
ISSN 0867-261X

Senat

R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j
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Sprawozdanie Stenograficzne

z 35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.

Warszawa
2009 r.



1. Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzi-
nie us³ug medialnych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

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

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierz¹t.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leœnych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych wa-
runkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

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

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zap³aty za
roboty budowlane.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
administracyjnego.

12. Informacja o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu po-
s³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie nie-
których ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ admi-
nistracji publicznej w województwie.*

15. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

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

15. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym.

Porz¹dek obrad

35. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.

* Zgodnie z art.123 ust.1 Konstytucji RP Rada Ministrów uzna³a projekt ustawy za pilny.



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Centralne Biuro Antykorupcyjne – szef Mariusz Kamiñski

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – przewodnicz¹cy Witold Ko³odziejski
– cz³onek Piotr Boroñ

Rz¹dowe Centrum Legislacji – prezes Maciej Berek

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Ma³gorzata Kozak

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

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

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram trzydzieste pi¹te posiedzenie Senatu

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Andrzeja Szewiñskiego oraz senatora Witolda
Idczaka. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Witold Idczak.Proszê senatorów sekretarzy o zajê-
cie miejsc przy stole prezydialnym.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
trzydziestego pierwszego posiedzenia, stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjê-
ty. Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego drugiego
posiedzenia Senatu zgodnie z Regulaminem Se-
natu jest przygotowany do udostêpnienia senato-
rom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do
niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolej-
nym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad trzydziestego pi¹tego posiedzenia
obejmuje:

1. Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
daniach publicznych w dziedzinie us³ug medial-
nych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rol-
nictwie ekologicznym.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierz¹t.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodek-
su cywilnego.

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

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o gwarancji zap³aty za roboty budowlane.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy–Kodekspostêpowaniaadministracyjnego.

12. Informacja o wynikach dzia³alnoœci Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Panie i Panowie Senatorowie!
W rozes³anym pañstwu wczeœniej porz¹dku

obrad znajdowa³ siê punkt dotycz¹cy rozpatrze-
nia przez Senat ustawy o zmianie ustawy o uposa-
¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wy-
branych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektó-
rych innych ustaw. Ustawa ta nie zosta³a jeszcze
uchwalona przez Sejm. Jeœli Sejm uchwali j¹ na
rozpoczynaj¹cym siê jutro czterdziestym trzecim
posiedzeniu i przeka¿e do Senatu podczas obec-
nego posiedzenia, istnieje mo¿liwoœæ uzupe³nie-
nia porz¹dku obrad trzydziestego pi¹tego posie-
dzenia Senatu o punkt obejmuj¹cy rozpatrywanie
tej ustawy.

Proponujê rozpatrzenie punktu drugiego oraz
punktu trzeciego projektu porz¹dku obrad, po-
mimo ¿e druki zosta³y dostarczone w terminie
póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regu-
laminu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uz-
nam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹
propozycjê.

Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku, tak, jest sprzeciw co do pun-

ktu drugiego. Tam jest ogromna liczba zagadnieñ,
s¹ poprawki, jest wniosek o odrzucenie. Wydaje
mi siê, ¿e nale¿a³oby to rozwa¿yæ sine ira et studio.
Zakoñczyliœmy prace piêtnastego i ja sk³adam ta-
ki wniosek, ¿eby prze³o¿yæ to na dzieñ jutrzejszy,
termin bêdzie wtedy zachowany – akurat tego jed-
nego dnia nam brakuje – i po drugie po to, ¿eby



rozpoznaæ to ju¿ z nale¿ytym dystansem do tych
poprawek. Tak ¿e wnosi³bym, aby punkt drugi po-
rz¹dku obrad rozpatrywaæ jako, powiedzmy, jede-
nasty. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, dobrze, Panie Senatorze, w³aœnie mia-
³em zaproponowaæ, ¿eby to rozpatrywaæ jutro. Te-
raz chodzi o to, ¿eby ten punkt wszed³ do porz¹d-
ku dziennego. I w tej kwestii nie ma sprzeciwu, jak
rozumiem.

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

Informujê, ¿e punkt: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zadaniach publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych rozpatrzymy
w dniu jutrzejszym.

Proponujê rozpatrzenie dotychczasowego pun-
ktu siódmego: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek han-
dlowych, jako punktu drugiego. Je¿eli nie us³yszê
sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
przedstawion¹ propozycjê.

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

Ponadto proponujê uzupe³nienie porz¹dku
obrad o punkty: trzecie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy o referendum lokalnym –
i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego; trze-
cie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw – i rozpatrzenie go jako
punktu czternastego; trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym – i rozpatrzenie go jako punktu piêtna-
stego.

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

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

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

(Senator Ryszard Bender: W którym punkcie
bêdzie rozpatrywany w takim razie, Panie Mar-
sza³ku, obecny punkt drugi?)

Jutro. Bêdzie rozpatrywany w dniu jutrzejszym
jako pierwszy. Rozpoczynamy jutro o godzinie
9.30.

(Rozmowy na sali)
Czyli…
(G³os z sali: A wiêc rozumiem, ¿e…)
Tak, bêdzie. Jutro.
(G³os z sali: Bo ja myœla³em, ¿e…)
Tak, bêdzie, jutro.
Panie i Panowie Senatorowie, dzisiaj o godzi-

nie 12.30 zostanie zarz¹dzona pó³godzinna

przerwa w obradach, podczas której nast¹pi ot-
warcie wystawy plakatu wyborczego „Wybo-
ry ‘89”. W dniu jutrzejszym o godzinie 12.00 zo-
stanie zarz¹dzona pó³godzinna przerwa w obra-
dach, podczas której na drugim piêtrze budyn-
ku Senatu bêdzie otwarcie wystawy plakatu
„UchodŸcy”.

Panie i Panowie Senatorowie, w dniu dzisiej-
szym obrady zostan¹ zakoñczone o godzinie
18.00. Jutro wznowimy posiedzenie o godzinie
9.30 punktem, ¿e tak powiem, medialnym.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: ustawa o zmianie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jej zmiana nastêpuje w drodze ustawy
uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm
i nastêpnie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ szeœæ-
dziesi¹t dni, przez Senat. Senat uchwala ustawê
o zmianie konstytucji bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawo-
wej liczby senatorów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 604,
a sprawozdania komisji w drukach nr 604A
i 604B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Stanis³awa
Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

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

i Petycji w dniu 21 maja 2009 r. rozpatrzy³a
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 7 maja 2009 r.
ustawê o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Podczas posiedzenia komisji wypowia-
da³ siê znany, wybitny konstytucjonalista z Uni-
wersytetu Warszawskiego, doktor Ryszard Pio-
trowski. Nie ukrywam, ¿e pogl¹dy wyra¿one
wówczas przez niego w doœæ istotnym stopniu
zasia³y w¹tpliwoœci w umys³ach pañ senator
i panów senatorów. W szczególnoœci w toku dal-
szej dyskusji rozwa¿ano kwestiê, czy rzeczywi-
œcie zmiana konstytucji i tworzenie nowej kon-
stytucji to to¿sama jakoœæ. Jeœliby wprowadzaæ
tego rodzaju zmiany, takie zapisy, przy tworze-
niu konstytucji, to takich w¹tpliwoœci pewnie
by nie by³o. Có¿, trzeba wyraŸnie powiedzieæ
tak: wszyscy byliœmy zgodni co do tego, ¿e w pol-
skim parlamencie nie powinno byæ ludzi, którzy
popadli w kolizjê z prawem. Wszyscy byliœmy
zgodni co do tego, ¿e nie powinni stanowiæ pra-
wa ci, którzy go nie szanuj¹. ¯e nie powinni sta-
nowiæ prawa przestêpcy skazani prawomocny-
mi wyrokami na karê pozbawienia wolnoœci
przez niezawis³e s¹dy. Co do tego nie mieliœmy
¿adnych w¹tpliwoœci.
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W¹tpliwoœci pojawi³y siê na innych p³aszczyz-
nach. Co spowodowa³o, ¿e akurat w tej chwili
chcemy wprowadzaæ tak¹ barierê, i to w akcie
prawnym o najwy¿szej randze, a wiêc w konstytu-
cji? Czy rzeczywiœcie dziœ w Polsce jest taka atmo-
sfera, ¿e oto a¿ w konstytucji trzeba postawiæ za-
porê przed nap³ywem do parlamentu ludzi, którzy
popadli w kolizjê z prawem? Czy rzeczywiœcie
w Polsce jest taka atmosfera, ¿e osoby skazane
prawomocnymi wyrokami chc¹ kandydowaæ do
parlamentu, ¿e naród chce wybieraæ takich ludzi
do parlamentu, a partie polityczne chc¹ ich umie-
szczaæ na listach wyborczych? To by³a pierwsza
kwestia.

