk Wietnamczyków mieszkaj¹cych w Polsce i obywateli polskich z nimi wspó³pracu-
j¹cych. Czy w tym kontekœcie rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wypowiedzenia lub renegocjacji umowy z Wiet-
namem o wzajemnym przekazywaniu obywateli?

Z wyrazami szacunku
Janusz Rachoñ
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Dotyczy ono debaty nad roczn¹ strategi¹ polityczn¹ Komisji Europejskiej na rok 2010 podczas trzy-
dziestego trzeciego posiedzenia Senatu RP 14 maja 2009 r.

Panie Marsza³ku, podczas wspomnianej debaty wyg³osi³em przemówienie i zwróci³em uwagê na wy-
j¹tkow¹ nieudolnoœæ rz¹du, który, maj¹c atut w postaci kryzysu gospodarczego, pozwoli³ Komisji Euro-
pejskiej doprowadziæ do likwidacji polskich stoczni w Gdyni i w Szczecinie. Konkludowa³em, ¿e w sytu-
acji kryzysu finansowego Francja i Niemcy, bez konsultacji ze wszystkimi partnerami, wspieraj¹ w³as-
ne instytucje finansowe i gospodarcze, a w tym samym czasie Komisja Europejska zmusza Polskê do li-
kwidacji ca³ego przemys³u stoczniowego. Mówi³em te¿, ¿e przedstawicielom unijnej biurokracji nie wy-
starcz¹ nasze uœmiechy i mi³e s³owa. To nie jest recepta dla polskiego rz¹du na za¿egnanie problemu
w relacjach Warszawy z Bruksel¹. Wspomnia³em, ¿e niestety w tym roku przez pierwsze trzy miesi¹ce
saldo przep³ywów by³o ujemne, czyli Polska wp³aci³a do Brukseli wiêcej, ni¿ wynosi³a suma funduszy,
które otrzymaliœmy. Czas to, w kontekœcie tej strategii, dostrzec, a nie tylko entuzjazmowaæ siê teori¹
i ogólnikami o tym, jak to dobrze nam w Unii i ¿e podobno, rzekomo, bêdzie jeszcze lepiej.

Wczeœniej w trakcie pytañ ostrzega³em, ¿e Komisja Europejska prêdzej czy póŸniej narzuci Polsce nie-
moralne rozwi¹zania odnoœnie do tzw. zwi¹zków osób tej samej p³ci na prawach ma³¿eñstw, a tak¿e inne
tego typu rozwi¹zania. W odpowiedzi na moje stwierdzenia i ostrze¿enia m.in. senator Jan Rulewski
w swoim wyst¹pieniu uzna³ mnie za przedstawiciela ustêpuj¹cej mniejszoœci, zachêca³, abyœmy jako se-
natorowie PiS wyb³agali u prezydenta ratyfikacjê traktatu lizboñskiego, a przede wszystkim wzbudzili en-
tuzjazm i sympatiê dla Europy, zamiast wrogoœci do niej.

Panie Marsza³ku, nie jestem euroentuzjast¹, ale te¿ nie jestem wrogiem jednocz¹cej siê Europy. No-
men omen akurat tego samego dnia, 14 maja, Komisja Europejska pozwa³a Polskê do Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci za niewystarczaj¹ce przepisy w dziedzinie równoœci p³ci i walki z dyskryminacj¹. Chodzi
o unijn¹ dyrektywê z 2004 r. o równym traktowaniu kobiet i mê¿czyzn, która zakazuje bezpoœredniej i po-
œredniej dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ oraz molestowania seksualnego. Termin jej wprowadzenia mi-
n¹³ w grudniu 2007 r., ale KE twierdzi, ¿e dot¹d nie dosta³a informacji od Polski o przedsiêwziêtych kro-
kach, pomimo kilkakrotnych ostrze¿eñ i ponagleñ z Brukseli.

Konkretnie obecny stan prawny w Polsce rzekomo nie jest w pe³ni zgodny z przepisami dyrektywy (zakaz
dyskryminacji istnieje w Konstytucji RP, ale nie ma do niego przepisów wykonawczych, nie ma regulacji,
która zakazywa³aby dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ, a tak¿e wiek, pochodzenie spo³eczne, wyznanie,
orientacjê seksualn¹ itp.). Krótko mówi¹c, mamy uchwaliæ ustawê wprowadzaj¹c¹ do polskiego prawa
przepisy dyrektyw, których niepe³ne wdro¿enie zarzuca nam KE. S¹ to: dyrektywa wprowadzaj¹ca w ¿ycie
zasadê równego traktowania osób bez wzglêdu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE); dyrek-
tywa ustanawiaj¹ca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
(2000/78/WE); dyrektywa w sprawie wprowadzenia w ¿ycie zasady równego traktowania mê¿czyzn i ko-
biet w zakresie dostêpu do zatrudnienia, kszta³cenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy
(2002/73/WE); dyrektywa wprowadzaj¹ca w ¿ycie zasadê równego traktowania mê¿czyzn i kobiet w zakre-
sie dostêpu do towarów i us³ug oraz dostarczania towarów i us³ug (2004/113/WE).

Gdy ustawa wejdzie w ¿ycie, ka¿dy, kto poczuje siê dyskryminowany, bêdzie móg³ (w zakresie przewi-
dzianym w ustawie) dochodziæ swych praw w s¹dzie cywilnym i domagaæ siê odszkodowania. Co do zasa-
dy, to sprawca bêdzie musia³ udowodniæ, ¿e jego zachowanie nie by³o dyskryminuj¹ce.

Tu przypomnê, ¿e ju¿ w zesz³ym roku KE zaproponowa³a now¹ szerok¹ unijn¹ dyrektywê, która ma za-
kazaæ dyskryminacji ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹, wiek, niepe³nosprawnoœæ, religiê czy przekona-
nia. Ma te¿ gwarantowaæ równe traktowanie w dziedzinie socjalnej (w tym zabezpieczenia spo³ecznego
i ochrony zdrowia), edukacji (ale nie wyznaniowej) oraz dostêpu do towarów i us³ug oferowanych powszech-
nie na zasadach komercyjnych, by uzupe³niæ pakiet obowi¹zuj¹cych w UE przepisów równoœciowych.
W pracach nad t¹ dyrektyw¹ polski rz¹d deklarowa³ poparcie dla takich daleko id¹cych zapisów.

Panie Marsza³ku, dzielê siê moj¹ obaw¹, ¿e przyjmuj¹c wszystkie unijne dyrektywy, w nied³ugim cza-
sie Polska zostanie skazana na finansowe kary z tytu³u nieprzestrzegania np. zakazu dyskryminacji ze
wzglêdu na orientacjê seksualn¹. Przypomnê przyk³ad pastora ze Szwecji, który za nazwanie homosek-
sualizmu grzechem, poszed³ do wiêzienia. Albo casus senatora Buttiglione, który z powodu swoich kato-
lickich pogl¹dów na temat homoseksualizmu, nie zosta³ wybrany komisarzem UE. W tym kontekœcie mo-
¿na siê obawiaæ kar dla Polski na przyk³ad za nieuchwalenie ustawy dopuszczaj¹cej do nadania wspo-
mnianym wczeœniej zwi¹zkom statusu ma³¿eñstwa.
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I konkluzja: dopóki prezydent RP nie z³o¿y³ podpisu pod ratyfikacj¹ traktatu lizboñskiego, dopóty naci-
ski na Polskê bêd¹ mia³y charakter dyrektyw i rezolucji; potem sytuacja prawna Polski zmieni siê diame-
tralnie, poniewa¿ unijne prawo bêdzie mia³o charakter zdecydowanie obliguj¹cy. Obym siê myli³.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o udzielenie informacji, wprowadzenie jakich zmian jest planowane w Programie

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w dzia³aniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Czy
w ramach planowanych zmian nast¹pi zwiêkszenie œrodków finansowych dostêpnych dla rolników, któ-
rzy w bie¿¹cym roku z³o¿yli stosowne wnioski o dofinansowanie?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do licznych wyst¹pieñ wêdkarzy zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim, samo-

rz¹dów i przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych, uprzejmie proszê o ponown¹ analizê prawnych mo¿-
liwoœci ograniczenia populacji kormorana czarnego (Phalacrocorax carbo). Chodzi przede wszystkim
o podjêcie takich dzia³añ, które umo¿liwia³yby z jednej strony ochronê tego gatunku, a z drugiej strony
zahamowanie pewnych szkodliwych dla œrodowiska naturalnego efektów zwi¹zanych z wegetacj¹ tego
gatunku, a wiêc o zrównowa¿ony rozwój.

Proszê tak¿e o podanie informacji, jak wygl¹da zaawansowanie prac nad przygotowaniem strategii go-
spodarowania populacj¹ kormorana czarnego w Polsce. Czy planowane jest wprowadzenie takich zmian
legislacyjnych, które umo¿liwia³yby pokrycie szkód wyrz¹dzanych przez kormorany œrodowiskom wêd-
karskim i Polskiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Szaleñca

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
W wyniku kryzysu w sektorze bankowym nast¹pi³o œwiatowe spowolnienie gospodarki, w tym zmala³

popyt na wêgiel koksowy, stal i koks wielkopiecowy. W obliczu spadaj¹cych cen huty rozpoczê³y proces
zamykania pieców i ograniczy³y zamówienia na koks.

Najgorzej wygl¹da sytuacja w koksowniach, które nie s¹ zintegrowane z hutami. Do takich koksowni
nale¿y najnowoczeœniejsza w Polsce Koksownia PrzyjaŸñ Sp. z.o.o. w D¹browie Górniczej. Wykorzystuj¹c
koniunkturê w latach 2004–2008, zak³ad przyst¹pi³ do przedsiêwziêæ modernizacyjnych z wykorzysta-
niem najnowszych technologii. Celem by³o dostosowanie siê do wszystkich wymogów Unii Europejskiej,
co mia³o gwarantowaæ wieloletnie funkcjonowanie Koksowni PrzyjaŸñ Sp. z.o.o. jako nowoczesnego
przedsiêbiorstwa spe³niaj¹cego wszelkie standardy techniczno-technologiczne. Wybudowano dwie no-
woczesne baterie koksownicze, elektrociep³owniê do utylizacji gazów nadmiarowych, chroni¹c przez to
œrodowisko naturalne, instalacje do produkcji wêglopochodnych oraz najnowoczeœniejsz¹ w polskim
przemyœle hutniczym oczyszczalniê œcieków.

Koksownia PrzyjaŸñ dzia³a na rynku jako samodzielna koksownia, niepowi¹zana kapita³owo z odbiorca-
mi koksu. Podjête przez organy spó³ki decyzje antykryzysowe poprzedzone dog³êbn¹ analiz¹ dotycz¹c¹
ograniczenia produkcji, kosztów remontów, p³ac, zatrudnienia, osi¹gnê³y ju¿ najni¿szy z mo¿liwych pozio-
mów bezpieczeñstwa technologicznego. Przekroczenie barier minimalnej produkcji doprowadzi do nieod-
wracalnej degradacji nowo wybudowanych baterii koksowniczych. Ponadto koksownia jest producentem
produktów chemicznych, takich jak smo³a, benzol, gaz koksowniczy i siarka. Po dokonaniu olbrzymich in-
westycji w latach 2005–2008 sta³a siê wzorcowym zak³adem koksowniczym w skali europejskiej.

Zwracam siê do Pana Ministra o szczególne zainteresowanie zak³adem i wsparcie dzia³añ antykryzyso-
wych podjêtych w Koksowni PrzyjaŸni Sp. z.o.o. w D¹browie Górniczej. Je¿eli koksownia nie otrzyma po-
mocy, grozi jej utrata wartoœci maj¹tku produkcyjnego szacowanego na 1,2 miliarda z³, a w dalszej kon-
sekwencji proces upad³oœciowy.

Dlatego proszê o odpowiedŸ na pytanie. Chcia³bym wiedzieæ, czy istniej¹ realne szanse na to, aby
umieœciæ sektor koksowniczy, a co za tym idzie Koksowniê PrzyjaŸñ Sp. z.o.o. w D¹browie Górniczej
w „Pakiecie spo³eczno-gospodarczym”.

Z powa¿aniem
Zbigniew Szaleniec
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o zmianê nazewnictwa planowanych wêz³ów auto-

stradowych na czêstochowskim odcinku autostrady A1. Wed³ug pierwotnych planów dla czterech wêz-
³ów przewidziano nazewnictwo, które w rzeczywistoœci utrudni podró¿nym orientacjê przy wjeŸdzie do
miast. Zaproponowano bowiem nastêpuj¹ce nazwy: Rz¹sowa, Lgota, Wyrazów i Zawodzie. W szczególno-
œci ostatnia nazwa bêdzie dezinformowaæ, gdy¿ ta niewielka i ma³o znana miejscowoœæ ma swojego odpo-
wiednika w postaci czêstochowskiej dzielnicy Zawodzie po³o¿onej w zupe³nie innym kierunku, w innej
czêœci miasta.

Choæ czêœæ autostrad jest na etapie przygotowania do realizacji, podobnie jak wêz³y autostradowe, to
wspomniane kwestie ju¿ w tej chwili budz¹ sprzeciw w ca³ym kraju. Chyba najbardziej widocznym wyra-
zem tego sprzeciwu jest postawa Gliwic w stosunku do wêz³a Soœnica, którego nazwê staraj¹ siê zmieniæ.

Podobnie jest w Czêstochowie. Prezydent miasta Czêstochowy skierowa³ do Pana Ministra swoj¹ propo-
zycjê zmian zwi¹zanych z wêz³ami autostradowymi bêd¹cymi w obrêbie naszego miasta. Wczeœniejsze na-
zewnictwo, zgodnie z sugesti¹ lokalnego samorz¹du, mia³oby zostaæ zast¹pione przez nastêpuj¹ce: Czêsto-
chowa Pó³noc (zamiast Rz¹sowa), Czêstochowa Zachód (zamiast Lgota), Czêstochowa Blachownia (zamiast
Wyrazów) oraz Czêstochowa Po³udnie (zamiast Zawodzie). Oczywiœcie jest to wstêpna propozycja, która
mo¿e ulec modyfikacji po wczeœniejszych konsultacjach z w³adzami miasta, jednak¿e przedstawia ona pe-
wn¹ wizjê co do oczekiwanego nazewnictwa. Pragnê w tym miejscu wyraziæ swoje poparcie dla inicjatywy
samorz¹du miasta Czêstochowy, który s³usznie prosi o uwzglêdnienie sugerowanych zmian.

Z informacji, jakie posiadam, wynika, ¿e Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przymierza
siê do wykonania korekt w ca³ym kraju. Nie bez znaczenia bêdzie wsparcie pana ministra, aby uregulo-
waæ pewn¹ kontrowersyjn¹ kwestiê zgodnie z oczekiwaniami lokalnych spo³ecznoœci. W przypadku Czê-
stochowy mog³aby to byæ skromna rekompensata za oddalenie o dwa lata budowy odcinka autostrady A1
wraz z miejsk¹ obwodnic¹.

Proszê o wsparcie i, po konsultacjach z w³adzami miasta Czêstochowy, uwzglêdnienie zaproponowa-
nych zmian w przedmiotowej kwestii.

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani w zwi¹zku z kwesti¹ bardzo istotn¹ dla wielu osób, które w swoim ¿yciu zawodo-

wym by³y zarówno ubezpieczone w KRUS, na mocy ustawy, jako w³aœciciele gruntów rolnych, jak równie¿
pracowa³y jednoczeœnie zawodowo i podlega³y ubezpieczeniu pracowniczemu w ZUS. Otó¿ proszê
o szczegó³owe wyjaœnienie, w jaki sposób s¹ przyznawane emerytury, ze szczególnym uwzglêdnieniem
kwestii wczeœniejszych emerytur, osobom op³acaj¹cym sk³adki w ZUS i KRUS.

Dla lepszego zobrazowania problemu pozwolê sobie przytoczyæ przyk³ad kobiety, która w roku 2007
ukoñczy³a 55 lat i zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej naby³a prawo do wczeœniejszej emerytury. Jed-
nym z podstawowych warunków, od których spe³nienia uzale¿nione jest prawo do emerytury dla osób z jej
grupy wiekowej, jest udowodnienie wymaganego sta¿u pracy. Na sta¿ ten sk³adaj¹ siê okresy sk³adkowe
(wymienione w art. 6 ustawy emerytalnej), okresy niesk³adkowe (wymienione w art. 7 ustawy emerytalnej)
oraz tzw. okresy uzupe³niaj¹ce, uwzglêdniane na zasadach wskazanych w art. 10 i art. 10a tej¿e ustawy.

Z przedstawionych dokumentów wynika, i¿ ZUS uwzglêdni³ tej pani 11 lat, 4 miesi¹ce i 16 dni jako
okresy sk³adkowe oraz 3 lata, 9 miesiêcy i 16 dni jako okresy niesk³adkowe. Jednak sprawê sporn¹ sta-
nowi¹ okresy uzupe³niaj¹ce, tak zwane okresy rolne. Zgodnie z przepisami ustawy emerytalnej, jeœli ³¹cz-
ny wymiar okresów sk³adkowych i niesk³adkowych jest niewystarczaj¹cy do ustalenia uprawnieñ do
emerytury, uwzglêdnia siê – w zakresie niezbêdnym do uzupe³nienia wymaganego okresu – okresy pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie. Dlatego te¿ w ZUS zosta³y przedstawio-
ne wszystkie niezbêdne dokumenty w tym zakresie, by okresy ubezpieczenia w KRUS zosta³y doliczone
do sta¿u emerytalnego. Jednak¿e wspominana osoba pobiera³a rentê z tytu³u czasowej niezdolnoœci do
pracy i zdaniem ZUS nie jest mo¿liwe przyznanie jej wczeœniejszej emerytury, gdy¿ sk³adki zosta³y wyko-
rzystane na œwiadczenie rentowe z KRUS. Czy jest to zgodne z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem?

Zwracam siê do Pani Minister o wyjaœnienie opisanego problemu.

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, do minister zdro-
wia Ewy Kopacz oraz do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty Krasnodêb-
skiej-Tomkiel

Szanowne Panie Minister! Szanowna Pani Prezes!
W ostatnim czasie mo¿emy ogl¹daæ spot telewizyjny w formie ¿artu opartego na rysunkach Marka Ra-

czkowskiego, który zachêca przedsiêbiorców do dobrowolnego przyznania siê do zmowy cenowej. Stano-
wi on element kampanii edukacyjnej urzêdu promuj¹cej wiedzê o prawie konkurencji. Ów ¿art to reakcja
na sugestiê zaniechania nielegalnych praktyk, któr¹ to sugestiê przedstawia Staszek, bohater komiksu.
Odrzucenie jego rady ma jednak powa¿ne skutki, w ostatniej scenie bowiem wszyscy przedsiêbiorcy…
znikaj¹. A g³os w tle przypomina: „Konsekwencje gro¿¹ce za udzia³ w kartelu s¹ bardzo powa¿ne, dlatego
warto zg³osiæ siê do UOKiK, zanim formalne kroki zostan¹ podjête. Zmowy cenowe s¹ nielegalne. Dotkli-
wych sankcji finansowych mo¿esz unikn¹æ. Przyznaj siê dobrowolnie”. Kampania realizowana jest we
wspó³pracy z wieloma stacjami telewizyjnymi i rozg³oœniami radiowymi, a spoty emitowane by³y przez
dwa tygodnie, pocz¹wszy od 11 maja br.

Kolejn¹ form¹ kampanii finansowanych ze Ÿróde³ unijnych by³y og³oszenia o bezp³atnych szkoleniach
dla chirurgów, zamieszczane przez tydzieñ na trzeciej stronie „Gazety Wyborczej”. Informowa³y one o mo-
¿liwoœci szkoleñ oraz zachêca³y do udzia³u.

W zwi¹zku z powy¿ej opisanymi akcjami, finansowanymi ze œrodków europejskich, pragnê prosiæ Pa-
nie Minister o wyjaœnienie nastêpuj¹cych kwestii.

1. Jaki jest ³¹czny koszt realizacji tych programów, obejmuj¹cy wyprodukowanie i wielokrotn¹ emisjê spo-
tów reklamowych w licznych mediach oraz og³oszenia w prasie? Czy w przypadku og³oszeñ dla lekarzy bar-
dziej zasadne, mniej kosztowne i przynosz¹ce podobne efekty nie by³oby przes³anie tych informacji do wszys-
tkichszpitaliwkrajuoraz informowanieo tympoprzez izby lekarskie, a tak¿ewczasopismach fachowych?

2. Jakie s¹ Ÿród³a finansowania tych¿e programów? Jaki procent stanowi¹ w tym œrodki z bud¿etu pa-
ñstwa?

3. W jakim trybie wy³oniony zosta³ wykonawca programu, firma „Publicis”, oraz „Gazeta Wyborcza”?
Czy by³y prowadzone badania potwierdzaj¹ce zasadnoœæ publikacji og³oszeñ w „Gazecie Wyborczej”?

4. Jaka jest dotychczasowa efektywnoœæ realizacji tych programów, w szczególnoœci czy zg³osili siê do-
tychczas jacyœ przedsiêbiorcy dobrowolnie przyznaj¹cy siê do zmowy cenowej oraz ilu chirurgów z ca³ej
Polski jest zainteresowanych szkoleniami, a tak¿e jaki jest to procent lekarzy chirurgów pracuj¹cych
w tym zawodzie w Polsce?

5. Czy zdaniem Pañ Minister i Pani Prezes jest to efektywne dysponowanie œrodkami unijnymi? Czy
koszt przeprowadzonych kampanii jest wymierny wobec zamierzonych i osi¹gniêtych rezultatów?

Zwracam siê zatem do Pani Minister Rozwoju Regionalnego, by – w ramach kompetencji nadzorowane-
go przez Pani¹ resortu i pe³nionego nadzoru nad przejrzystoœci¹ dysponowania œrodkami unijnymi oraz
zasadnoœci¹ ich wydatkowania – sprawdzi³a dotychczasow¹ efektywnoœæ realizacji tych programów,
a w szczególnoœci to, czy zg³osili siê dotychczas jacyœ przedsiêbiorcy dobrowolnie przyznaj¹cy siê do zmo-
wy cenowej oraz chirurdzy zainteresowani szkoleniami?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Rozwój energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych winien byæ czêœci¹ polityki proekologicznej wszyst-

kich krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Jak wiadomo, w grudniu 2008 r. Parlament Europejski
przyj¹³ dyrektywê w sprawie promocji u¿ycia energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych (OZE). Dyrektywa
ta obejmuje pakiet zapisów regulacyjnych, zmierzaj¹cych do uzyskania w 2020 r. dwudziestoprocentowe-
go udzia³u energii z OZE w ca³ym unijnym rynku energii. Zgodnie z ostatnimi ustaleniami, Polska powinna
do 2020 r. uzyskaæ piêtnastoprocentowy udzia³ energii z OZE w swoim bilansie energii.

Wspomniana dyrektywa nakazuje poszczególnym krajom cz³onkowskim opracowanie i przed³o¿enie Ko-
misji Europejskiej do 30 czerwca 2010 r. planu dzia³añ zmierzaj¹cych do realizacji ustalonych dla nich po-
ziomów udzia³u energii z OZE w bilansach energii, tzw. action plan. By³bym zainteresowany stanem prac
nad przygotowaniem owego planu dla naszego kraju. Czy przy opracowaniu planu przewiduje Pan
wspó³pracê z organizacjami zrzeszaj¹cymi producentów energii pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 34. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 maja 2009 r.

w sprawie uczczenia pamiêci Wojciecha Korfantego (1873-1939)
– wspó³twórcy II Rzeczypospolitej

Rok 2009 zosta³ na Œl¹sku og³oszony Rokiem Wojciecha Korfantego. Z Jego postaci¹ wi¹¿¹ siê najpiêk-
niejsze karty w dziejach Górnego Œl¹ska - powrót do Macierzy. Bêd¹c polskim komisarzem plebiscyto-
wym i przywódc¹ zwyciêskiego III powstania œl¹skiego, podczas którego Œl¹zacy chwycili za broñ, aby
z³¹czyæ siê z nowo powsta³ym pañstwem polskim, da³ siê poznaæ jako rozwa¿ny polityk, cz³owiek o wiel-
kiej odwadze osobistej i ¿arliwy patriota.

Wojciech Korfanty prowadzi³ dzia³alnoœæ narodow¹ przez ca³e ¿ycie. By³ pos³em do Reichstagu i Land-
tagu, wicepremierem, kandydatem na premiera RP, pos³em do Sejmu Œl¹skiego i Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej, senatorem, w³aœcicielem i redaktorem dzienników „Rzeczpospolita” i „Polonia”, prezesem
Chrzeœcijañskiej Demokracji i Stronnictwa Pracy.

Gdy w lipcu 1922 r. Komisja G³ówna Sejmu RP powierzy³a Wojciechowi Korfantemu misjê utworzenia
gabinetu, w broszurze „W obronie prawa” przedstawi³ program rz¹du, stawiaj¹c za cel „pojednanie roz-
dartego waœniami partyjnymi spo³eczeñstwa”, „obronê prawa”, „polityczn¹ i spo³eczn¹ sprawiedliwoœæ”,
„praworz¹dnoœæ”, „zapewnienie powagi w oczach innych narodów”, stworzenie obywatelom „mo¿noœci
spokojnej i uczciwej pracy”. Idea³ów tych nie mia³ jednak mo¿liwoœci zrealizowaæ.

W sierpniu 1939 r., przed sam¹ œmierci¹, Wojciech Korfanty - uwolniony wiêzieñ twierdzy brzeskiej,
wygnany z ukochanego Œl¹ska i kraju - skierowa³ przes³anie: „Wypowiadam gor¹c¹ proœbê do ludu œl¹s-
kiego, by pozosta³ wierny zasadom chrzeœcijañskim i swemu przywi¹zaniu do Polski, by nie ustawa³
w pracy i poœwiêceniu, aby z Polski zrobiæ tak¹ Polskê, jaka jest godna naszych marzeñ, Polskê wielk¹,
mocarstwow¹, Polskê katolick¹, praworz¹dn¹, zawsze sprawiedliw¹”.

Jesteœmy pe³ni uznania dla Wojciecha Korfantego, który przez swe umi³owanie Ojczyzny i ogromne po-
œwiêcenie sprawi³, ¿e Górny Œl¹sk powróci³ do Polski.