Druga kwestia. W zasadzie nie zdiagnozowano
zjawiska, nie stwierdzono, czy taki problem rze-
czywiœcie wystêpuje.

Trzecie kwestia. W zasadzie mówimy o tym, ¿e
nie chcielibyœmy, ¿eby dana osoba by³a w parla-
mencie. A czy w przesz³oœci by³y takie przypadki?
Zasadniczo mo¿na by by³o odnieœæ siê do kilku
przypadków, ale to by³y sytuacje nie sprzed wybo-
rów, ale skazania w trakcie kampanii wyborczej.

I kolejna sprawa: jak te uregulowania wygl¹da-
j¹ w innych krajach? Otó¿ okazuje siê, ¿e Polska
pod wzglêdem obecnego kszta³tu ustawodawstwa
jest podobna do takich krajów, jak Austria czy
Holandia, a wiêc mo¿na powiedzieæ, ¿e jest w do-
brym towarzystwie. S¹ kraje bardziej restrykcyj-
ne w tym zakresie, ale myœlê, ¿e nie zamierzamy
do³¹czaæ do tych krajów, bo towarzystwo nie jest
zbyt imponuj¹ce.

Nastêpna sprawa: czy rzeczywiœcie mamy pra-
wo ograniczaæ suwerena w dokonywaniu wybo-
rów? To naród powinien decydowaæ o tym, kogo
chce mieæ w parlamencie. Czy aby nie jest tak, ¿e
gdy my stawiamy pewn¹ zaporê, to ograniczamy
wolnoœci demokratyczne, a wiêc prawo suwerena
do dokonywania wyborów? Powiadamy narodowi:
mo¿ecie wybieraæ kogo chcecie, ale nie tego, któ-
rego my nie chcemy, a wiêc w szczególnoœci nie
mo¿ecie wybieraæ osób karanych itd., itd.

Pojawi³a siê równie¿ w¹tpliwoœæ co do tego – i ja
tu ju¿ abstrahujê od konkretnej sytuacji w Polsce,
ale patrzê i w przysz³oœæ, i w przesz³oœæ – ¿e bêdzie
mo¿liwe wykorzystywanie tego rodzaju zapisów
do walki politycznej. Otó¿ dziœ wiemy, ¿e wedle
ustawy uchwalonej przez Sejm pozbawieni prawa
do wyboru byliby ci, którzy zostali skazani prawo-
mocnym wyrokiem na karê pozbawienia wolnoœci
za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego. O tym, co jest przestêpstwem umyœ-
lnym œciganym z oskar¿enia publicznego, decy-
duje kodeks karny. I teoretycznie istnieje taka
mo¿liwoœæ, ¿e nie konstytucja, ale kodeks karny
ulegnie takiej zmianie, ¿e mo¿liwoœci wybrania do
parlamentu pozbawieni bêd¹ ci, którzy z takich
czy z innych wzglêdów s¹ niewygodni politycznie.

I myœlê, ¿e jest jeszcze jedna istotna uwaga. Czy
rzeczywiœcie pewnych ograniczeñ, o które nam
chodzi, maj¹cych spowodowaæ to, ¿eby osoby ka-
rane nie znajdowa³y siê w parlamencie, nie nale-
¿a³oby dokonaæ w aktach prawnych innego rzêdu,
chocia¿by w ordynacji wyborczej? Mo¿na sobie
wyobraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e osoba, która zosta³a
skazana za przestêpstwo, ma obowi¹zek poinfor-
mowaæ o tym i w obwieszczeniu ma siê znaleŸæ te-
go rodzaju informacja, ¿e taki a taki kandydat zo-
sta³ prawomocnym wyrokiem skazany za takie
a takie przestêpstwo. I niech naród decyduje, czy
chce mieæ takiego karanego w parlamencie, czy
te¿ nie.

I jeszcze ostatnia kwestia, mo¿e ju¿ nie a¿ tak
bardzo wa¿na, ale te¿ pojawia³a siê w toku dysku-
sji. Czy nie jest niebezpieczne takie zjawisko, ¿e
oto osoba skazana prawomocnym wyrokiem, cie-
sz¹ca siê du¿ym poparciem jakieœ grupy spo³e-
czeñstwa nie znajdzie swojego miejsca w parla-
mencie i pozostanie poza parlamentem? Co jest
wiêkszym niebezpieczeñstwem: czy to, ¿e taka
osoba znajduje siê w parlamencie, czy te¿ to, ¿e
jest poza parlamentem?

Jeszcze raz pragnê mocno podkreœliæ, ¿e
wszyscy senatorowie – bo nie us³ysza³em podczas
posiedzenia komisji innego zdania – byli zgodni co
do tego, ¿e w polskim parlamencie nie powinno
byæ miejsca dla osób skazanych prawomocnymi
wyrokami za umyœlne przestêpstwa œcigane z os-
kar¿enia publicznego. Co do tego nie mieliœmy
w¹tpliwoœci. Pojawia³y siê takie w¹tpliwoœci, któ-
re przed chwileczk¹ przytoczy³em, a w szczególno-
œci taka, czy stosownych zapisów nie nale¿a³oby
zamieœciæ w aktach prawnych ni¿szej rangi. W tej
sytuacji senatorowie byli wyj¹tkowo zgodni,
w sposób dotychczas niespotykany. Wszyscy se-
natorowie wstrzymali siê od g³osu.

Konkluduj¹c, powiem, ¿e Komisja Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie rekomenduje
Wysokiemu Senatowi uchwalenia ustawy w wers-
ji przyjêtej przez Sejm. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,

pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodaw-

czej przedstawiæ sprawozdanie komisji, która po
rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu
26 maja równie¿ nie rekomenduje Wysokiemu
Senatowi uchwalenia tej ustawy.

Wysoka Izbo! Nasza komisja zachowa³a siê po-
dobnie jak komisja praworz¹dnoœci, chocia¿ chy-
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ba tylko jeden senator nale¿y jednoczeœnie do
tych dwóch komisji. Przede wszystkim chcê po-
wiedzieæ, ¿e argumenty, które zosta³y przed chwi-
l¹ przytoczone przez mojego szanownego przed-
mówcê, pana przewodnicz¹cego Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, w³aœciwie
by³y to¿same z argumentami, które przedstawia-
liœmy w trakcie dyskusji w komisji. Podzielaliœmy
te w¹tpliwoœci i równie¿ nasza komisja nie g³oso-
wa³a przeciw, ale jej cz³onkowie wstrzymali siê od
g³osu. Dali w ten sposób sygna³, ¿e s¹ za ide¹ pod-
noszenia standardów dotycz¹cych pos³a i senato-
ra, ¿e s¹dz¹, ¿e potrzeba ludzi, którzy bêd¹, ¿e tak
powiem, czyœci, którzy nie bêd¹ stawiani przez
dziennikarzy, przez opiniê publiczn¹ pod prêgie-
rzem na poœmiewisko, ¿eby obni¿aæ rangê parla-
mentu, ale jednoczeœnie uwa¿aj¹, ¿e konstytucja
jest ustaw¹ najwy¿szego rzêdu, która musi stano-
wiæ fundament, i jej zmiana powinna byæ przepro-
wadzana tylko wtedy, kiedy innymi œrodkami, in-
nym ustawodawstwem nie mo¿na dojœæ do celu,
jaki zak³ada dana nowelizacja.