Maj¹c w pamiêci Jego zas³ugi, walecznoœæ i odwagê, oddajemy Mu czeœæ i wyra¿amy najwy¿szy szacu-
nek. Pragniemy, by Jego patriotyzm stanowi³ wzór dla wspó³czesnej m³odzie¿y.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o dokumentach paszportowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o cudzoziemcach, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o ce-
nach, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. b:

a) w pkt 4 wyrazy „wysokospecjalistycznych okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „gwarantowanych okreœlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d w zakresie art. 15 ust. 2 pkt 13”,

b) w pkt 4a wyrazy „wysokospecjalistycznych w zakresie i na zasadach okreœlonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 31d ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „gwarantowanych okreœlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d w zakresie art. 15 ust. 2 pkt 13”;

2) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2:
a) skreœla siê pkt 9,
b) po pkt 13 dodaje siê pkt 13a w brzmieniu:

„13a) programów zdrowotnych;”;
3) w art. 1 w pkt 5, w art. 15a w ust. 1 wyrazy „Œwiadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa

w wykazie wydanym na podstawie art. 31d ust. 1, s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, z czêœci, której
dysponentem jest minister w³aœciwy do spraw zdrowia” zastêpuje siê wyrazami „Minister w³aœciwy
do spraw zdrowia realizuje zadania, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 i 4a, w zakresie œwiadczeñ
wysokospecjalistycznych”;

4) w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 3 wyrazy „do ukoñczenia 19. roku ¿ycia” zastêpuje siê wyrazami „do ich
ukoñczenia”;

5) w art. 1 w pkt 9, w art. 31a w ust. 1 w zdaniu wstêpnym oraz w art. 31b wyrazy „art. 15 ust. 2 pkt 1-13”
zastêpuje siê wyrazami „art. 15 ust. 2 pkt 1-13a”;

6) w art. 1 w pkt 9, w art. 31a w ust. 1 w pkt 1 w lit. b skreœla siê wyrazy „przez Agencjê”;
7) w art. 1 w pkt 9, art. 31d otrzymuje brzmienie:

„Art. 31d. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze rozporz¹dzeñ, w poszczególnych za-
kresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1-13a, wykazy œwiadczeñ gwarantowanych wraz
z okreœleniem:
1) poziomu, w tym limitu cen - w przypadku wyrobów medycznych bêd¹cych przedmiotami orto-

pedycznymi i œrodków pomocniczych, lub sposobu finansowania danego œwiadczenia gwaran-
towanego, o którym mowa w art. 18, art. 33, art. 40 i art. 41,

2) warunków realizacji danego œwiadczenia gwarantowanego
– maj¹c na uwadze treœæ rekomendacji oraz uwzglêdniaj¹c kryteria okreœlone w art. 31a ust. 1.”;

8) w art. 1 w pkt 9, w art. 31h w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „œwiadczenia opieki zdrowotnej” zastêpuje siê wyra-
zami „œwiadczenia gwarantowanego”;

9) w art. 1 w pkt 9, art. 31j otrzymuje brzmienie:
„Art. 31j. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:

1) sposób i procedury przygotowania:
a) raportu w sprawie oceny œwiadczenia opieki zdrowotnej,
b) oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego

– uwzglêdniaj¹c wiedzê z zakresu oceny technologii medycznych;
2) wysokoœæ op³aty, o której mowa w art. 39 ust. 2g, maj¹c na uwadze rzeczywiste koszty przygoto-

wania oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego.”;
10) w art. 1 w pkt 9, art. 31k otrzymuje brzmienie:

„Art. 31k. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wzory wniosków
w sprawie usuniêcia danego œwiadczenia opieki zdrowotnej z wykazu œwiadczeñ gwarantowa-
nych lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania œwiadczenia gwarantowanego, lub warun-
ków jego realizacji, maj¹c na wzglêdzie ujednolicenie informacji i przekazywanych dokumentów
oraz zapewnienie przejrzystoœci wniosków.”;

11) w art. 1 w pkt 9, w art. 31s:
a) w ust. 1 po wyrazach „Rada Konsultacyjna” dodaje siê wyrazy „, w której sk³ad wchodzi 12 cz³on-

ków powo³ywanych przez ministra w³aœciwego do spraw zdrowia”,



b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sk³ad Rady Konsultacyjnej wchodzi:

1) 7 przedstawicieli ministra w³aœciwego do spraw zdrowia;
2) przedstawiciel wskazany przez rektorów uczelni medycznych;
3) przedstawiciel wskazany przez Naczeln¹ Radê Lekarsk¹;
4) przedstawiciel wskazany przez Naczeln¹ Radê Aptekarsk¹;
5) przedstawiciel wskazany przez Naczeln¹ Radê Pielêgniarek i Po³o¿nych;
6) przedstawiciel wskazany przez Fundusz.”;

12) w art. 1 w pkt 9, w art. 31s w ust. 8 w pkt 4:
a) po wyrazach „do Rejestru” dodaje siê wyrazy „Korzyœci, o którym mowa w art. 39a ust. 1,”,
b) po wyrazie „objêtych” dodaje siê wyraz „tym”;

13) w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w ust. 2g skreœla siê wyrazy „i uwzglêdnia rzeczywiste koszty przygotowania
oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego”;

14) w art. 1:
a) w pkt 19 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „art. 31d ust. 1 pkt 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 31d pkt 1”,
b) w pkt 21, w art. 47 w ust. 1 i 2 wyrazy „art. 31d ust. 1 pkt 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 31d pkt

1”;
15) w art. 1:

a) po pkt 19 dodaje siê pkt 19a w brzmieniu:
„19a) w art. 41 uchyla siê ust. 4;”,

b) w pkt 20 w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 41 i 42 otrzymuj¹” zastêpuje siê wyrazami „art. 42 otrzy-
muje” oraz skreœla siê art. 41;

16) w art. 1 w pkt 22, w ust. 2a wyrazy „, jednostki samorz¹du terytorialnego oraz Fundusz” zastêpuje siê
wyrazami „i jednostki samorz¹du terytorialnego”;

17) w art. 9 wyrazy „art. 31d ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „art. 31d”;
18) w art. 9 wyrazy po wyrazach „œwiadczeñ opieki zdrowotnej” dodaje siê wyrazy „, pocz¹wszy od umów

zawieranych”;
19) w art. 11 w ust. 2 po wyrazach „art. 31s ust. 3” dodaje siê wyrazy „pkt 2-6”;
20) w art. 12 wyrazy „przez 12 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami

„do dnia 31 sierpnia 2010 r.”;
21) w art. 13 w pkt 1:

a) po wyrazach „art. 1 pkt 3 lit. b” dodaje siê wyrazy „, pkt 4 lit. b”,
b) wyrazy „w zakresie dotycz¹cym art. 31d-31i i art. 31l” zastêpuje siê wyrazami „w zakresie doty-

cz¹cym art. 31d – 31l”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

34. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
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UZASADNIENIE

Celem poprawek wniesionych przez Senat do ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o cenach, jest przede
wszystkim dokonanie uporz¹dkowania i uœciœlenia niektórych przepisów dotycz¹cych œwiadczeñ gwa-
rantowanych. Jednoznacznemu wskazaniu, które œwiadczenia gwarantowane wysokospecjalistyczne s¹
finansowane przez Ministra Zdrowia oraz okreœleniu zakresu rozporz¹dzenia dotycz¹cego wykazu œwiad-
czeñ gwarantowanych obejmuj¹cych œwiadczenia wysokospecjalistyczne s³u¿¹ poprawki nr 1 i 3. Wnie-
sienie poprawek do art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej, tj. przepisu okreœlaj¹cego zakres œwiadczeñ gwa-
rantowanych wynika z koniecznoœci usuniêcia: pomocy doraŸnej - pojêcia nie wystêpuj¹cego w ustawie
oraz wyodrêbnienia transportu sanitarnego, mieszcz¹cego siê ju¿ w innych œwiadczeniach, na które s¹
zawierane kontrakty. Uzupe³niono przy tym katalog œwiadczeñ o programy zdrowotne (poprawki nr 2, 15,
16). Po dokonaniu tego uporz¹dkowania przepisów dotycz¹cych zakresu œwiadczeñ gwarantowanych,
nale¿a³o doprecyzowaæ brzmienie delegacji dla ministra w³aœciwego do spraw zdrowia do okreœlenia,
w poszczególnych zakresach, wykazów œwiadczeñ gwarantowanych wraz z niezbêdnymi konsekwencja-
mi w innych przepisach ustawy (poprawki nr 5, 7, 14 i 17).

Ponadto Senat doprecyzowa³ tak¿e przepis dotycz¹cy Rady Konsultacyjnej, uznaj¹c za zasadne roz-
szerzenie jej sk³adu o przedstawiciela Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych oraz uœciœlenie uregulo-
wania w zakresie wskazywanych przedstawicieli przez uprawnione podmioty (rektorów uczelni medycz-
nych) oraz czasu trwania pierwszej kadencji Rady czêœci jej cz³onków (poprawka nr 11 i 19).

Poprawkami eliminuj¹cymi b³êdy s¹: poprawka nr 6 (do zadañ Agencji Oceny Technologii Medycznych
nie nale¿y okreœlanie wskaŸników zapadalnoœci, chorobowoœci czy œmiertelnoœci) i nr 10 (przepis delega-
cji dla ministra w³aœciwego do spraw zdrowia, dotycz¹cej wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego wzory
wniosków w sprawie usuniêcia œwiadczenia z wykazu œwiadczeñ gwarantowanych lub zmiany poziomu,
lub sposobu finansowania œwiadczenia). Poprawka nr 12 wprowadza redakcjê przepisu zgodn¹ z Zasada-
mi techniki prawodawczej (Rejestr Korzyœci).

Potrzeb¹ dokonania uœciœleñ zosta³y podyktowane: poprawki nr 9 i 13 (op³ata za ocenê raportu w spra-
wie oceny leku lub wyrobu medycznego, dokonywan¹ przez Agencjê Ochrony Technologii Medycznych),
poprawka nr 18 (stosowanie przepisów rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie nowych przepisów ustawy,
do postêpowañ w sprawie zawierania umów o œwiadczenia udzielane w roku 2010 i latach nastêpnych),
poprawka nr 20 (jednoznaczne wskazanie terminu obowi¹zywania niektórych aktów wykonawczych wy-
danych na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym) i poprawka nr 21 (uzupe³nienie przepi-
sów wchodz¹cych w ¿ycie w terminie póŸniejszym, o przepisy powi¹zane z nimi, stanowi¹ce ca³oœæ z pun-
ktu widzenia realizowania celu ustawy). Poprawka nr 8 zapewnia stosowania jednolitej terminologii
w ustawie (œwiadczenie gwarantowane, nie zaœ zdrowotne).

34. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³

oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych
z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w art. 4 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy „zapobieganiem praniu pieniêdzy lub przeciwdzia³a-

niem finansowaniu terroryzmu” zastêpuje siê wyrazami „przeciwdzia³aniem praniu pieniêdzy lub fi-
nansowaniu terroryzmu”;

2) w art. 1 w pkt 15, w art. 9i w ust. 1 wyrazy „mo¿e uznaæ za wykonanie obowi¹zków, o których mowa
w art. 8b ust. 3 pkt 1–3” zastêpuje siê wyrazami „mo¿e uznaæ obowi¹zki, o których mowa w art. 8b
ust. 3 pkt 1-3, za wykonane”;

3) w art. 1 w pkt 17, w art. 10c w ust. 2 wyrazy „dla organizacji o celu niezarobkowym” zastêpuje siê wy-
razami „na rzecz organizacji niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku”;

4) w art. 1 w pkt 17:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 10a-10c” zastêpuje siê wyrazami „art. 10a-10d”,
b) po art. 10c dodaje siê art. 10d w brzmieniu:

„Art. 10d. Do instytucji obowi¹zanych bêd¹cych adwokatami, radcami prawnymi lub prawnika-
mi zagranicznymi przepisy art. 8a, art. 8b ust. 3 pkt 2-4, art. 9e ust. 1-3, art. 9f-9j, art. 10a
ust. 1-3, art. 10b ust. 1 i art. 10c nie maj¹ zastosowania.”;

5) w art. 1 w pkt 42 po lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego lub osób przez niego upowa¿nionych - wy-
³¹cznie w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem nadzoru bankowego, w sprawach zwi¹za-
nych z wykonywaniem nadzoru nad dzia³alnoœci¹ ubezpieczeniow¹ oraz w stosunku do firm
inwestycyjnych i banków powierniczych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy, za-
granicznych osób prawnych prowadz¹cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia³al-
noœæ maklersk¹ w zakresie obrotu towarami gie³dowymi, towarowych domów maklerskich
w rozumieniu ustawy z dnia 26 paŸdziernika 2000 r. o gie³dach towarowych oraz w stosunku
do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i Krajowego Depozytu Pa-
pierów Wartoœciowych S.A.;”,”;

6) skreœla siê art. 7;
7) w art. 13, w pkt 12 wyrazy „i okreœlone” zastêpuje siê wyrazami „lub okreœlone”;
8) skreœla siê art. 17;
9) w art. 18 wyrazy „przepisów ustawy” zastêpuje siê wyrazem „ustawy”;

10) w art. 20 w ust. 2 wyraz „obowi¹zuj¹cych” zastêpuje siê wyrazem „dotychczasowych”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych
z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 10 poprawek.

Wprowadzaj¹c poprawkê nr 3 Senat uzna³, ¿e wyra¿enie „dla organizacji o celu niezarobkowym” mo¿e
byæ interpretowane jako odnosz¹ce siê wy³¹cznie do stowarzyszeñ, co wywodziæ mo¿na z przepisu art. 2
ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, który stanowi, ¿e „stowarzyszenie jest zrzeszeniem o celach nie-
zarobkowych”. Po ustaleniu przez Senat, ¿e intencj¹ ustawodawcy nie by³o wy³¹czenie innych organizacji
niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku (np. fundacji) a niebêd¹cych organizacjami „o celach niezarob-
kowych” Senat proponuje przyjêcie przez Sejm przed³o¿onej zmiany.

Poprawka nr 4 Senatu stanowi efekt dyskusji, która wskazywa³a na potrzebê wyraŸnego wskazania,
które z obowi¹zków nak³adanych ustaw¹ na podmioty obowi¹zane nie bêd¹ musia³y byæ wykonywane
przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych.

Wprowadzenie poprawek 5 i 8 (skreœlenie art. 17 ustawy), dotyczy przepisu art. 8 ustawy o zmianie
ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten w zamierzeniu usta-
wodawcy mia³ byæ uchylony w okresie vacatio legis ustawy czyli przed dniem jej wejœcia w ¿ycie.

Przepis art. 8 nowelizowa³ przepisy ustawy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartoœci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciwdzia³aniu fi-
nansowaniu terroryzmu. W zwi¹zku z tym, ¿e przepisy art. 8 zd¹¿¹ jednak wejœæ w ¿ycie, w dniu 18 czerwca
2009 r., to wprowadzane nimi zmiany nale¿y dostosowaæ do aktualnie dokonywanej nowelizacji ustawy.