Posi³kowaliœmy siê opiniami, zarówno opini¹
pana doktora Piotrowskiego, jak i opini¹, wczeœ-
niej ustn¹, a póŸniej sporz¹dzon¹ na piœmie, kon-
stytucjonalisty, pana profesora Marka Chmaja,
który w konkluzji swej opinii stwierdzi³, ¿e za-
miast nowelizacji konstytucji nale¿a³oby raczej
dokonaæ odpowiedniej nowelizacji ustawy – Ordy-
nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polski
i do Senatu Rzeczypospolitej Polski, ustawy o wy-
borze Prezydenta RP i ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora oraz ustawy o Krajo-
wym Rejestrze Karnym.

Nale¿y jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e dotar³a
do nas rezolucja Parlamentu Europejskiego, któ-
ra zwraca nam uwagê na niespójnoœæ prawa
w tym sensie, ¿e w ordynacji do Parlamentu Euro-
pejskiego ten przepis jest ju¿ zamieszczony, a bra-
kuje go w innych ustawach, w innych ordyna-
cjach. Wychodzi na to, ¿e bêdziemy musieli zmie-
niæ zarówno konstytucjê, jak i ustawodawstwo,
podczas gdy wy³¹cznie zmiana ustawodawstwa
doprowadzi do osi¹gniêcia tego celu.

Ja ju¿ nie chcê mówiæ o bardzo istotnych argu-
mentach, mianowicie takich, ¿e w³aœnie konsty-
tucja jest tak¹ ustaw¹, która powinna wykazywaæ
pewn¹ trwa³oœæ. Jest przecie¿ Trybuna³ Konsty-
tucyjny, który swoimi orzeczeniami kszta³tuje
kwestie zwi¹zane z przestrzeganiem zasad kon-
stytucyjnych w innych ustawach, kszta³tuje pew-
n¹ politykê w duchu konstytucji.

Chcê przypomnieæ, ¿e w Stanach Zjednoczo-
nych konstytucja istnieje ponad dwieœcie lat
i przez tak d³ugi czas wprowadzono tylko dwadzie-
œcia siedem poprawek.

(Senator Zbigniew Romaszewski: …orzeczeñ
S¹du Najwy¿szego.)

Tak, oczywiœcie.
Chodzi o to, ¿e mo¿na ten problem, który jest…

To jest kwestia dyskusyjna, czy on jest marginal-
ny, czy nie, w moim przekonaniu jest on margi-
nalny, obecnie nie istnieje. Jest to sygna³, taka
problematyka jest istotna w tym sensie – tak jak
powiedzia³ pan senator Piotrowicz – ¿e daje syg-
na³, ¿e w³aœciwie partie desygnuj¹ na swoje listy
osoby skazane prawomocnymi wyrokami za prze-
stêpstwa umyœlne z oskar¿enia publicznego,
a spo³eczeñstwo je wybiera. Nie jest to chyba naj-
w³aœciwszy sygna³, bo tak nie jest.

Równie¿ w¹tpliwe jest, du¿o jest w¹tpliwoœci co
do tego, czy wystarczy stwierdzenie „na karê pozba-
wienia wolnoœci”. Pojawi³y siê w dyskusji takie g³o-
sy, ¿e powinno byæ „na bezwzglêdn¹ karê pozbawie-
nia wolnoœci”. Tu ju¿ nie chodzi o to, ¿e mo¿na sobie
zmieniaæ przepisy i na przyk³ad wykroczenie mo¿e
siê staæ przestêpstwem, tak jak w przypadku jazdy
na rowerze w stanie nietrzeŸwoœci, by³o wykrocze-
nie, mamy przestêpstwo œcigane z oskar¿enia pub-
licznego, ale przecie¿ mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e tak
powiem, ró¿ne sytuacje, zupe³nie realne. Na przy-
k³ad w obronie czci, gdy na przyk³ad w jakiejœ dwu-
znacznej sytuacji ma³¿eñskiej m¹¿ uderzy kogoœ
w twarz, naruszy pow³oki cielesne, prawda, jest po-
wy¿ej siedmiu dni, jest przestêpstwo œcigane z os-
kar¿enia publicznego, z winy umyœlnej i ju¿ jest
cz³owiek… To jest tylko przyk³ad, bo bardzo czêsto
ocena spo³eczna danego czynu nie jest tak jedno-
znacznie naganna, jak by to wynika³o…

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator Henryk WoŸniak: Masz na myœli mê¿-

czyzn?)
Ale to by³y kwestie marginalne, to by³y kwestie

marginalne. Najistotniejsz¹ kwesti¹, jak¹ pod-
nios³a Komisja Ustawodawcza, by³y wzglêdy for-
malne, otó¿ to, ¿e ten cel mo¿na uzyskaæ, nie
zmieniaj¹c konstytucji, a zmieniaj¹c ustawodaw-
stwo. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Do zadania pytañ zg³osili siê pan senator Mu-

chacki, pani marsza³ek, potem pan senator An-
drzejewski.

Proszê.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Nie jestem prawnikiem, panowie bardzo ³adnie

mówiliœcie jêzykiem prawniczym, i mia³bym takie
pytanie. Pan senator Zientarski da³ przyk³ad ob-
rony czci niewieœciej, ale s¹ te¿ chyba inne prawa,
prawo budowlane czy inne. Chodzi mi o grê polity-
czn¹, o to, ¿e to mo¿e byæ wykorzystywane do gier
politycznych. Czy panowie moglibyœcie mi podaæ
jeszcze jakiœ przyk³ad? Z tego, co us³ysza³em,
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wnoszê, ¿e obie komisje wstrzyma³y siê, nie po-
wiedzia³y ani tak, ani nie. W chirurgii obowi¹zuje
zasada, ¿e lepsze jest wrogiem dobrego. Czy to, co
jest, jest dobre, tylko trzeba do tego niejako dosto-
sowaæ inne ustawy, ¿eby to dobrze funkcjonowa-
³o? Bardzo bym prosi³ o prostsze wyjaœnienie,
o podanie jeszcze jakiegoœ przyk³adu, mo¿e nie
pobicia, ale czegoœ takiego, co mog³oby byæ wyko-
rzystywane w grach politycznych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Który z panów?
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Myœlê, ¿e przyk³adów mo¿e byæ wiele, jest cho-

cia¿by obawa zwi¹zana z tym, ¿e na przyk³ad wy-
kroczenie nagle mo¿e staæ siê przestêpstwem. Tu
chodzi o…

(Senator Rafa³ Muchacki: Jakie? Proszê o przy-
k³ad.)

Myœlê, ¿e przede wszystkim chodzi o cel, o to –
tak jak powiedzia³ pan senator – ¿e mo¿na to ure-
gulowaæ w ustawodawstwie zwyk³ym. To jest pod-
stawowa kwestia.

Poza tym, z czego musimy sobie zdawaæ spra-
wê, procedowanie nad zmian¹ konstytucji nie po-
zwala nam wprowadziæ poprawki.

(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: To Sejm
o tym nie wiedzia³?)

To jest specyficzna sytuacja. My mo¿emy albo
pozytywnie rekomendowaæ, albo nie rekomendo-
waæ. Nie mo¿emy wprowadziæ poprawek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pani senator, pani marsza³ek Bochenek.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja dopowiem, jeœli pan marsza³ek pozwoli. Ja

znalaz³am informacjê o tym, ¿e czasami mo¿na
Bogu ducha winnego urzêdnika wrobiæ w prze-
stêpstwo przekroczenia uprawnieñ b¹dŸ niedo-
pe³nienia obowi¹zków. To by³o w wypowiedzi któ-
regoœ z kolegów dla jednej z gazet.