Poprawka nr 6 ma na celu uporz¹dkowanie przepisów ustawy i dostosowanie ich do dynamicznie
zmieniaj¹cego siê systemu prawa. Poprawka usuwa zbêdny przepis, który zmienia ustawê z dnia 13 paŸ-
dziernika 1994 r. o bieg³ych rewidentach i ich samorz¹dzie, która nie bêdzie ju¿ obowi¹zywa³a w dniu wej-
œcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Pozosta³e poprawki oznaczone numerami: 1, 2, 7, 9, 10 maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

34. posiedzenie Senatu w dniach 27 i 28 maja 2009 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia³aniu
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ¿egludze œródl¹dowej
oraz ustawy o dozorze technicznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o ¿egludze œródl¹dowej oraz ustawy o dozorze technicznym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:

„1a) po art. 3 dodaje siê art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. Przepisów rozporz¹dzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

23 paŸdziernika 2007 r. dotycz¹cego praw i obowi¹zków pasa¿erów w ruchu kolejowym
(Dz. Urz. UE L 315 z 3.12.2007, str. 14), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem nr 1371/2007/WE”,
z wyj¹tkiem przepisów art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art. 19, art. 20
ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29 tego rozporz¹dze-
nia, nie stosuje siê do miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób.”; ”;

2) w art. 1 w pkt 2 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„w art. 10 w ust. 1 w pkt 4 dodaje siê przecinek oraz dodaje siê pkt 5 i 6 w brzmieniu:”;

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w tiret drugim, w lit. c wyrazy „osoby prowadz¹ce okreœlone rodzaje pojazdów
kolejowych oraz osoby prowadz¹ce pojazdy kolejowe metra” zastêpuje siê wyrazami „prowadzeniem
okreœlonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra”;

4) w art. 1 w pkt 4, w pkt 3 wyrazy „osoby prowadz¹ce okreœlone rodzaje pojazdów kolejowych oraz osoby
prowadz¹ce pojazdy kolejowe metra” zastêpuje siê wyrazami „prowadzeniem okreœlonych rodzajów
pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra”;

5) w art. 1 w pkt 5, w art. 14a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes UTK sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporz¹dzenia nr 1371/2007/WE.”;

6) w art. 1 w pkt 5, w art. 14a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes UTK kontroluje spe³nienie przez przewoŸnika kolejowego, zarz¹dcê infrastruktury kolejo-

wej, w³aœciciela dworca b¹dŸ zarz¹dzaj¹cego dworcem obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 19 ust. 1
rozporz¹dzenia nr 1371/2007/WE oraz przez sprzedawcê biletów lub operatora turystycznego
obowi¹zków wynikaj¹cych z art. 19 ust. 2 rozporz¹dzenia nr 1371/2007/WE.”;

7) w art. 1 w pkt 6, w pkt 1 skreœla siê wyrazy „oraz do pomieszczeñ sprzedawcy, operatora turystycznego
i sprzedawcy biletów maj¹cych siedzibê poza obszarem kolejowym”;

8) w art. 1 po pkt 7 dodaje siê pkt 7a w brzmieniu:
„7a) w art. 19:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) oœwiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpoœre-

dnio zwi¹zanych z prowadzeniem i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego, prowadzeniem
okreœlonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych me-
tra zatrudnia pracowników spe³niaj¹cych warunki okreœlone w niniejszej ustawie i wyda-
nych na jej podstawie przepisach.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) oœwiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpoœre-

dnio zwi¹zanych z prowadzeniem i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego, prowadzeniem
okreœlonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych me-
tra zatrudnia pracowników spe³niaj¹cych warunki okreœlone w niniejszej ustawie i wyda-
nych na jej podstawie przepisach;”,

c) w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) oœwiadczenie potwierdzaj¹ce, ¿e na stanowiskach maszynisty i na stanowiskach bezpoœre-

dnio zwi¹zanych z prowadzeniem i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego, prowadzeniem
okreœlonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz prowadzeniem pojazdów kolejowych me-
tra zatrudnia pracowników spe³niaj¹cych warunki okreœlone w niniejszej ustawie i wyda-
nych na jej podstawie przepisach;”;”;

9) w art. 1 w pkt 9, w art. 22d:
a) w ust. 1 wyrazy „prowadz¹cy okreœlone rodzaje pojazdów kolejowych oraz prowadz¹cy pojazdy ko-

lejowe metra” zastêpuje siê wyrazami „prowadzeniem okreœlonych rodzajów pojazdów kolejowych
oraz pojazdów kolejowych metra”,



b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „prowadz¹cych okreœlone rodzaje pojazdów kolejowych oraz prowadz¹cych
pojazdy kolejowe metra” zastêpuje siê wyrazami „prowadzeniem okreœlonych rodzajów pojazdów
kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra”;

10) w art. 1 w pkt 9, w art. 22e w ust. 5 dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:
„Art. 66 ust. 4 stosuje siê”;

11) skreœla siê art. 2;
12) w art. 3 w ust. 1 po wyrazach „z zastrze¿eniem art. 4, art. 5, art. 8 ust. 1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16,

art. 19, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29” dodaje siê
wyrazy „tego rozporz¹dzenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 41. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie kolejowym, uchwali³ do niej 12 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1, 5 i 11 Senat zapewni³ zgodnoœæ noweli z dyrektyw¹ Zasad techniki prawo-
dawczej, na podstawie której przepisy o charakterze merytorycznym powinny byæ zamieszczane w usta-
wie nowelizowanej. Zgodnie z dotychczasowym art. 2 noweli, wskazanych w nim przepisów rozporz¹dze-
nia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. dotycz¹cego praw
i obowi¹zków pasa¿erów w ruchu kolejowym, nie stosuje siê do miejskich, podmiejskich i regionalnych
kolejowych przewozów osób. Zamieszczenie takiej normy prawnej w art. 2 ustawy nowelizuj¹cej jest zda-
niem Izby b³êdem legislacyjnym. Art. 2 - art. 6 noweli to w za³o¿eniu ustawodawcy przepisy przejœciowe,
reguluj¹ce wp³yw zmian zaproponowanych w art. 1 na stosunki powsta³e pod dzia³aniem przepisów do-
tychczasowych. Przepisy przejœciowe maj¹ charakter jedynie epizodyczny i nie zostan¹ wprowadzone do
treœci ustawy zmienianej przy okazji og³aszania jej tekstu jednolitego. Art. 2 ustawy nie jest w istocie
przepisem przejœciowym (zakres jego obowi¹zywania nie zosta³ ograniczony w czasie), ale norm¹ meryto-
ryczn¹ wskazuj¹c¹ na zakres stosowania rozporz¹dzenia wspólnotowego w krajowym porz¹dku praw-
nym. Pozostawienie jej w art. 2 ustawy nowelizuj¹cej zamiast w³¹czenia do ustawy nowelizowanej pozo-
staje wiêc w sprzecznoœci z Zasadami techniki prawodawczej, a w praktyce znacznie utrudni adresatom
dotarcie do treœci normy.

Poprawki nr 6 i 7 precyzyjnie okreœlaj¹ zakres uprawnieñ kontrolnych Prezesa Urzêdu Transportu Ko-
lejowego w stosunku do sprzedawców biletów i operatorów turystycznych. Art. 19 ust. 1 rozporz¹dzenia
(WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. dotycz¹cego praw
i obowi¹zków pasa¿erów w ruchu kolejowym nie nak³ada ¿adnych obowi¹zków na sprzedawców biletów
i operatorów turystycznych, mog¹ oni natomiast podlegaæ kontroli na podstawie art. 19 ust. 2 rozpo-
rz¹dzenia. Przyjêcie poprawek odsunie w opinii Senatu zarzut naruszenia konstytucyjnej zasady legaliz-
mu, uprawniaj¹cej organy w³adzy publicznej do wkraczania w sferê wolnoœci podmiotów prawa tylko
w razie istnienia ku temu wyraŸnej podstawy prawnej.

W poprawce nr 10 Senat wskaza³, ¿e kary pieniê¿ne nak³adane na przewoŸnika kolejowego lub zarz¹d-
cê infrastruktury kolejowej na podstawie art. 22e ust. 5 podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postê-
powaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowi¹zków o charakterze pieniê¿nym
i stanowi¹ dochód bud¿etu pañstwa.

Pozosta³e poprawki s¹ konsekwencj¹ zmian wprowadzonych do ustawy nowelizowanej przez Sejm
oraz zmierzaj¹ do zapewnienia ustawie poprawnoœci terminologicznej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 1 w lit. b, w ust. 6 wyrazy „na zadania okreœlone w ust. 4” zastêpuje siê wyrazami „, o któ-

rych mowa w ust. 4,”;
2) w art. 2 w pkt 2, w ust. 3 skreœla siê wyrazy „z bie¿¹cych wp³ywów z op³aty paliwowej”;
3) w art. 2:

a) w pkt 4 w lit. a przed tiret pierwszym dodaje siê tiret w brzmieniu:
„- pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1) wykaz zadañ w zakresie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej, ze wskazaniem
ich wartoœci kosztorysowej, przewidywanej wysokoœci finansowania ze œrodków Funduszu
oraz pozosta³ych Ÿróde³ finansowania tych zadañ;

2) wykaz poszczególnych kolejowych zadañ inwestycyjnych, ze wskazaniem ich wartoœci ko-
sztorysowej, przewidywanej wysokoœci finansowania ze œrodków Funduszu oraz pozosta-
³ych Ÿróde³ finansowania tych zadañ;”,”,

b) po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
„4a) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Warunki finansowania ze œrodków Funduszu, zgodnie z ustaleniami Programu w od-
niesieniu do zadañ, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1-3, przewidzianych do realizacji
przez zarz¹dców infrastruktury - okreœla siê w umowach zawieranych przez zarz¹dców in-
frastruktury z ministrem w³aœciwym do spraw transportu.”;”;

4) w art. 2 w pkt 4 w lit. c, w ust. 7 wyraz „Czynnoœci” zastêpuje siê wyrazami „Przesuniêcia œrodków”
oraz skreœla siê wyrazy „i 6”;

5) w art. 4, w pkt 19 wyrazy „zawieraj¹c¹ elementy okreœlone w art. 4” zastêpuje siê wyrazami „okreœlon¹
w art. 3 ust. 1”;

6) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „odrêbnych przepisów” zastêpuje siê wyrazami „przepisów wydanych na pod-
stawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z póŸn. zm.)”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej
6 poprawek. Poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, porz¹dkuj¹cy i uzupe³niaj¹cy regulacje uchwa-
lone przez Sejm.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za konieczne doprecyzowanie przepisów i ujednolicenie
brzmienia art. 3 ust. 5 i 6 ustawy o Funduszu Kolejowym.

Dostrzegaj¹c sprzecznoœæ pomiêdzy art. 37i ust. 2 i 3 ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym a art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o Funduszu Kolejowym Senat wprowadzi³ poprawkê nr 2
jednoznacznie przes¹dzaj¹c¹, ¿e wp³aty na Fundusz Kolejowy dokonywane z bie¿¹cych wp³ywów dotycz¹
jedynie roku 2009.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 i 6 ustawy o Funduszu Kolejowym przesuniêcie œrodków pomiêdzy zadaniami,
o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 2 nie mo¿e przekraczaæ 20 % wartoœci kosztorysowej. W opinii Senatu
ustawowe wprowadzenie pojêcia „wartoœci kosztorysowej” wymaga ujêcia tej wartoœci w Programie rze-
czowo-finansowym wykorzystania œrodków Funduszu. Daj¹c wyraz powy¿szemu Senat uchwali³ po-
prawkê nr 3. Jednoczeœnie poprawka ta ujednolica przepisy ustawy poprzez zast¹pienie okreœlenia „ko-
lejowych projektów inwestycyjnych” okreœleniem „kolejowych zadañ inwestycyjnych”.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 4 Senat mia³ na celu poprawienie czytelnoœci przepisów oraz doprecyzowa-
nie odes³ania.

Senat bior¹c pod uwagê przepisy rozporz¹dzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. dotycz¹cego us³ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego
transportu pasa¿erskiego oraz uchylaj¹cego rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)
nr 1107/70 uzna³ za uzasadnione wprowadzenie poprawki nr 5. Poprawka ta zmierza do odes³ania -
w definicji umowy o œwiadczenie us³ug publicznych - do ca³oœciowej instytucji umowy, a nie tylko do jej
elementów okreœlonych w powo³anym rozporz¹dzeniu.

Senat, maj¹c na wzglêdzie zasadê, zgodnie z któr¹ stosuj¹c odes³anie powinno siê jednoznacznie
wskazaæ przepisy prawne, do których siê odsy³a, uchwali³ poprawkê nr 6, wskazuj¹c¹ na konkretne
przepisy wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych w miejsce ogólnego odes³ania do „odrêb-
nych przepisów”.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ
do wydawania aktów wykonawczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o uchyle-
niu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ do wydawania aktów wykonawczych, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 1 wyrazy „spó³ce osobowej” zastêpuje siê wyrazami „osobowej spó³ce handlowej”;
2) w art. 1 w pkt 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 1 otrzymuje” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 i 2 otrzy-

muj¹” i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:
„2. Koncesja dla spó³ki z udzia³em osób zagranicznych mo¿e byæ udzielona, je¿eli:

1) udzia³ kapita³owy osób zagranicznych w spó³ce lub udzia³ osób zagranicznych w kapitale zak³a-
dowym spó³ki nie przekracza 49 %,

2) umowa lub statut spó³ki przewiduj¹, ¿e:
a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spó³ki albo cz³onkami

zarz¹du spó³ki bêd¹ w wiêkszoœci osoby posiadaj¹ce obywatelstwo polskie i sta³e miejsce
zamieszkania w Polsce,

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udzia³ g³osów osób zagranicznych
i spó³ek zale¿nych, w rozumieniu Kodeksu spó³ek handlowych, od osób zagranicznych nie
mo¿e przekroczyæ 49 %,

c) osoby zagraniczne nie mog¹ dysponowaæ bezpoœrednio lub poœrednio wiêkszoœci¹ przekra-
czaj¹c¹ 49 % g³osów w osobowej spó³ce handlowej,

d) cz³onkami rady nadzorczej spó³ki bêd¹ w wiêkszoœci osoby posiadaj¹ce obywatelstwo pol-
skie i sta³e miejsce zamieszkania w Polsce.”;

3) w art. 1 w pkt 3, w ust. 3a:
a) po wyrazach „której jest wspólnikiem” dodaje siê wyrazy „i która spe³nia warunki, o których mowa

w art. 35”,
b) dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Odmowa wyra¿enia zgody nastêpuje z przyczyn, o których mowa w art. 36 ust. 2.”;
4) w art. 1 w pkt 3 po wyrazach „w art. 38a” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako

lit. a i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na podstawie uchwa³y Krajowej Rady, Przewodnicz¹cy Krajowej Rady wydaje decyzjê w spra-
wie wyra¿enia zgody b¹dŸ odmowy, o której mowa w ust. 3 i 3a.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, postanowi³ wprowadziæ do jej
tekstu cztery poprawki.

W poprawce pierwszej Senat uzna³, i¿ nie wszystkie spó³ki osobowe mog¹ otrzymywaæ koncesjê. W tym
celu doprecyzowano, i¿ uprawnionymi bêd¹ jedynie spó³ki osobowe utworzone na podstawie Kodeksu
spó³ek handlowych.

Przyczyn¹ przyjêcia poprawki drugiej by³o przeœwiadczenie, i¿ dodanie do katalogu uprawnionych do
otrzymania koncesji spó³ek osobowych, bez okreœlenia warunków ich funkcjonowania, mo¿e spowodo-
waæ obejœcie ograniczeñ dotycz¹cych udzia³u w spó³kach osób zagranicznych z pañstw spoza Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Poniewa¿ jedynie niektóre ograniczenia dotycz¹ce spó³ek w ogól-
noœci bêd¹ mia³y zastosowanie do spó³ek osobowych (kapita³ zak³adowy, rada nadzorcza, walne zgroma-
dzenie – wystêpuje wy³¹cznie w spó³ce komandytowo-akcyjnej, zarz¹d – w spó³ce partnerskiej) uzu-
pe³niono wykaz warunków, które musi spe³niæ spó³ka z udzia³em osób zagranicznych o pojêcia dotycz¹ce
pozosta³ych spó³ek (udzia³ kapita³owy, g³osowanie w spó³ce, uprawnienie do reprezentowania i prowa-
dzenia spraw spó³ki).

Ustawa wymaga³a doprecyzowania równie¿ w zakresie przekazywania koncesji. Senat uzna³, i¿ konce-
sjê mo¿na przenieœæ wy³¹cznie na spó³kê, do której bêd¹ mia³y zastosowanie ograniczenia wymienione
w art. 35 tj. dotycz¹ce siedziby w Polsce lub na obszarze EOG oraz udzia³u osób zagranicznych. Ponadto
Senat uzna³ za konieczne ograniczenie swobody uznaniowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przy wy-
dawaniu uchwa³y odmawiaj¹cej wyra¿enia zgody na przeniesienie koncesji. Krajowa Rada bêdzie mog³a
odmówiæ wyra¿enia zgody na przekazanie koncesji z tych samych przyczyn, z powodu których odmawia
wydania koncesji.

Ponadto Senat postanowi³, konsekwentnie za przyjêtym i obowi¹zuj¹cym w ustawie modelem, ¿e orga-
nem wykonawczym Krajowej Rady jest jej Przewodnicz¹cy. W poprawce czwartej Senat wskaza³, i¿ to
Przewodnicz¹cy Krajowej Rady wydaje decyzje na podstawie uchwa³y Krajowej Rady w sprawie wyra¿e-
nia zgody (b¹dŸ odmowy) na przeniesienie uprawnieñ wynikaj¹cych z koncesji na spó³kê.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 maja 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 1 w pkt 2 skreœla siê lit. c.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks pracy przyjmuj¹c do niej jedn¹ poprawkê.

Podzielaj¹c w¹tpliwoœci co do zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej art. 2091 § 4 Kodeksu pracy
w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹, Senat przyj¹³ poprawkê, która eliminuje zakwestionowany
przez Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej przepis.

Przepis ten wprowadza³ wyj¹tek umo¿liwiaj¹cy pracodawcy samodzielne wykonywanie czynnoœci
udzielania pierwszej pomocy oraz dzia³añ w zakresie zwalczania po¿arów i ewakuacji pracowników
w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia wy³¹cznie pracowników m³odocianych lub niepe³nosprawnych,
podczas, gdy dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzania œrodków
w celu poprawy bezpieczeñstwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy nie przewiduje wyj¹tków w za-
kresie obowi¹zku wyznaczania pracowników.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku akcyzowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó-
rych innych ustaw.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Kazimierza Kleinê do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŸn. zm.2)) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) art. 872 otrzymuje brzmienie:

„Art. 872. Mo¿na zastrzec, ¿e spadkobiercy wspólnika lub obdarowani na wypadek œmierci ogó³em
uprawnieñ ze stosunku spó³ki wejd¹ do spó³ki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni
wskazaæ spó³ce jedn¹ osobê, która bêdzie wykonywa³a ich prawa. Dopóki to nie nast¹pi, pozostali
wspólnicy mog¹ sami podejmowaæ wszelkie czynnoœci w zakresie prowadzenia spraw spó³ki.”;

2) po art. 888 dodaje siê art. 8881 i 8882 w brzmieniu:

1)
Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców, usta-

wê z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece, ustawê z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, ustawê

z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz ustawê z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.
2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,

poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34,

poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,

poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703,

z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r.

Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,

poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60,

poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281,

poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r.

Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i Nr 228,

poz. 1506).



„Art. 8881.
§ 1. W³asnoœæ nieruchomoœci lub inne prawa, bêd¹ce przedmiotem darowizny na wypadek œmier-

ci, przechodz¹ na obdarowanego z chwil¹ œmierci darczyñcy i nie wchodz¹ w sk³ad spadku po
nim (darowizna na wypadek œmierci). Z t¹ chwil¹ nastêpuj¹ skutki tak¿e innych darowizn na
wypadek œmierci. Do œmierci darczyñcy uprawnienia wynikaj¹ce z umowy s¹ niezbywalne.

§ 2. Obdarowanym mo¿e byæ tak¿e osoba prawna, o ile istnieje w chwili œmierci darczyñcy.
§ 3. Przedmiotem darowizny nie mo¿e byæ zbycie ani obci¹¿enie ca³oœci lub czêœci maj¹tku przy-

sz³ego.
§ 4. Umowa darowizny staje siê bezskuteczna z chwil¹ wczeœniejszej œmierci obdarowanego lub

wczeœniejszego ustania osoby prawnej. Jednak¿e, gdy jest kilku obdarowanych, udzia³
wspó³obdarowanego przypada pozosta³ym obdarowanym w stosunku do przys³uguj¹cych im
udzia³ów, chyba ¿e co innego wynika z umowy.

Art. 8882. Je¿eli przedmiot darowizny na wypadek œmierci objêty by³ wspólnoœci¹ maj¹tkow¹ darczy-
ñców, obdarowany nabywa z chwil¹ œmierci ka¿dego z ma³¿onków udzia³ w tym przedmiocie.
W umowie mo¿na zastrzec, ¿e przedmiot darowizny przejdzie na obdarowanego z chwil¹ œmierci
pierwszego z darczyñców.”;

3) po art. 890 dodaje siê art. 8901 w brzmieniu:
„Art. 8901. Umowa darowizny na wypadek œmierci powinna byæ zawarta w formie aktu notarialnego.”;

4) po art. 901 dodaje siê art. 9011 w brzmieniu:
„Art. 9011. Na ¿¹danie obdarowanego, zg³oszone przed œmierci¹ darczyñcy, s¹d mo¿e rozwi¹zaæ umo-

wê darowizny na wypadek œmierci, je¿eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków nie mo¿na
wymagaæ od obdarowanego nabycia przedmiotu darowizny. Jednak¿e umowa nie mo¿e byæ roz-
wi¹zana na podstawie powództwa wniesionego po œmierci darczyñcy.”;

5) w art. 994 dodaje siê § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza siê do spadku darowizn na wypadek œmierci, je¿eli z oœwiad-

czenia darczyñcy wynika, ¿e darowizna zosta³a dokonana ze zwolnieniem od obowi¹zku doliczania
a umowa zosta³a zawarta przed wiêcej ni¿ dwoma laty, licz¹c wstecz od dnia otwarcia spadku.”;

6) po art. 1034 dodaje siê art. 10341 w brzmieniu:
„Art. 10341. Obdarowany na wypadek œmierci odpowiada za d³ugi spadkowe, je¿eli egzekucja skiero-

wana do spadkobierców darczyñcy okaza³a siê bezskuteczna. Odpowiedzialnoœæ obdarowanego
ograniczona jest do wartoœci darowizny ustalonej wed³ug stanu i cen z chwili œmierci darczyñcy.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r.
Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216
poz. 1367) w art. 7:
1) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Cudzoziemiec nabywa prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci w drodze
darowizny na wypadek œmierci, je¿eli uzyska zezwolenie ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych na nabycie tych praw na podstawie wniosku z³o¿onego najpóŸniej w ci¹gu dwóch lat od
œmierci darczyñcy. Przepisu art. 3 ust. 2 nie stosuje siê.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy ust. 2-3a stosuje siê odpowiednio do udzia³ów lub akcji spó³ki handlowej bêd¹cej w³aœci-

cielem lub u¿ytkownikiem wieczystym nieruchomoœci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361,
z póŸn. zm.3)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 16, w ust. 2 dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

„7) prawo wynikaj¹ce z umowy darowizny na wypadek œmierci.”;
2) w art. 29 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1, po którym dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Je¿eli przedmiotem darowizny na wypadek œmierci jest prawo, którego nabycie przepis uzale¿nia
od wpisu do ksiêgi wieczystej, obdarowany nabywa to prawo z chwil¹ œmierci darczyñcy, o ile up-
rawnienia obdarowanego wynikaj¹ce z darowizny by³y wpisane do ksiêgi wieczystej.”.
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3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169,

poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 731.



Art. 4.

W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514,
z póŸn. zm.4)) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:
„4a) przy nabyciu na podstawie umowy darowizny na wypadek œmierci – z chwil¹ œmierci darczyñcy;”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r.
Nr 37 poz. 286) w art. 92 po § 4 dodaje siê § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Przepis § 4 stosuje siê odpowiednio do aktu notarialnego obejmuj¹cego darowiznê na wypadek

œmierci.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póŸn.
zm.5)) w art. 127 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do ugody s¹dowej, uznania powództwa i zrzeczenia siê rosz-

czenia, a tak¿e do umowy darowizny na wypadek œmierci bez wzglêdu na datê zawarcia tej umowy.”.

Art. 7.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.
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4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143,

poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418, z 2006 r. Nr 222, poz. 1629 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1267.
5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96,

poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538

i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279,

z 2008 r. Nr 96, poz. 606, Nr 116, poz. 731 i Nr 234, poz. 1572 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 53, poz. 434.



UZASADNIENIE

I. Uwagi ogólne
Gruntowna przebudowa prawa cywilnego w Polsce dokonywana w ostatnich latach nie objê³a wiêkszo-

œci przepisów ksiêgi czwartej kodeksu cywilnego dotycz¹cej spadków oraz reguluj¹cej zasady i porz¹dek
dziedziczenia. Nie zajmowano siê równie¿ kwesti¹ dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci. Doko-
nywane zmiany w g³ównej mierze odnosi³y siê do istotnej modyfikacji zasad dziedziczenia gospodarstw
rolnych, a tylko w nieznacznej czêœci dotyczy³y zagadnieñ ogólnych. Z drugiej strony zarówno w literatu-
rze prawniczej jak i w praktyce zwracano uwagê na koniecznoœæ reformy prawa spadkowego, a w szcze-
gólnoœci na potrzebê rozszerzenia katalogu czynnoœci prawnych dokonywanych na wypadek œmierci.
W Zielonej Ksiêdze prawa cywilnego zawieraj¹cej za³o¿enia nowego projektu kodeksu cywilnego wskaza-
no na mo¿liwoœæ rozszerzenia katalogu czynnoœci dokonywanych mortis causa.

Dotychczasowy stan prawny reguluj¹cy kwestiê dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci trud-
no uznaæ za zadowalaj¹cy. Mo¿na nawet za³o¿yæ, ¿e obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy s¹ dalekie od
spo³ecznych oczekiwañ i od dawna przesta³y odpowiadaæ wymogom wspó³czesnego obrotu prawnego.
Przepisy odnosz¹ce siê do zasad dziedziczenia i dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci opieraj¹
siê na za³o¿eniach w³aœciwych dla poprzedniego ustroju spo³eczno-gospodarczego i po czêœci realizuj¹
odpowiedni¹ dla tamtych czasów koncepcjê legislacyjn¹. Ówczesna regulacja z istoty musia³a uwzglêd-
niaæ okolicznoœæ, ¿e w wiêkszoœci spo³eczeñstwo utrzymywa³o siê z pracy najemnej, a w znacznej mierze
jego maj¹tek ogranicza³ siê do przedmiotów codziennego u¿ytku. Oczywiste jest, ¿e przy takim ukszta³to-
waniu modelu stosunków maj¹tkowych spo³eczeñstwa, problem dysponowania, konkretnymi sk³adni-
kami wchodz¹cymi do przysz³ego spadku, nie odgrywa³ du¿ej roli. Nale¿y przypomnieæ, ¿e w toku prac
kodyfikacyjnych jeszcze pod koniec lat piêædziesi¹tych podkreœlano, ¿e z zasady dziedziczenie stanowi
Ÿród³o nabycia maj¹tku bez pracy. St¹d zrozumia³¹ wydawa³a siê wówczas regulacja nieprzewiduj¹ca ¿a-
dnej poza dziedziczeniem formy przejêcia maj¹tku po osobie zmar³ej. Zmiana ustroju spo³eczno-gospo-
darczego, rozwój gospodarczy spo³eczeñstwa, a nade wszystko wzrost jego zamo¿noœci wymaga rozwa¿e-
nia zmiany sposobu realizacji ochrony jego interesów maj¹tkowych. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, nale¿y
uznaæ, ¿e tak jak i inne dziedziny prawa tak i ta jego ga³¹Ÿ odnosz¹ca siê do dysponowania maj¹tkiem na
wypadek œmierci winna podlegaæ zmianom.

Materia, której dotyczy proponowana regulacja, jest niezwykle donios³a. Odnosi siê do podstawowego
prawa jednostki, jakim jest prawo do swobodnego dysponowania swoim maj¹tkiem. Jest przy tym pra-
wem autonomicznym w³aœciciela, który realizuje w ten sposób jeden z atrybutów w³asnoœci. Prawo to
podlega te¿ szczególnej ochronie.