Ja mia³abym takie pytanie. W maju Sejm zade-
cydowa³ o wprowadzeniu tego zapisu do konsty-
tucji liczb¹ czterystu szeœciu g³osów. Czy konsty-
tucjonaliœci nie przedstawiali… Czy pañstwo za-
stanawiali siê nad t¹ spraw¹? No, jest to dziwna
sytuacja. Prawda?

(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo dziwna.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Tak, wiedzieliœmy o tym, ¿e konstytucjonaliœci,
którzy przedk³adali swoje opinie Sejmowi, pozyty-
wnie odnieœli siê do zmian ustawowych, do zmian
konstytucyjnych. W takim to klimacie pos³owie
nie mieli w¹tpliwoœci, których myœmy nabrali,
i dlatego taki by³ wynik g³osowania.

Wrócê jeszcze do kwestii przestêpstw, o które
pyta³ pan senator Muchacki. W kodeksie karnym
przewidziane s¹ przestêpstwa œcigane z oskar¿e-
nia prywatnego, z oskar¿enia na wniosek po-
krzywdzonego…

(Senator Piotr Zientarski: …tylko publiczne.)
…i przestêpstwa œcigane z oskar¿enia publicz-

nego. W zwi¹zku z tym mo¿e siê okazaæ, ¿e na u¿y-
tek polityczny niektóre z przestêpstw œciganych
z oskar¿enia prywatnego stan¹ siê przestêpstwami
œciganymi z urzêdu i wtedy bêd¹ siê mieœci³y w tej
kategorii. Mo¿liwoœæ manipulacji jest dosyæ du¿a.
Wszystkie te zmiany by³yby dokonywane w zwyk³ej
ustawie, w akcie tej rangi, i zwi¹zku z tym mog³yby
siê pojawiaæ pewne niebezpieczeñstwa. Zreszt¹
odwo³ywano siê tu do doœwiadczeñ innych krajów,
kiedy to w przesz³oœci tego rodzaju zapisy wykorzy-
stywano w³aœnie do walki politycznej.

Przytoczê tylko jeden przyk³ad jako ciekawo-
stkê. Otó¿ okazuje siê, ¿e w Izraelu na przyk³ad
polityk opuszczaj¹cy w³asny klub parlamentarny
traktowany jest jako przestêpca. (Weso³oœæ na sa-
li) W³aœnie konstytucja funduje takie ograniczenie
prawa. Nie trzeba daleko szukaæ, ¿eby sobie wyob-
raziæ, ¿e oto mog¹ powstaæ nowe typy przestêpstw,
ograniczaj¹ce bierne prawo wyborcze. Dziêkujê.

(Senator Piotr Zientarski: O których siê nam dzi-
siaj nie œni.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Najpierw zwrócê siê do przewodnicz¹cego Ko-

misji Ustawodawczej. Z tego, co rozumiem, jest to
znacz¹ce ograniczenie podstawowych praw cz³o-
wieka, prawa do bycia pe³noprawnym, jednakowo
uprawnionym obywatelem. Przepis konstytucji
mówi o tym, ¿e ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ
prawa i wolnoœci innych, a mog¹ byæ one ograni-
czone tylko na zasadzie proporcjonalnoœci wobec
kryteriów, które wymienia konstytucja w art. 31
ust. 3. Które z kryteriów tam wymienionych…
Pañstwo nie macie przed sob¹ konstytucji, wiêc ja
pozwolê sobie to przytoczyæ. Te prawa mog¹ byæ
ograniczone ze wzglêdu na bezpieczeñstwo i po-
rz¹dek publiczny, ochronê œrodowiska, zdrowia
i moralnoœci publicznej, wolnoœci praw innych
osób. Które z tych kryteriów przyjê³a Komisja
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Ustawodawcza jako pozwalaj¹ce na ograniczenie
podstawowych praw i wolnoœci innych obywateli?
To pytanie kierujê do pana przewodnicz¹cego.

(Senator Piotr Zientarski: Ale…)
Zadam od razu drugie pytanie, tym razem

przewodnicz¹cemu Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji. Czy podjêliœcie pañ-
stwo trud oszacowania, ilu osobom ograniczymy
w pañstwie demokratycznym prawa obywatel-
skie, a konkretnie bierne prawo wyborcze? Jaka
jest tego skala? I czy bêdzie to dzia³a³o wstecz?
Bo to nie zosta³o tu powiedziane, a jest to kryte-
rium, które dotyczy te¿ skazanych przez re¿im
komunistyczny. Oni tak samo s¹ skazani.
W myœl nieprawego prawa skazani bêd¹ te¿ po-
zbawieni podstawowych praw obywatelskich.
Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, przypominam, ¿e zarówno

Komisja Ustawodawcza, jak i Komisja Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie rekomendo-
wa³y Senatowi tego projektu, my nie poparliœmy
argumentów, które by³y podstaw¹ uchwa³y sej-
mowej. A wiêc to nie jest pytanie do nas.

(Senator Piotr Andrzejewski: Komisja nie po-
par³a tej zmiany konstytucji, tak?)

No tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Chcia³bym to ex-

pressis verbis us³yszeæ.)
Ja to powiedzia³em na samym wstêpie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê, teraz

jest to dla mnie jasne.)
Na samym wstêpie to powiedzia³em. Pan prze-

wodnicz¹cy te¿ to powiedzia³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Tak, pan przewodnicz¹cy to powiedzia³. S³ysza-

³em to, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja te¿ to us³ysza-

³em, Panie Marsza³ku, ale uzna³em za stosowne
podkreœlenie, ¿e ani jedna, ani druga komisja, nie
rekomenduj¹ tego.)

Dziêkujê, dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Odniosê siê do drugiego pytania. W swoim

wczeœniejszym wyst¹pieniu stwierdzi³em, ¿e na
razie nie zdiagnozowano, o jak¹ skalê zjawiska
mog³oby chodziæ. Mo¿e chodziæ tylko o jednostko-
we przypadki, a wydŸwiêk – i to nie tylko na arenie
krajowej, ale i miêdzynarodowej – móg³by byæ ta-
ki: co siê dzieje w Polsce, skoro istnieje potrzeba

ustanowienia pewnej zapory dla przestêpców, i to
w takim akcie prawnym jak konstytucja?

Te okolicznoœci, o których pan senator wspo-
mnia³ w pytaniu do pana senatora Zientarskiego, to
jest uzupe³nienie tych w¹tpliwoœci, jakie mieliœmy
podczas rozpatrywania zmian konstytucji. Oczywi-
œcie, taki zapis konstytucji bêdzie dzia³a³ wstecz.
I teraz mo¿na powiedzieæ w ten sposób. Gdybym ja
kiedyœ wiedzia³, ¿e zrodzi to tego typu reperkusje, i¿
nie bêdê móg³ kandydowaæ do parlamentu, to nigdy
w ¿yciu nie dopuœci³bym siê tego przestêpstwa.
Pañstwo stawiacie mnie przed faktem dokonanym.
W m³odoœci swej dopuœci³em siê jakiegoœ przestêp-
stwa umyœlnego, ale gdybym wiedzia³, ¿e obarczone
jest to takim ryzykiem, to pewnie bym siê powstrzy-
ma³ i nie pope³ni³ takiego przestêpstwa. Niew¹tpli-
wie taka sytuacja te¿ wchodzi w grê i to te¿ by³o
przedmiotem rozwa¿añ komisji.