Prawo cywilne z istoty swojej chroni w³asnoœæ, a przez wynikaj¹c¹ z zasad tego prawa mo¿liwoœæ swo-
bodnego ukszta³towania treœci stosunku prawnego przyczynia siê do rozwoju gospodarczego. Jest przy
tym oczywiste, ¿e swoboda kszta³towania przez jednostkê treœci stosunku prawnego nie jest absolutna
i we wspó³czesnym obrocie prawnym musz¹ istnieæ od niej odstêpstwa. Odstêpstwa te s¹ podyktowane
rozmaitymi wzglêdami, a ich katalog w ustawodawstwach poszczególnych krajów nie jest sta³y. W syste-
mach prawnych kontynentu europejskiego mo¿na dostrzec znaczn¹ ró¿norodnoœæ regulacji odno-
sz¹cych siê do dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci. Mo¿na wprawdzie podj¹æ próbê znalezie-
nia pewnych podobieñstw poszczególnych unormowañ, jednak¿e wystêpuj¹ w nich istotne ró¿nice doty-
cz¹ce kwestii dopuszczalnego rodzaju czynnoœci prawnych na wypadek œmierci, zamkniêtego katalogu,
ich mocy wi¹¿¹cej, czy wreszcie usytuowania poszczególnych przepisów w systematyce kodeksu. W tym
wzglêdzie dominuj¹c¹ form¹ dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci jest testament. Nie jest to je-
dnak forma wy³¹czna. Obok testamentu mog¹ wystêpowaæ umowy dziedziczenia oraz umowy darowizny
na wypadek œmierci. Tego rodzaju umowy wywodz¹ siê z tradycji rzymskiej. Wspó³czeœnie niektóre usta-
wodawstwa wprost przewiduj¹ mo¿liwoœæ zawierania umów darowizny, których skutecznoœæ prawna
uzale¿niona jest od œmierci darczyñcy. W innych natomiast systemach prawnych mo¿liwoœæ zawierania
takich umów dopuszcza siê w drodze wyk³adni. Kraje, w których przepisy prawa wprost przewiduj¹ za-
wieranie umów darowizn na wypadek œmierci to: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Holandia czy Wêgry. Nato-
miast we Francji czy we W³oszech przyjêto w drodze wyk³adni mo¿liwoœæ zawierania umów tego rodzaju,
z zastrze¿eniem warunku prze¿ycia darczyñcy przez obdarowanego i z niemo¿noœci¹ swobodnego odwo-
³ania przez darczyñcê.

W obowi¹zuj¹cym w Polsce stanie prawnym, co do zasady, dysponowanie maj¹tkiem na wypadek
œmierci jest wy³¹czn¹ domen¹ prawa spadkowego. Na gruncie tego prawa odmienne, ni¿ nakazuje usta-
wa, ukszta³towanie stosunków prawnych jest niedopuszczalne. Spadkodawca jest jednak ograniczony
przepisami w sprawach dokonywania czynnoœci rozporz¹dzaj¹cych na wypadek œmierci, miêdzy innymi
przez dwa postanowienia dla prawa spadkowego fundamentalne. Po pierwsze, ¿e rozporz¹dziæ na wypa-
dek œmierci mo¿na tylko przez testament. Po drugie, ¿e umowa o spadek po osobie ¿yj¹cej jest niewa¿na.
W myœl przywo³anych zasad nie mo¿na poza testamentem wskazaæ innej czynnoœci prawnej, moc¹ której
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dosz³oby do przejêcia spadku. Sprzeczna z prawem pozosta³aby te¿ umowa zawarta za ¿ycia spadkodaw-
cy z jednym lub kilkoma spadkobiercami okreœlaj¹ca porz¹dek dziedziczenia i sposób przejêcia oznaczo-
nych w niej sk³adników maj¹tkowych. Polskie prawo spadkowe jest w tym zakresie jednoznaczne i œciœle
zakreœla granice dopuszczalnych dzia³añ osób uczestnicz¹cych w procesie spadkobrania.

Jak pokazuje praktyka, sporz¹dzenie testamentu nie zawsze bêdzie zabiegiem wystarczaj¹cym. Testa-
tor nie mo¿e przes¹dziæ tego, aby wskazana przez niego osoba naby³a z chwil¹ jego œmierci konkretny wy-
mieniony w testamencie sk³adnik maj¹tkowy, ani nie mo¿e przes¹dziæ o sposobie podzia³u maj¹tku
spadkowego pomiêdzy kilku spadkobierców. Wynika to z przyjêtej przez polskie prawo spadkowe zasady
sukcesji uniwersalnej, obowi¹zuj¹cej tak¿e w sytuacji, gdy testator przeznaczy³ poszczególnym osobom
konkretne sk³adniki maj¹tku spadkowego. Przyk³adowo jednemu z nich przeznaczy³ dzia³aj¹ce przedsiê-
biorstwo rodzinne, a drugiemu nieruchomoœæ. Przy takim testamencie spadkobiercy nabêd¹ wszystkie
wchodz¹ce do spadku przedmioty maj¹tkowe, a udzia³ ka¿dego z nich, zarówno w ca³oœci masy maj¹tko-
wej jak i w poszczególnych sk³adnikach tego maj¹tku, okreœlony bêdzie przy pomocy u³amka. S¹d, korzy-
staj¹c z regu³ wyk³adni okreœlonych w art. 961 kodeksu cywilnego, orzeknie nabycie maj¹tku spadkowe-
go w udzia³ach przypadaj¹cych poszczególnym spadkobiercom. Powy¿ej omawiana zasada sukcesji uni-
wersalnej jest czêsto niezrozumia³a dla osoby, która w testamencie pragnie podzieliæ (rozpisaæ) swój ma-
j¹tek na spadkobierców w sposób uznany przez siebie za najlepszy. Zadysponowanie w testamencie
okreœlonymi sk³adnikami spadku ma dla spadkodawcy w pierwszej kolejnoœci wydŸwiêk gospodarczy
i nie dba on o czystoœæ konstrukcji prawnej zawartej w treœci testamentu.

Jest jeszcze drugi aspekt obowi¹zuj¹cej regulacji spadkowej. W obecnym stanie prawnym, gdy ma-
j¹tek spadkowy dziedziczy kilku spadkobierców, musz¹ oni najpierw przeprowadziæ postêpowanie
o stwierdzenie nabycia spadku, a nastêpnie dokonaæ dzia³u spadku i okreœliæ, któremu z nich przypadn¹
na w³asnoœæ poszczególne sk³adniki maj¹tkowe. W wypadku sporu pomiêdzy nimi, nawet przy spo-
rz¹dzonym testamencie, postêpowanie mo¿e toczyæ siê latami, a nabyte w spadku sk³adniki czêsto o zna-
cznej wartoœci mog¹ przestaæ istnieæ. Niejednokrotnie, gdy spadkobiercy staj¹ siê wspó³w³aœcicielami
przedsiêbiorstwa, trudnoœci w jego funkcjonowaniu mog¹ pojawiæ siê ju¿ na tle bie¿¹cego zarz¹du, wy-
p³at wynagrodzeñ, czy nawet prostego wype³nienia deklaracji podatkowych i wspó³odpowiedzialnoœci fis-
kalnej za jego dzia³anie. Nie trzeba dodawaæ, ¿e tylko niektórzy z nich mog¹ byæ zainteresowani regulacj¹
spraw spadkowych i prowadzeniem przedsiêbiorstwa, a pozostali nie wykazywaæ ¿adnej aktywnoœci. Nie
wolno zapomnieæ, ¿e do czasu zakoñczenia postêpowañ spadkowych, potwierdzaj¹cych ich prawa spad-
kowe, wzglêdem np. kontrahentów czy pracowników spadkobiercy nie bêd¹ mogli legitymowaæ siê doku-
mentem potwierdzaj¹cym uprawnienia do prowadzenia firmy, a wiêc takim, który w efekcie pozwoli na
w pe³ni skuteczne podpisywanie podstawowych dokumentów. W przesz³oœci dochodzi³o w takiej sytuacji
do likwidacji prawid³owo dzia³aj¹cych firm rodzinnych. Nie jest to zjawisko po¿¹dane.

Z kolei nie stanowi w³aœciwej drogi i nie jest zabiegiem wystarczaj¹cym dla spadkodawcy, dokonanie
w testamencie zapisu konkretnego sk³adnika maj¹tkowego. Zapis wywo³uje tylko skutki obligacyjne, a co
za tym idzie nie przenosi wprost z chwil¹ œmierci testatora w³asnoœci rzeczy na rzecz osoby uprawnionej,
a stawia tê osobê wy³¹cznie w pozycji wierzyciela spadku. Poza tym ró¿nica pojêciowa miêdzy dziedzicze-
niem a zapisem dla wielu osób jest niejasna i w praktyce powoduje znaczne trudnoœci interpretacyjne.

Ukszta³towanie stanowiska prawnego spadkodawcy, który nie mo¿e skutecznie i zgodnie z w³asnym
przekonaniem zadysponowaæ poszczególnymi sk³adnikami maj¹tkowymi i osi¹gn¹æ przez to zamierzo-
nego celu, w postaci przejœcia w³asnoœci konkretnych rzeczy na wskazane osoby, jest sprzeczne z zasad¹
swobody dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci, która akurat w tym zakresie nie powinna byæ
ograniczona. Nale¿y zatem rozwa¿yæ potrzebê wprowadzenia regulacji dopuszczaj¹cej mo¿liwoœæ dyspo-
nowania maj¹tkiem na wypadek œmierci w drodze innych ni¿ testament czynnoœci prawnych. Tego ro-
dzaju czynnoœci¹ mo¿e byæ darowizna na wypadek œmierci. Jest to instytucja, która mo¿e w wielu przy-
padkach stanowiæ alternatywê dla testamentu.

II. Kierunki proponowanych zmian
Ka¿dy, kto posiada okreœlony maj¹tek i jest podmiotem okreœlonych praw i obowi¹zków, powinien

mieæ mo¿noœæ decydowania o jego losach zarówno za ¿ycia jak i na wypadek œmierci. Nie ma ¿adnego
przekonywaj¹cego uzasadnienia, dla którego zasadzie swobodnego dysponowania w³asnym maj¹tkiem
nale¿y siê sprzeciwiæ. W szczególnoœci, nie mo¿e temu staæ na przeszkodzie zasada dysponowania maj¹t-
kiem na wypadek œmierci tylko przez testament, skoro doznaje ona ograniczeñ przez mo¿liwoœæ wy³¹cze-
nia ze spadku okreœlonych sk³adników maj¹tkowych. Sytuacje, w których poszczególne sk³adniki maj¹t-
kowe nale¿¹ce do osoby zmar³ej nie wchodz¹ do spadku po nim, znane s¹ ju¿ polskiemu prawu cywilne-
mu i najczêœciej wystêpuj¹ przy okazji wskazania przez zmar³ego osób, które uprawnione s¹ do pobrania
po jego œmierci nale¿noœci z rachunku bankowego lub nale¿noœci przypadaj¹cych z umowy ubezpiecze-
nia.

Przyjêcie unormowania o mo¿noœci dysponowania maj¹tkiem na wypadek œmierci wy³¹cznie przez te-
stament nie wynika z jakiejœ naturalnej koniecznoœci, ale jest tylko zabiegiem o charakterze technicz-
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nym, który akurat w czêœci dotycz¹cej dziedziczenia testamentowego ma istotne wady. Usuniêcie ich nie
jest mo¿liwe bez zmiany odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.

Polski kodeks cywilny nie zajmuje siê kwesti¹ zawierania umów darowizny na wypadek œmierci (dona-
tio mortis causa). Z uwagi na treœæ art. 941 k.c. przyjmuje siê, ¿e na gruncie polskiego prawa cywilnego ta-
ka darowizna jest w ogóle niedopuszczalna. W zwi¹zku z tym w praktyce takie umowy nie wystêpuj¹, mi-
mo ¿e s¹ formu³owane pogl¹dy w literaturze, i¿ zawieranie takich umów nie oznacza naruszenia obo-
wi¹zuj¹cego prawa.

Za³o¿eniem reformy jest to, aby dopuœciæ w polskim prawie cywilnym mo¿liwoœæ dokonywania czynnoœci
prawnych, w wyniku których w drodze umowy darowizny obdarowany nabywa³by przedmiot darowizny
z chwil¹ œmierci darczyñcy. Proponowane rozwi¹zanie nie naruszaj¹c regu³ prawa spadkowego wprowadza
instytucjê umo¿liwiaj¹c¹ zadysponowanie konkretnym sk³adnikiem maj¹tkowym na wypadek œmierci.

Przed³o¿ony projekt ustawy przyjmuje nastêpuj¹ce za³o¿enia.
Nowa regulacja ma przyczyniæ siê do u³atwienia obrotu prawnego i unikniêcia komplikacji zwi¹zanych

z dziedziczeniem dowolnie wybranych przez strony sk³adników maj¹tkowych, takich jak np. przedsiê-
biorstwo, nieruchomoœci, udzia³y lub akcje w spó³kach kapita³owych oraz zbywalnych praw i obowi¹z-
ków w spó³kach osobowych. Mo¿e przez to znacznie przyczyniæ siê do uproszczenia, po œmierci dotych-
czasowego w³aœciciela, przejêcia czêœci jego schedy. Za jej wprowadzeniem przemawiaj¹ przede wszyst-
kim wzglêdy praktyczne, a zw³aszcza zasada swobody umów i poszanowania dla swobody dysponowania
maj¹tkiem na wypadek œmierci.

Darowizna na wypadek œmierci, zgodnie z opracowanym projektem bêdzie instytucj¹ prawa zobo-
wi¹zañ, do której bêd¹ mia³y w wiêkszoœci zastosowanie dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy o darowiz-
nach, co znacznie u³atwi wprowadzenie w ¿ycie projektowanych uregulowañ. Wbrew sugestii zawartej
w nazwie tej instytucji, nie bêdzie to regulacja prawa spadkowego.

III. Omówienie poszczególnych zmian
Ze wzglêdu na koniecznoœæ omówienia w pierwszej kolejnoœci samej konstrukcji darowizny na pocz¹tku

zostan¹ poczynione uwagi do projektowanych przepisów tytu³u XXXIII ksiêgi trzeciej kodeksu cywilnego.

Art. 8881.