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

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Szanowni Pañstwo, przed chwil¹ pan senator

Piotrowicz powiedzia³, ¿e konstytucjonaliœci w Se-
jmie orzekli coœ zupe³nie innego ni¿ ci, którzy
orzekali w Senacie. Czy to znaczy, ¿e mamy zu-
pe³nie ró¿nych konstytucjonalistów? Czy jest to
mo¿liwe, ¿eby by³y a¿ tak wielkie ró¿nice w orzecz-
nictwie w przypadku tak kluczowych spraw?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Kto z panów senatorów odpowie na to trudne

pytanie?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Opinia, co ju¿ z samej nazwy wynika, zawsze jest

ocenna. Jedni tak oceniaj¹, inni inaczej. Byæ mo¿e
doszlibyœmy do jakiejœ konkluzji, gdyby doprowa-
dzono do konfrontacji konstytucjonalistów. Nie-
w¹tpliwie by³oby to ciekawe doœwiadczenie, gdyby
jedni i drudzy mieli mo¿noœæ podyskutowania na
ten temat. Ale tak czy inaczej rozstrzygaæ przysz³o
nam, senatorom i pos³om, i nikt nas z tego obowi¹z-
ku nie zwolni, nikt nas w podjêciu tej decyzji nie wy-
rêczy. Myœlê, ¿e bogatsi o wypowiedzi, wiedzê i do-
œwiadczenia jednych i drugich konstytucjonalistów
powinniœmy wyci¹gn¹æ wnioski i w zgodzie z w³as-
nym sumieniem podj¹æ stosown¹ decyzjê.

Jeszcze raz z ca³¹ moc¹ podkreœlam: wszyscy
byliœmy zgodni co do tego, ¿e w parlamencie nie
ma miejsca dla przestêpców. I to jest jasne, nie
budzi w¹tpliwoœci. Ale jakimi œrodkami do tego
dojœæ, pozostaje kwesti¹ otwart¹. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Sadowski, proszê.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Przewodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej, pan

senator Zientarski, zakoñczy³ w sposób humory-
styczny, a ja pozwolê sobie tak zacz¹æ. Otó¿ zgod-
nie z Kodeksem Napoleona by³o tak, ¿e m¹¿, kiedy
przy³apa³ ¿onê na zdradzie, mia³ prawo zabiæ obec-
nego kochanka, ale ¿ona takiego prawa nie mia³a.
Nie by³o tam mowy o obronie, akurat czci mêskiej.

PrzejdŸmy do pytania. Szanowni Panowie, jak
wygl¹da kwestia pozbawiania prawa biernego
w krajach Unii Europejskiej? Czy moglibyœcie pa-
nowie odpowiedzieæ na to pytanie? Dziêkujê bar-
dzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.
Pan senator Piotrowicz, proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Ja ju¿ czêœciowo wypowiedzia³em siê na ten

temat. Materia jest uregulowana ró¿nie. Jako
ciekawostkê podam – wspomnia³em te¿ o tym
wczeœniej – ¿e podobne uregulowania do obecnie
istniej¹cych w Polsce s¹ na przyk³ad w Austrii
i w Holandii. S¹ te¿ takie kraje jak Armenia,
Bu³garia, Litwa, Rosja, Republika Po³udniowej
Afryki, gdzie pozbawieni biernego prawa wybor-
czego s¹ ci, którzy odbywaj¹ karê pozbawienia
wolnoœci. Myœlê, ¿e to nie jest ten kierunek, w ja-
kim powinniœmy zmierzaæ. Powinniœmy raczej
wzorowaæ siê na tych krajach, które te¿ w innych
kwestiach s¹ jakimœ punktem odniesienia dla
nas, dla naszej kultury, dla naszej cywilizacji. Na
razie nie s³ysza³em o takim przypadku, nic nie
wiem o tym, ¿ebyœmy kiedykolwiek znaleŸli siê
w sytuacji, ¿e oto naród chce wybraæ cz³owieka,
który aktualnie przebywa w zak³adzie karnym.
Nie s³ysza³em te¿ o tym, ale byæ mo¿e bywa tak,
¿e s¹ tacy, których chcemy wybieraæ, a byli kara-
ni. Jak mówi³em, to nie zosta³o zdiagnozowane.
Znamy przypadki, ¿e niektórzy parlamentarzyœci
w toku kadencji zostali skazani za przestêpstwa
umyœlne. I wtedy pojawia siê problem wyjœcia do
przodu. Powstaje pytanie: co w przysz³oœci? Wia-
domo, ¿e przede wszystkim chodzi nam o tê przy-
sz³oœæ: czy trzeba stawiaæ granice, czy postawie-
nie granicy nie bêdzie mia³o negatywnego wy-
dŸwiêku, ¿e oto w Polsce dzieje siê coœ z³ego, ska-
la zjawiska jest powa¿na i dlatego zdecydowano
siê na tak¹ zaporê w postaci konkretnego zapisu
w konstytucji.

Jeszcze raz wracam do tego, o czym powie-
dzia³em wczeœniej. Gdybyœmy tak¹ barierê czy-
nili podczas tworzenia konstytucji, to by³oby to
mo¿e bardziej zrozumia³e. Pisz¹ now¹ konstytu-
cjê, w zwi¹zku z tym przewiduj¹ wszystkie mo¿-
liwoœci. Ale jeœli chce siê wprowadziæ tak¹ zmia-
nê na pewnym etapie funkcjonowania konsty-
tucji, to musi to rodziæ refleksjê, ¿e pewnie ¿ycie
pokaza³o, i¿ istnieje pilna potrzeba takiej
zmiany. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê Panie Senatorze.
Poproszê o zadanie pytania pana senatora Ci-

chonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Chcia³bym wiedzieæ, czy ta kwestia by³a przed-

miotem oceny Rady Legislacyjnej? Czy jest opinia
Rady Legislacyjnej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Takie informacje do nas nie dotar³y. Powrócê

jeszcze do pytania o innych konstytucjonalistów.
W³aœciwie wnioskodawcy nie przedstawili nam
dok³adnie, jacy konstytucjonaliœci poparli ten
projekt w Sejmie. Przynajmniej my o tym nie s³y-
szeliœmy. Nie wiem, czy taka opinia by³a, my siê
nie zapoznaliœmy z tym, nie otrzymaliœmy jej na
piœmie, nie doszukaliœmy siê te¿ w stenogramie
sejmowym miejsca, gdzie by siê powo³ywano na
konkretnego konstytucjonalistê.

I jeszcze jedna uwaga. W kodeksie karnym ist-
nieje przecie¿, na co te¿ w komisji zwracano uwa-
gê, œrodek karny w postaci pozbawienia praw
publicznych. I od jego stosowania s¹, jak twierdz¹
konstytucjonaliœci, s¹dy. One maj¹ ten w³aœnie
instrument i w zale¿noœci od wagi sprawy mog¹
tak¹ karê orzekaæ, a wtedy jest to eliminacja da-
nego kandydata na podstawie wyroku s¹dowego.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Konstytucja powinna byæ aktem sprawiedli-

wym, ale – jak tutaj pani marsza³ek Bochenek
wspomnia³a – jest tak, ¿e urzêdnik, który zostanie
ukarany za przekroczenie uprawnieñ, nie bêdzie
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móg³ kandydowaæ do Sejmu czy Senatu, podczas
gdy dawni funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñ-
stwa, którzy dokonywali przestêpstw, ale do dzisiaj
nie zostali skazani, mog¹ byæ pos³ami i senatora-
mi. Jak spo³eczeñstwo oceni, ¿e tak powiem, tê na-
sz¹ zmianê konstytucji wobec zaniedbañ z dwu-
dziestu lat, czyli tego, ¿e nie doprowadziliœmy do
jakiegoœ sprawiedliwego os¹dzenia tamtych prze-
stêpców? My po prostu troszeczkê jak gdyby oszu-
kujemy spo³eczeñstwo t¹ zmian¹ konstytucji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
To jest kolejna w¹tpliwoœæ, której nie rozpatry-

waliœmy, a nie rozpatrywaliœmy jej z tego wzglêdu,
¿e byliœmy œwiadomi, i¿ nie mo¿emy dokonywaæ
¿adnych zmian w tekœcie ustawy przyjêtej przez
Sejm. Bo na tym polega specyfika dotycz¹ca
zmian wprowadzanych do konstytucji, ¿e mo¿e-
my jedynie albo przyj¹æ tekst uchwalony przez
Sejm, albo go odrzuciæ.

Niemniej jednak kwestia, o której wspomnia³
pan senator Czes³aw Ryszka, to dodatkowa w¹t-
pliwoœæ w ramach idei sprawiedliwoœci. Bo rze-
czywiœcie tak siê oka¿e, ¿e urzêdnik skazany za
drobnej wagi przestêpstwo mo¿e byæ pozbawiony
prawa kandydowania, a z kolei ci, na których
ci¹¿¹ powa¿ne zarzuty, ale wci¹¿ nie s¹ os¹dzeni –
a takich jest wielu w kraju – bêd¹ mogli kandydo-
waæ.

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

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Ja podnios³em rêkê przed wypowiedzi¹ pana

senatora Zientarskiego w zwi¹zku z kwesti¹ pod-
miotu, który jest uprawniony do pozbawienia ko-
goœ jednego z praw, praw stanu, ¿e siê tak wyra¿ê.

Proszê powiedzieæ, bo mo¿e jednak poci¹gnê tê
sprawê, czy by³a poruszana kwestia, co jest
w obiektywnej ocenie bardziej adekwatne, to zna-
czy, czy ograniczenie czynnego i biernego prawa
wyborczego poprzez akt polityczny, czy te¿ lepiej,
je¿eli to jest czynione przez trzeci¹ w³adzê, nieza-
wis³¹, jak¹ jest s¹d?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, tak jak powiedzia³em, ta spra-
wa by³a podnoszona i uznaliœmy, ¿e od tego w³aœ-
nie jest trzecia w³adza, ¿eby to oceniaæ i ¿eby sto-
sowaæ œrodek karny, który przecie¿ w kodeksie
karnym istnieje. Po to on jest, ¿eby by³ stosowany.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Je¿eli mo¿na,
Panie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dopowiem tu s³owo. Zwracaliœmy w dyskusji

uwagê na to, ¿e z tego prawa s¹dy korzystaj¹
bardzo rzadko. Nawet w odniesieniu do niebez-
piecznych przestêpców kryminalnych rzadko
s¹dy orzekaj¹ pozbawienie praw publicznych.
I to jest jedna z okolicznoœci, któr¹ braliœmy pod
uwagê. No, istnieje te¿ niebezpieczeñstwo…
Myœlê, ¿e trzeba sobie to jasno powiedzieæ:
wszêdzie s¹ ró¿ni ludzie, s¹ artyœci, ale s¹ i par-
tacze, s¹ wiêc wspaniali sêdziowie, ale s¹ te¿ ta-
cy, którzy na to miano nie zas³uguj¹. Mieliœmy
wiêc na uwadze to, ¿e ró¿nie z t¹ niezawis³oœci¹
i z orzekaniem mo¿e byæ, taki w¹tek przejawia³
siê w toku dyskusji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jeœli dobrze rozumiem, to obydwie Wysokie

Komisje dostrzegaj¹ sens ograniczenia biernego
prawa wyborczego w kontekœcie zmiany, któr¹ za-
proponowa³ Sejm, jednak droga prawna przyjêta
przez Sejm, a wiêc nowelizacja ustawy zasadni-
czej, jest kwestionowana.

Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ, czy
w trakcie prac w komisjach nast¹pi³o zderzenie
tych dwóch opcji: opcji reprezentowanej przez ko-
misje senackie i opcji, któr¹ reprezentowali
przedstawiciele Sejmu? I czy taka konfrontacja
dawa³aby nadziejê na to, ¿e rozwi¹zanie inne ni¿
zmiana konstytucji jest rozwa¿ane w Sejmie? Ja
rozumiem, ¿e mamy projekt… Ale w trakcie prac
komisji senackich by³ reprezentowany Sejm. Czy
zatem dosz³o do takiej wymiany pogl¹dów?

Ja antycypujê tu tak¹ sytuacjê, ¿e Wysoka Izba
podzieli stanowisko, opiniê obydwu komisji.
A wiêc problem natury politycznej wci¹¿ bêdzie is-
tnia³. Bo przecie¿ nie mo¿emy nie zgodziæ siê
z tym, ¿e istnieje, ¿e tak powiem, zapotrzebowanie
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na zmianê sytuacji w tym obszarze. Czy mo¿na
wiêc sobie wyobraziæ, ¿e dojdzie do inicjatywy le-
gislacyjnej zmieniaj¹cej sytuacjê w tym zakresie?
Czy mo¿na by by³o tak¹ opiniê sformu³owaæ po
pracach w obu Wysokich Komisjach i po konfron-
tacji stanowisk senatorów oraz osób reprezentu-
j¹cych Sejm? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
W posiedzeniu komisji uczestniczy³ pose³ spra-

wozdawca, w zasadzie przedstawia³ on te argu-
menty, co do których byliœmy zgodni, a wiêc ¿e nie
powinno byæ przestêpców w obu izbach parla-
mentu. Nie us³yszeliœmy jednak przekonywaj¹cej
kontrargumentacji dotycz¹cej w¹tpliwoœci, które
podczas posiedzenia komisji podniós³ konstytu-
cjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wy-
dzia³u Prawa i Administracji, pan doktor Ryszard
Piotrowski. To zawa¿y³o na ostatecznym kszta³cie
wniosku, jaki sformu³owa³a komisja i jaki zapre-
zentowa³em wczeœniej Wysokiej Izbie.

Co do kwestii tego, ¿e mo¿e tego rodzaju ograni-
czenie nale¿a³oby wprowadziæ w aktach innej ran-
gi, by³a mowa, ale bez konkretów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani marsza³ek Bochenek. Proszê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:
Chcia³abym spytaæ, co siê stanie, jeœli Senat nie

uchwali ustawy takim w brzmieniu, jakie przyj¹³
Sejm. Bo art. 235 stanowi, ¿e zmiana konstytucji
nastêpuje w drodze ustawy uchwalonej w jedna-
kowym brzmieniu przez Sejm i nastêpnie w termi-
nie nie d³u¿szym ni¿ szeœædziesi¹t dni przez Senat
– czyli wówczas nastêpuje koniec procedury. A co
by by³o, gdyby stanowiska obu izb by³y odmienne?

(Senator Piotr Andrzejewski: To inicjatywa Se-
natu…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
W tej sytuacji, skoro nie by³oby uchwalenia je-

dnobrzmi¹cego tekstu sejmowego, nastêpowa³by
koniec drogi legislacyjnej.

(Senator Piotr Andrzejewski: Koniec prac nad
tym tekstem.)

Oczywiœcie, oczywiœcie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Dziêkujê.
Teraz ja mam pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy jest w kodeksie karnym przepis, który mó-

wi o l¿eniu najwy¿szych organów pañstwa? I czy
to jest œcigane z oskar¿enia publicznego?

Senator Piotr Zientarski:
Tak, tak jest. Jest to œcigane z oskar¿enia pub-

licznego. Jest to przestêpstwo umyœlne.

Senator Bogdan Borusewicz:
Aha, jest to przestêpstwo umyœle.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy z oskar¿enia

publicznego, na wniosek prokuratora, mog¹ byæ
œcigane te przestêpstwa, które s¹ œcigane tak¿e
z oskar¿enia prywatnego?

Senator Piotr Zientarski:
Tak, kodeks postêpowania…
(Senator Bogdan Borusewicz: Staj¹ siê publicz-

ne, tak?)
Publiczne. Tak jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: I rezultat jest ta-

ki, jak gdyby to by³y przestêpstwa…)
Tak. Kodeks postêpowania karnego pozwala

prokuratorowi na objêcie œciganiem z oskar¿enia
publicznego, z urzêdu, przestêpstwa, które jest
skatalogowane jako przestêpstwo z oskar¿enia
prywatnego. I wtedy takie przestêpstwo otrzymu-
je rangê jak œcigane z oskar¿enia publicznego.