Proponowany przepis statuuje w pierwszej kolejnoœci dopuszczalnoœæ zawarcia samej umowy darowi-
zny na wypadek œmierci. W sposób jednoznaczny przes¹dza o mo¿liwoœci zawierania tego typu umów
i okreœla skutki prawne z niej wynikaj¹ce. Regulacja wprowadza jako zasadê umowê inter vivos zawiera-
n¹ z udzia³em obydwu stron, w której darczyñca w sposób stanowczy i ostateczny dysponuje przedmio-
tem darowizny definitywnie rozporz¹dzaj¹c nim, ze skutkiem na chwilê jego œmierci. Przedmiot darowiz-
ny przechodzi na obdarowanego, nie z chwil¹ podpisania umowy, a dopiero z chwil¹ œmierci darczyñcy.
Czynnikiem decyduj¹cym o przejœciu w³asnoœci, tak jak przy dziedziczeniu, jest œmieræ darczyñcy. Do sa-
mej wiêc œmierci w³aœcicielem darowanej rzeczy pozostanie zatem darczyñca. Skutek prawny w postaci
nabycia przedmiotu darowizny nast¹pi z mocy samego prawa i dla jego wywo³ania nie wymaga siê ¿ad-
nych dodatkowych czynnoœci prawnych z udzia³em spadkobierców darczyñcy. Taka darowizna wywo³a
ex defintione skutki rzeczowe (przeniesie w³asnoœæ z chwil¹ œmierci darczyñcy) tak¿e w stosunku do nie-
ruchomoœci. Dla unikniêcia w¹tpliwoœci wyraŸnie zaznaczono, ¿e przedmiot darowizny nie wchodzi
w sk³ad spadku po darczyñcy. Projektowana regulacja zak³ada wiêc stan zwi¹zania stron (jaki zak³ada
umowa warunkowa) do œmierci darczyñcy.

Przyjêcie konstrukcji prawnej darowizny jako umowy zawieranej miêdzy ¿yj¹cymi (inter vivos) powo-
duje, ¿e darowizna taka nie bêdzie mog³a byæ swobodnie odwo³ana przez darczyñcê. Mo¿e to jednak wy-
j¹tkowo nast¹piæ w granicach okreœlonych przepisami art. 896, 898-900, 902 k.c. Umieszczenie darowi-
zny na wypadek œmierci w ramach przepisów Tytu³u XXXIIII kodeksu cywilnego powoduje koniecznoœæ
stosowania, z odpowiednimi oczywiœcie modyfikacjami, wszystkich przepisów odnosz¹cych siê do umów
darowizny, w szczególnoœci co do stron umowy, ich zdolnoœci do czynnoœci prawnych, oznaczania przed-
miotu umowy, samego jej wykonania oraz wreszcie odpowiedzialnoœci za wykonanie b¹dŸ nienale¿yte
wykonanie zobowi¹zania. Dokonywane darowizny mog¹ dotyczyæ konkretnych wskazanych w umowie
sk³adników maj¹tkowych, nie mog¹ zaœ dotyczyæ ca³ego przysz³ego maj¹tku, którego w³aœcicielem na
dzieñ œmierci pozostanie darczyñca. W tym wzglêdzie zamieszczono regulacjê art. 8881 §3 uniemo¿liwia-
j¹c dokonywania w drodze darowizn przysz³ego spadku, albowiem taka darowizna niczym nie ró¿ni³aby
siê od umowy o dziedziczenie. Wprowadzenie tego rodzaju regulacji nie jest za³o¿eniem projektu.

Jednym z zasadniczych warunków skutecznoœci darowizny jest to, aby obdarowany prze¿y³ darczyñ-
cê. Jeœli obdarowany zmar³by przed darczyñc¹, umowa darowizny nie wywo³a skutków prawnych. Prze-
pis œciœle mówi o bezskutecznoœci czynnoœci prawnej, której skutki s¹ niweczone w nastêpstwie wczeœ-
niejszej œmierci obdarowanego lub w wypadku likwidacji obdarowanych osób prawnych. Natomiast dla
sytuacji, gdy darowizny dokonano na rzecz kilku osób, z których tylko niektóre prze¿y³y darczyñcê, przy-
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jêto podobne rozwi¹zanie wzorowane na art. 965 k.c. odnosz¹cym siê do przyrostu. Wydaje siê, ¿e najbar-
dziej to odpowiada intencjom stron zawieraj¹cych umowê.

Do czasu œmierci darczyñcy, osoba obdarowana bêdzie pozostawa³a w pozycji uprawnionego do naby-
cia przedmiotu darowizny, co znaczy ¿e bêdzie s³u¿y³a jej ochrona przed celowym wyzbyciem siê maj¹tku
przez darczyñcê. (art. 116 k.c.) Z uwagi na to, w celu ochrony interesów nabywcy, przy obrocie najbardziej
wartoœciowymi sk³adnikami maj¹tku (nieruchomoœciami, lokalami spó³dzielczymi) przewidziano mo¿li-
woœæ ujawnienia zawartej umowy we w³aœciwej ksiêdze wieczystej.

Art. 8882.

Przypadki, gdy przedmiot darowizny stanowi³ bêdzie wspólnoœæ maj¹tkow¹, bêd¹ czêste. Regu³¹ bê-
dzie, ¿e z chwil¹ œmierci pierwszego z darczyñców obdarowany stanie siê wspó³w³aœcicielem na zasadach
wspó³w³asnoœci u³amkowej przedmiotu darowizny. Mo¿na jednak zastrzec, ¿e darowizna bêdzie skutecz-
na w ca³oœci ju¿ z chwil¹ œmierci pierwszego z darczyñców. Niedopuszczalne zaœ bêdzie zastrze¿enie, ¿e
darowizna przechodzi na obdarowanego dopiero z chwil¹ œmierci drugiego z darczyñców, gdy¿ wówczas
udzia³ wczeœniej zmar³ego darczyñcy z istoty podlega³by dziedziczeniu, a to jest wbrew regule darowizny
mortis causa.

Art. 8901.

Wprowadza siê zasadê formy aktu notarialnego dla umowy darowizny na wypadek œmierci. Nale¿y
uznaæ, ¿e tego rodzaju umowy bêd¹ mia³y szczególny charakter, wi¹¿¹cy dla obu stron, których jednak
skutecznoœæ bêdzie od³o¿ona w czasie, niekiedy nawet odleg³ym. Obie strony winny przy takiej czynnoœci
dzia³aæ ze szczególnym namys³em i nie podejmowaæ decyzji pochopnych. Z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni siê
do tego obecnoœæ przed notariuszem w celu sporz¹dzenia aktu notarialnego. Notariusz jako osoba urzê-
dowa wyjaœni dodatkowo skutki dokonywanych czynnoœci i zadba o zabezpieczenie interesów obu stron
umowy. Obecna regulacja odnosz¹ca siê do zwyk³ych darowizn wymaga formy aktu notarialnego tylko
dla oœwiadczenia darczyñcy.

Art. 9011.

Regu³¹ jest, ¿e zmiana stosunków pomiêdzy powstaniem zobowi¹zania, a jego wykonaniem, nie po-
winna mieæ wp³ywu, zgodnie z zasad¹ pacta sunt servanda, na treœæ ³¹cz¹cego strony stosunku prawne-
go. W wyj¹tkowych wypadkach na gruncie prawa zobowi¹zañ (art. 3571 Kodeksu cywilnego) dopuszcza
siê jednak modyfikacjê stosunków umownych niezale¿nie od zgody obu zainteresowanych stron. Wystê-
puje to wtedy, gdy wykonanie umowy prowadzi³oby do skutku ra¿¹co niesprawiedliwego i krzywdz¹cego
dla jednej ze stron umowy.

Proponowany przepis jest adresowany wy³¹cznie do nabywcy przedmiotu darowizny, dla którego z ró¿-
nych, wyj¹tkowych wzglêdów nabycie przedmiotu darowizny by³oby niepo¿¹dane. Mog¹ w praktyce wy-
stêpowaæ takie przypadki, gdy obdarowany straci zainteresowanie nabyciem przedmiotu darowizny. Mo-
g¹ to byæ wzglêdy ekonomiczne, takie jak zniszczenie rzeczy, czy znaczna utrata jej wartoœci. Mog¹ o tym
decydowaæ tak¿e wzglêdy osobiste, gdy z powodu z³ych wzajemnych stosunków obdarowany nie bêdzie
chcia³ otrzymaæ darowanej rzeczy. Trudno w tej sytuacji odmówiæ ochrony obdarowanemu, który z uwagi
na brzmienie art. 3571 nie móg³by powo³aæ siê na klauzulê rebus sic stantibus. Przes³anki, na podstawie
których bêdzie mo¿na skorzystaæ z art. 9011 s¹ ogólne i niedookreœlone. Pozwoli to jednak s¹dowi na wy-
dawanie rozstrzygniêæ w sposób zindywidualizowany, z uwzglêdnieniem okolicznoœci konkretnego przy-
padku i w zale¿noœci od ¿yciowych sytuacji.

Art. 994 § 4.

Proponuje siê dodanie przepisu, na podstawie którego darczyñca bêdzie mia³ wiêksz¹ swobodê w dys-
ponowaniu swoim maj¹tkiem przez wy³¹czenie pewnej kategorii darowizn z obowi¹zku ich doliczania na
poczet nale¿nego zachowku. Przepis ten zmierza do ochrony obdarowanego mortis causa, który by³by
niejednokrotnie obci¹¿ony nadmiernymi sp³atami, a z uwagi na to, ¿e dokonanie takiej darowizny nastê-
puje z chwil¹ œmierci darczyñcy nie móg³by siê powo³ywaæ na up³yw dziesiêcioletniego terminu przewi-
dzianego w art. 994 § 1 k.c.
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Art. 10341.

Jeœli chodzi o pozycjê wierzycieli darczyñcy, to trzeba stwierdziæ, ¿e skoro przedmiot darowizny do spad-
ku nie wchodzi, to wierzyciele nie mogliby ¿¹daæ zaspokojenia ewentualnych d³ugów spadkowych z maj¹t-
ku, który by³ przedmiotem darowizny. Tego rodzaju sytuacja mog³aby prowadziæ do nieusprawiedliwionego
uprzywilejowania darczyñcy, zw³aszcza w wypadku znacznych darowizn wyczerpuj¹cych wiêksz¹ czêœæ
spadku. Okolicznoœæ ta musi prowadziæ do zaproponowania regulacji, zgodnie z któr¹ obdarowany odpo-
wiada³by za d³ugi spadkowe. Jego pozycja wzglêdem wierzycieli spadku nie bêdzie jednak polega³a na
wspó³odpowiedzialnoœci razem z pozosta³ymi spadkobiercami, a wejdzie w rachubê posi³kowo i wtedy, gdy
egzekucja wzglêdem spadkobierców d³u¿nika nie przyniesie rezultatu. Wierzyciel w pierwszej kolejnoœci
wyst¹pi wobec spadkobierców o zap³atê, a dopiero w wypadku braku zaspokojenia odpowiedzialny za sp³a-
tê d³ugu spadkowego pozostanie obdarowany. Przepis ten wywo³a i ten skutek, ¿e uniemo¿liwi celowe wy-
zbywanie siê maj¹tku przez d³u¿ników w celu unikniêcia odpowiedzialnoœci za d³ugi. Podobne wzglêdy sto-
j¹ u podstaw propozycji zmian w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Wpro-
wadzenie nowej instytucji prawnej nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji wierzycieli. Oczywiœcie nale¿y
mieæ na uwadze, ¿e projektowane przepisy nie bêd¹ sta³y na przeszkodzie w dochodzeniu przez wierzycieli
roszczeñ na podstawie art. 527 i nast. k.c. Przy dokonywanych darowiznach, istniej¹ce na korzyœæ wierzy-
cieli domniemania prawne znacznie wzmacniaj¹ ich pozycjê prawn¹.

Art. 872.

Obecny art. 872 kodeksu cywilnego zezwala na wejœcie spadkobierców zmar³ego wspólnika do spó³ki
cywilnej, o ile jest to zastrze¿one w umowie spó³ki cywilnej. Spadkobiercom takim przys³uguj¹ te wszyst-
kie prawa, które przys³ugiwa³y spadkodawcy. Nowela przepisu ma umo¿liwiæ wejœcie do spó³ki nie tylko
spadkobierców, ale tak¿e osób obdarowanych na podstawie umów okreœlonych przez projektowany
art. 8881 k.c. Nie ma ¿adnego uzasadnienia, dla którego osoby te mia³yby byæ inaczej traktowane ani¿eli
nabywcy spadku pod tytu³em ogólnym. Niniejsza zmiana kodeksu cywilnego ma miêdzy innymi za zada-
nie umo¿liwiæ wejœcie do spó³ki osób obdarowanych w miejsce zmar³ego wspólnika. Bêdzie to dopusz-
czalne, je¿eli mo¿liwoœæ taka zosta³a przewidziana dla obdarowanych na wypadek œmierci w umowie spó-
³ki oraz gdy zostali oni obdarowani ogó³em uprawnieñ ze stosunku spó³ki.

IV. Zmiany w pozosta³ych ustawach
Proponowane zmiany s¹ nastêpstwem omówionych powy¿ej zmian w prawie materialnym. W tym wzglê-

dzie nale¿y dokonaæ zmian w ustawie o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców i odnieœæ siê do sy-
tuacji braku zgody w³aœciwego ministra na nabycie nieruchomoœci. Obdarowany mo¿e wyst¹piæ o wydanie
zezwolenia na nabycie nieruchomoœci najpóŸniej w terminie dwóch lat od œmierci darczyñcy. W braku zgo-
dy umowa taka nie wywo³a skutków prawnych, a przedmiot darowizny bêdzie nale¿a³ do spadkobierców
darczyñcy. W praktyce zapewne o tak¹ zgodê strona bêdzie wystêpowaæ za ¿ycia darczyñcy.