Senator Bogdan Borusewicz:
Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest jakieœ ogra-

niczenie katalogu przestêpstw z oskar¿enia pry-
watnego, w których œciganie prokurator mo¿e siê
w³¹czaæ? Czy jest jakieœ ograniczenie tego katalo-
gu, czy te¿ mo¿e on we wszystkich…

Senator Piotr Zientarski:
Ograniczenia katalogowego nie ma… Jednak

tego w tej chwili nie jestem pewien.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, przepra-

szam. Ja ju¿ mo¿e…)
Jest takie ograniczenie – wiem o tym na pewno –

¿e pewna kategoria przestêpstw to przestêpstwa
œcigane na wniosek. Je¿eli takiego wniosku nie ma,
to prokurator, choæby i chcia³, nie mo¿e rozpocz¹æ
œcigania z urzêdu. Jest na pewno taka kategoria.

Nie zastanawia³em siê jednak nad tym, czy jest
takie ograniczenie, bo ze wzglêdu na wa¿ny inte-
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res prokurator mo¿e wiêkszoœæ przestêpstw œci-
ganych z oskar¿enia prywatnego obj¹æ œciganiem
z urzêdu. Na przyk³ad takim przestêpstwem œci-
ganym z oskar¿enia prywatnego jest spowodowa-
nie obra¿eñ utrzymuj¹cych siê poni¿ej siedmiu
dni. Je¿eli obra¿enia spowodowane przez spraw-
cê trwaj¹ powy¿ej siedmiu dniu, to przestêpstwo
jest œcigane z urzêdu. Je¿eli zaœ czas trwania spo-
wodowanych obra¿eñ zosta³ okreœlony na okres
poni¿ej siedmiu dni, to wówczas przestêpstwo
jest œcigane z oskar¿enia prywatnego, ale w szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach prokurator
mo¿e taki czyn obj¹æ œciganiem z urzêdu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Ju¿ nie ma wiêcej pytaj¹cych. Dziêkujê. Dziê-

kujê panom przewodnicz¹cym.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
O mo¿liwoœæ zabrania g³osu w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zwróci³ siê do marsza³ka Senatu
rzecznik praw obywatelskich, pan Janusz Kocha-
nowski.

Proszê wiêc teraz rzecznika praw obywatel-
skich, pana Janusza Kochanowskiego, o zabranie
g³osu.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Wielce Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Iz-

bo!
Maj¹c na uwadze tocz¹ce siê prace legislacyjne

nad zmian¹ konstytucji, pozwoli³em sobie zwró-
ciæ siê do pana marsza³ka o umo¿liwienie mi wy-
st¹pienia w tym przedmiocie na forum Wysokiej
Izby. Z tego prawa korzystam zupe³nie wyj¹tko-
wo, gdy¿ dotyczy to zagadnienia tak istotnego
w ustroju demokratycznym jak prawo wyborcze,
w tym przypadku bierne, do Sejmu i Senatu. Jak-
kolwiek kierunek tej dyskusji jest jednoznaczny
i moje wyst¹pienie mog³oby zostaæ uznane za bez-
przedmiotowe, to – poniewa¿ problem jest otwarty
– pozwol¹ pañstwo, ¿e powiem to, co, jak uwa¿am,
siê ode mnie nale¿y.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e z uwagi na powagê
i autorytet polskiego parlamentu istnieje potrze-
ba i koniecznoœæ dokonania odpowiednich zmian,
tak aby osoby niegodne, w szczególnoœci skazane
za pope³nienie przestêpstwa, nie zasiada³y w jego
³awach. Tego rodzaju sytuacje, jakie mia³y miej-
sce w poprzednich kadencjach, na pewno nie
wzmocni³y zaufania do polskiego parlamentu. Ar-
gument, który w moim przekonaniu najlepiej od-
daje elementarne poczucie sprawiedliwoœci,
sprowadza siê do bardzo prostej tezy: ci, którzy
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci naruszyli pra-

wo, pozbawieni s¹ moralnej legitymacji do ucze-
stniczenia w dzia³alnoœci prawotwórczej. Trzeba
wykluczyæ sytuacje, ¿e przestêpcy bêd¹ braæ
udzia³ w pracach na przyk³ad nad uchwalaniem
kodeksu karnego.

Zmiana ta wydaje siê konieczna nie tylko dla
zahamowania kryzysu zaufania do systemu par-
tyjnego i parlamentarnego, ale tak¿e dla zape-
wnienia niezbêdnej spójnoœci i proporcjonalnoœci
przepisów systemu prawa wyborczego. Wprowa-
dzone nowelizacj¹ z 1 maja 2004 r. zmiany w or-
dynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów oraz
sejmików województw, a tak¿e ordynacja do Par-
lamentu Europejskiego, ju¿ uniemo¿liwiaj¹ ubie-
ganie siê o mandat osobom prawomocnie skaza-
nym za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿e-
nia publicznego. Taka jest w tych ordynacjach za-
sada. Istnieje wiêc niew¹tpliwie potrzeba jednoli-
tego rozwi¹zania, jednolitych zasad co do bierne-
go prawa wyborczego, zarówno w wyborach sa-
morz¹dowych, w wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego, jak i do Sejmu i Senatu.

Analogiczny problem ograniczenia biernego
prawa wyborczego wystêpuje w wielu pañstwach
Europy – o czym panowie senatorowie wspomina-
li – choæ jest rozmaicie rozwi¹zywany. Pozwolê so-
bie przytoczyæ kilka przyk³adów. W Republice Fe-
deralnej Niemiec biernego prawa wyborczego po-
zbawione s¹ wszystkie osoby skazane. W Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó³nocnej biernego prawa wy-
borczego nie maj¹ osoby skazane na karê pozba-
wienia wolnoœci na czas d³u¿szy ni¿ dwanaœcie
miesiêcy i odbywaj¹ce w³aœnie tê karê. W Republi-
ce Irlandii nie maj¹ go wiêŸniowie. Ustawa wybor-
cza Republiki S³owackiej pozbawia biernego pra-
wa wyborczego do Rady Narodowej Republiki S³o-
wackiej obywateli odbywaj¹cych karê pozbawie-
nia wolnoœci. Z kolei konstytucja Litwy uniemo¿-
liwia kandydowanie do litewskiego parlamentu
osobom, które na szeœædziesi¹t dni przed wybora-
mi nie skoñczy³y odbywania kary orzeczonej przez
s¹d. Itd., itd. Wszystkie te rozwi¹zania, jakkol-
wiek ma³o koherentne, œwiadcz¹ o dostrzeganiu
przez te pañstwa koniecznoœci eliminowania z ¿y-
cia publicznego osób, które obni¿aj¹ rangê i po-
wagê parlamentu oraz przyczyniaj¹ siê do relaty-
wizowania ocen czynów przestêpczych. Jest bo-
wiem obraz¹ praworz¹dnoœci sytuacja, kiedy, jak
powiedzia³em wczeœniej, przestêpca wspó³ucze-
stniczy w procesie tworzenia prawa, a sam je ³a-
mie, co potwierdzone jest prawomocnym wyro-
kiem s¹dowym.