Je¿eli chodzi o zmiany w ustawie o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz zmiany w prawie o notariacie,
to zmierzaj¹ one do ochrony osoby obdarowanej, gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomoœæ, u¿ytko-
wanie wieczyste lub spó³dzielcze prawo do lokalu, dla którego jest prowadzona ksiêga wieczysta. Nota-
riusz zgodnie z nowym art. 92 § 4a prawa o notariacie bêdzie mia³ obowi¹zek przes³ania aktu notarialnego
obejmuj¹cego darowiznê na wypadek œmierci do s¹du prowadz¹cego w³aœciw¹ ksiêgê wieczyst¹. S¹d
dzia³aj¹c na podstawie nowego art. 16 ust. 2 pkt 7 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece dokona wpi-
su w dziale III w³aœciwej ksiêgi wieczystej prawa wynikaj¹cego z darowizny na wypadek œmierci. Wpis pra-
wa w dziale III ochroni nabywcê z darowizny przed ewentualnymi nieuczciwymi póŸniejszymi dyspozycja-
mi maj¹tkowymi darczyñcy.

Konieczna bêdzie tak¿e odpowiednia zmiana przepisów podatkowych i wskazanie terminu powstania
obowi¹zku podatkowego.

Zmiana do ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upad³oœciowe i naprawcze zosta³a omówiona wraz
z omówieniem nowego art. 10341 k.c.

V. Ocena skutków prawnych regulacji
Umowy darowizny na wypadek œmierci bêd¹ mia³y zastosowanie w sytuacji przejêcia dzia³aj¹cych

przedsiêbiorstw rodzinnych, a tak¿e przy przejmowaniu udzia³ów lub akcji w spó³kach. Mo¿na oczekiwaæ
tak¿e zainteresowania przy dokonywaniu darowizn nieruchomoœci. W wypadku dokonania darowizny
przedsiêbiorstwa zamierzony przez strony skutek prawny przejêcia maj¹tku nast¹pi z mocy samego pra-
wa, a zdarzeniem o tym decyduj¹cym bêdzie œmieræ darczyñcy, który do tego czasu bêdzie pozostawa³
w³aœcicielem darowanego sk³adnika maj¹tkowego. Mo¿e to przyczyniæ siê do u³atwienia dzia³alnoœci go-
spodarczej i przyspieszenia rozwoju wielu firm.

Jeœli chodzi o pozycjê wierzycieli darczyñcy, to trzeba stwierdziæ, ¿e skoro przedmiot darowizny do
spadku nie wchodzi, to wierzyciele nie bêd¹ mogli ¿¹daæ zaspokojenia ewentualnych d³ugów spadko-
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wych z maj¹tku, który by³ przedmiotem darowizny. Nie znaczy to jednak, aby ich pozycja z tego powodu
uleg³a szczególnemu pogorszeniu. Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e obecnie do samej œmierci w³aœciciel rzeczy
nie jest ze wzglêdu na wierzycieli co do zasady ograniczony w dysponowaniu swoim maj¹tkiem. Mo¿e we-
d³ug uznania ka¿d¹ rzecz zbyæ pod jakimkolwiek tytu³em prawnym nie pytaj¹c o zgodê wierzycieli. Ju¿
zatem i w obecnym stanie prawnym wierzyciele w takim wypadku musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ wyzby-
cia siê maj¹tku przez d³u¿nika i powinni odpowiednio zabezpieczyæ swoje roszczenia. Mog¹ te¿ dochodziæ
swoich roszczeñ z pozosta³ych nale¿¹cych do darczyñcy sk³adników maj¹tkowych. W ka¿dym jednak wy-
padku, jeœli dotychczasowy w³aœciciel dzia³a na szkodê wierzycieli i ze œwiadomoœci¹ ich pokrzywdzenia
oraz podpisuje umowê wyzbywaj¹c siê maj¹tku, strony tej umowy musz¹ liczyæ siê z mo¿liwoœci¹ docho-
dzenia przez wierzycieli roszczeñ i uznania takiej umowy za bezskuteczn¹. Przy dokonywanych darowiz-
nach istniej¹ce na korzyœæ wierzycieli domniemania prawne znacznie wzmacniaj¹ ich pozycjê prawn¹.

Zaproponowane zmiany nie s¹ rozleg³e, gdy¿ zmierzaj¹ do wprowadzenia w ¿ycie i stosowania nowej
wprawdzie regulacji, ale opieraj¹cej siê na wystêpuj¹cej od dawna tradycji dokonywania darowizn.

Projekt ustawy by³ przedmiotem konsultacji z Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa, która nie wnios³a uwag do
projektu, Krajow¹ Izb¹ Radców Prawnych, Naczeln¹ Rad¹ Adwokack¹, które odnios³y siê krytycznie do
nowej instytucji prawa cywilnego oraz Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹, która pozytywnie przyjê³a projektowane
przepisy oraz zaproponowa³a szereg, przyjêtych w trakcie pierwszego czytania, poprawek. Minister
Spraw Wewnêtrznych i Administracji zg³osi³ uwagi jedynie w zakresie zmiany ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców. Minister Sprawiedliwoœci wyrazi³ negatywne
zdanie na temat projektu, poniewa¿ uwa¿a, i¿ nale¿y wprowadziæ do ustawy tzw. zapis windykacyjny.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje obci¹¿enia bud¿etu pañstwa ani bud¿etów jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o samorz¹dzie gminnym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy zmieniaj¹cej ustawê o samorz¹dzie gminnym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Mieczys³awa Augustyna do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

zmieniaj¹ca ustawê o samorz¹dzie gminnym

Art. 1.

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸn.
zm.1)) art. 5b otrzymuje brzmienie:
„Art. 5b

1. Gmina podejmuje dzia³ania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorz¹dowej wœród mie-
szkañców gminy, w tym zw³aszcza wœród m³odzie¿y i osób starszych.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych œrodowisk mo¿e wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie-
¿owej rady gminy lub gminnej rady seniorów, maj¹cej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powo³uj¹c m³odzie¿ow¹ radê gminy lub gminn¹ radê seniorów, nadaje jej statut okre-
œlaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady dzia³ania.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,

poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.



UZASADNIENIE

Wzrost udzia³u osób starszych w ca³ej populacji (w 2030 r. co trzeci Polak bêdzie mia³ ponad 50 lat) wy-
maga znalezienia najlepszych sposobów wykorzystania potencja³u wiedzy, doœwiadczenia i energii se-
niorów. Mimo wysi³ków rz¹du zmierzaj¹cych do przywrócenia osób w wieku emerytalnym na rynek pra-
cy, mobilizuj¹cego systemu emerytalnego, nowych instrumentów rynku pracy, programu kszta³cenia
ustawicznego itd., wci¹¿ brakuje bodŸców do zapewnienia odpowiedniego poziomu uczestnictwa senio-
rów w ¿yciu spo³ecznym. Nic bowiem nie zapewni lepiej realizacji aspiracji i praw osób starszych jak par-
tycypacja w podejmowaniu decyzji, które ich dotycz¹. Zapadaj¹ one najczêœciej na poziomie samorz¹du
gminnego.

W obrêbie wspólnot gminnych dzia³a bardzo wiele organizacji skupiaj¹cych seniorów lub dzia³aj¹cych
na ich rzecz. Z inicjatywy tych stowarzyszeñ oraz woli w³adz niektórych – na ogó³ du¿ych – gmin powsta³o
w kraju ju¿ kilkanaœcie rad seniorów. S¹ one reprezentacj¹ œrodowiska seniorów spo³ecznoœci lokalnych
i jako organ doradczy zyskuj¹ wp³yw na politykê lokaln¹, podejmuj¹ te¿ wa¿ne inicjatywy pozwalaj¹ce
wykorzystaæ rosn¹cy potencja³ intelektualny seniorów. Dziêki tym radom o¿ywia siê dzia³alnoœæ organi-
zacji seniorskich, powstaj¹ te¿ nowe. To wa¿ne, bo zaanga¿owanie spo³eczne osób starszych w Polsce jest
dwu- trzykrotnie ni¿sze ni¿ w spo³eczeñstwach zachodnioeuropejskich.

Niestety funkcjonuj¹ce ju¿ rady seniorów to wci¹¿ nieliczne przyk³ady o¿ywienia œrodowisk senior-
skich i docenienia roli osób starszych w swoich miejscowoœciach. Intencj¹ ustawy jest upowszechnienie
tej formy reprezentacji spo³ecznej i partycypacji seniorów w ¿yciu wspólnot samorz¹dowych. Jest to ko-
nieczne, jeœli mamy zamiar budowaæ spo³eczeñstwo przyjazne dla wszystkich pokoleñ, bez dyskrymina-
cji, z nastawieniem na uczestnictwo i rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Inicjatywa powo³ania rady seniorów le¿a³aby po stronie organizacji obywatelskich dzia³aj¹cych w œro-
dowisku osób starszych lub dzia³aj¹cych na ich rzecz. Zakres uprawnieñ i sposób funkcjonowania rady
okreœla³aby swobodnie rada gminy, bior¹c pod uwagê g³osy œrodowiska seniorskiego oraz dobro wspól-
noty. Gminna rada seniorów sta³aby siê miejscem dialogu miêdzypokoleniowego, oœrodkiem wp³ywu lu-
dzi trzeciej generacji na sprawy, które ich najbardziej dotycz¹.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e z inicjatyw¹ tej nowelizacji wyst¹pi³ Parlamentarny Zespó³ ds. Osób Starszych,
po konsultacji z przedstawicielami funkcjonuj¹cych rad seniorów.

Przedmiot projektu ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie niewyra¿enia zgody
na poci¹gniêcie do cywilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej

senatora Andrzeja Owczarka

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 1 w zwi¹zku z art. 108 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r.
Nr 200, poz. 1471) oraz art. 7c ust. 6 w zwi¹zku z ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu man-
datu pos³a i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135,
z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), nie wyra¿a zgody na poci¹g-
niêcie do cywilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej senatora Andrzeja Owczarka za dzia³ania okreœlone we
wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. z³o¿onym przez Spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ „Melkator”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 25
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . . 25

senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 25
senator sprawozdawca
Micha³ Ok³a . . . . . . . . . . . . . . 25
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . . 26
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 26
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Karczewski . . . . . . . . . 26
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 26

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Zdrowia

sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 26

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 28
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 28
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 29
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 29
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 30
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 30
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 30
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 31
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 31
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 32
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 33
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 33
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 33
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . . 33
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 34
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 34
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 35
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . . 35
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 36
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 36
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 37
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 38
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 39
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 40
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 41
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 42
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 42
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . . 42
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sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 42
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 43
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 43
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 44
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 44

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 44
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 45
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 46
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 47
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 49
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 50
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 52
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 52
senator Norbert Krajczy . . . . . . . . 53

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Zdrowia
sekretarz stanu
Jakub Szulc . . . . . . . . . . . . . . 54

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o przeciwdzia³aniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartoœci maj¹tko-
wych pochodz¹cych z nielegalnych lub
nieujawnionych Ÿróde³ oraz o przeciw-
dzia³aniu finansowaniu terroryzmu oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 55

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 57

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz . . . . . . . . . 58

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 58
podsekretarz stanu
Andrzej Parafianowicz . . . . . . . . . 58

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o ¿egludze œródl¹dowej oraz ustawy
o dozorze technicznym

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 59

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Konopka . . . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 59

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko . . . . . . . . 60

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Konopka . . . . . . . . 60
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko . . . . . . . . 60
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 60
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko . . . . . . . . 61
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 61
podsekretarz stanu
Anna Wypych-Namiotko . . . . . . . . 61

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 61

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Konopka . . . . . . . . 63
senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 63
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 63
senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 63

Otwarcie dyskusji
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 64

Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o autostradach p³atnych oraz o Krajo-
wym Funduszu Drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 64

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 65

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 66
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 67
senator Marek Konopka . . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak . . . . . . . . . . 67
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 67
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 68
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 68
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podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 68
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 69
senator Marek Konopka . . . . . . . . 69
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 69

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 70

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o uchyle-
niu lub zmianie niektórych upowa¿nieñ
do wydawania aktów wykonawczych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 71

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 71
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 71
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 72
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 72
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 72

Wyst¹pienie prezesa Rz¹dowego Centrum
Legislacji

prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 72
Zapytania i odpowiedzi

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 74
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 74
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 75
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 75
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 75
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 75
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 76
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 78
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 79
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 79
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 79
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 80

Zamkniêcie dyskusji
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 80

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o radiofonii i telewizji

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Andrzej Grzyb . . . . . . . . . . . . . 80

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 81

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 82
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 82
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 82
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 83
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 83

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 84
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 84
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 85
podsekretarz stanu
Rados³aw Mleczko . . . . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 85

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 86

Wyst¹pienie prezesa Rz¹dowego Centrum
Legislacji

prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 87
Zapytania i odpowiedzi

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 87
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 87
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 88
prezes Maciej Berek . . . . . . . . . . 88

Otwarcie dyskusji
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o informowaniu pracowników
i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 88

Wznowienie obrad
Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej

senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . . 88

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: sprawo-

zdanie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich w sprawie wnios-
ku o wyra¿enie przez Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie
do cywilnej odpowiedzialnoœci s¹dowej
senatora Andrzeja Owczarka

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 89

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 90
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 90
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 91
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 92
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 92
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 92
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 92
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 93
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 94
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 94

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks cywilny oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 95

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 96
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 96
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 96
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 97
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 97
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 97

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 98
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 98
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 99
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 99
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 99
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 100
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 100
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 100
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 100

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Piesiewicz . . . . . 101

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: dru-

gie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 101

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 102
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 102

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 102

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 102
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podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 103
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 103
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 103
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 103
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 104

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 104
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 104

Zamkniêcie dyskusji

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików wojewó-
dzkich

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . 105

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 106

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 106
sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 106
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 107
sekretarz
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 107
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 107
sekretarz
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 107
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 108
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . 108
senator Marek Konopka . . . . . . . 108
sekretarz
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 108
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 109
sekretarz
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 109

Otwarcie dyskusji
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 109
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 109

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 110

(Obrady w dniu 28 maja)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad:

drug ie czy tan ie pro j ek tu ustawy
o zmianie ustawy o referendum lokal-
nym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 111

Wyst¹pienie sekretarza Pañstwowej Komisji
Wyborczej

sekretarz Kazimierz Czaplicki. . . . . 112
Otwarcie dyskusji

senator Bohdan Paszkowski . . . . . 113
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 114
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 115
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 115
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 116

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o samorz¹dzie gminnym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 117

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 118
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 118
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 118
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