Jakkolwiek nie ma w¹tpliwoœci, ¿e problem ta-
ki istnieje i ¿e s³usznie podjêto próbê jego roz-
wi¹zania, to jednak mo¿na i nale¿y mieæ w¹tpli-
woœci – panowie senatorowie je przedstawiali – co
do sposobu, w jaki to uczyniono. Chodzi o mecha-
niczne przyjêcie rozwi¹zania wczeœniej zastoso-
wanego w nowelizacji z 1 maja 2004 r. Na pozór,
na pierwszy rzut oka, wydaje siê s³uszne, ¿e
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sprawca przestêpstwa umyœlnego, a wiêc po-
pe³nionego z zamiarem bezpoœrednim lub ewen-
tualnym, i do tego œciganego z oskar¿enia publicz-
nego, jest tak¹ osob¹, która nie powinna zasiadaæ
w ³awach parlamentarnych. Wystarczy jednak
chwila zastanowienia, aby uzmys³owiæ sobie, ¿e
w ten sposób automatycznie pozbawimy biernego
prawa wyborczego osoby, które, chocia¿ pope³ni³y
przestêpstwo umyœlne, to jednak bynajmniej nie
zas³uguj¹ na potêpienie. Mo¿e nawet wrêcz prze-
ciwnie: dzia³a³y one z pobudek, które zas³uguj¹ na
szacunek i uznanie. S¹ to dla przyk³adu osoby,
które dzia³aj¹ w ramach, niedawno tak bardzo po-
pularnego, obywatelskiego niepos³uszeñstwa czy
te¿ przekraczaj¹ granice obrony koniecznej – nie
bêdê wyjaœnia³, co to jest obrona konieczna, ¿eby
pañstwu nie zajmowaæ czasu – lub te¿ dzia³aj¹
w stanie wy¿szej koniecznoœci. Jeœli dokonana
przez Sejm zmiana zosta³aby przyjêta w takiej po-
staci, jaka jest obecnie, wówczas tacy ludzie jak
Martin Luther King, Mahatma Gandhi czy Nelson
Mandela nie mieliby w naszym kraju szans na
mandat pos³a lub senatora. Oczywiœcie ¿aden
z nich nie zamierza do naszego parlamentu kan-
dydowaæ, ale…

(SenatorCzes³awRyszka: Aledoniebiañskiego.)
…przez przywo³ane przyk³ady chcê pokazaæ, ¿e

wskutek siêgania po nieprzemyœlane rozwi¹zania
przechodzimy z jednej skrajnoœci w drug¹.

Jeœli przyk³ady te nie s¹ wystarczaj¹ce – choæ ja
myœlê, ¿e s¹ – to chcia³bym siêgn¹æ do tych, które
tu by³y podawane wczeœniej, tylko ¿e ja podam je
w bardziej systematyczny sposób.

Pani marsza³ek Bochenek mówi³a o funkcjona-
riuszu publicznym, który przekracza swoje upra-
wnienia lub, nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a
na szkodê interesu publicznego. Otó¿ jest to prze-
stêpstwo z oskar¿enia publicznego – prawda? –
i jest to przestêpstwo umyœlne. Skoro wiêc na
przyk³ad wielce zas³u¿ona pani pos³anka Julia Pi-
tera przez blisko rok nie chcia³a mi udostêpniæ
swojego znanego raportu, to dopuœci³a siê prze-
stêpstwa umyœlnego, czyli – nie chcia³bym pañ-
stwa tu przestraszyæ – byæ mo¿e nie mog³aby kan-
dydowaæ do przysz³ego parlamentu, co by³oby
oczywiœcie ze szkod¹ dla jakoœci ¿ycia publiczne-
go. Ustawa o rachunkowoœci. Kto wbrew przepi-
som ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksi¹g
rachunkowych lub prowadzenia ich wbrew prze-
pisom ustawy… Jest to przestêpstwo umyœlne
œcigane z oskar¿enia publicznego. Kto w razie gro-
¿¹cej niewyp³acalnoœci lub upad³oœci, nie mog¹c
zaspokoiæ wszystkich w³aœcicieli, sp³aca lub za-
bezpiecza tylko niektórych… Jest to przestêpstwo
umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego. Kto,
bêd¹c d³u¿nikiem kilku wierzycieli, w sposób lek-
komyœlny doprowadza do swojej upad³oœci… Jest
to przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia

publicznego. Art. 27 ustawy o rybactwie œród-
l¹dowym. Kto po³awia ryby, nie bêd¹c uprawnio-
nym do rybactwa… Coœ mi siê zdaje, ¿e pan sena-
tor Piotr Andrzejewski móg³by to mieæ na sumie-
niu… (weso³oœæ na sali) …Czyli dokonuje po³owu
bez upowa¿nienia… Jest to przestêpstwo umyœ-
lne œcigane z oskar¿enia publicznego. Kto przy-
w³aszcza sobie cudz¹ rzecz ruchom¹… W wypad-
ku mniejszej wagi przyw³aszczenia rzeczy znale-
zionej… Zastanawiam siê, czy ja czegoœ kiedyœ nie
znalaz³em. Poniewa¿ nigdy nie mam szczêœcia,
wiêc na pewno nie. Ale jeœli ktoœ znalaz³, jest to
przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia pub-
licznego. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostêp do
informacji dla niego nieprzeznaczonej, na przy-
k³ad otwieraj¹c zamkniête pismo – zazdrosna ¿o-
na, zazdrosny m¹¿, ojciec kontroluj¹cy swoje do-
ros³e dzieci… Jest to przestêpstwo umyœlne œciga-
ne z oskar¿enia publicznego, zagro¿one kar¹ po-
zbawienia wolnoœci do lat dwóch. Kto wdziera siê
do cudzego lokalu, mieszkania, pomieszczenia,
na ogrodzony teren lub nie opuszcza go wbrew
¿¹daniu osoby uprawnionej… Jest to przestêp-
stwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego.
Kto nara¿a cz³owieka na niebezpieczeñstwo utra-
ty ¿ycia – co siê mo¿e zdarzyæ na przyk³ad w ko-
munikacji – jeœli to jest umyœlne… Pan marsza³ek
by³ zainteresowany zniewag¹ organu konstytu-
cyjnego, ja te¿ tym jestem zainteresowany, bo jes-
tem organem konstytucyjnym. Kto publicznie
zniewa¿a lub poni¿a konstytucyjny organ Rzeczy-
pospolitej Polskiej… Jest to przestêpstwo umyœ-
lne œcigane z oskar¿enia publicznego. Tu akurat
moglibyœmy siê zgodziæ.

To s¹ przyk³ady. A do czego zmierzam? W ko-
deksie karnym z 1932 r. by³a idea rozró¿nienia na
dwie grupy przestêpstw – przestêpstw tak zwa-
nych hañbi¹cych i niehañbi¹cych. To znaczy, na
przyk³ad za przestêpstwa niehañbi¹ce by³a kara
aresztu, za hañbi¹ce – kara wiêzienia. S¹ prze-
stêpstwa, które jakkolwiek powinny byæ œcigane
z ca³¹ surowoœci¹ prawa, to jednak nie dezawuuj¹
osób w opinii publicznej. Nie ka¿dy skazany za-
s³uguje na potêpienie, w szczególnoœci gdy po-
pe³ni³ umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego.

Przypomnê, ¿e pozbawienie biernego i czynne-
go prawa wyborczego – tu by³a o tym mowa, ja do-
³o¿ê kilka szczegó³ów – jest w obecnym stanie pra-
wnym mo¿liwe na mocy orzeczenia s¹du jako ka-
ra dodatkowa pozbawienia praw publicznych,
orzekana w razie skazania na karê pozbawienia
wolnoœci na czas nie krótszy ni¿ trzy lata, z moty-
wacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie. To
jest bardzo wa¿ny element: z motywacji zas³ugu-
j¹cej na szczególne potêpienie. Oznacza to, ¿e ka-
ra ta mo¿e byæ orzekana wy³¹cznie na mocy orze-
czenia s¹du, a wiêc nie automatycznie, za szcze-
gólnie ciê¿kie przestêpstwa, za które orzeczono
karê trzech lat bezwzglêdnego pozbawienia wol-
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noœci – bezwzglêdnego, tu by³a ta w¹tpliwoœæ, pra-
wda – za przestêpstwa pope³nione z motywacji za-
s³uguj¹cej na szczególne potêpienie, jak mówi-
³em, w zasadzie na okres od jednego roku do lat
dziesiêciu, nie na zawsze, bez rozró¿nienia, czy
chodzi o przestêpstwo umyœlne, czy nieumyœlne.
To jest bardzo wa¿ne. Nieumyœlne przestêpstwa
mog¹ czasami byæ bardziej pod³ymi przestêp-
stwami, pope³nionymi wskutek lekkomyœlnoœci
i z motywacji zas³uguj¹cej na potêpienie. I nieza-
le¿nie od tego, czy przestêpstwo jest œcigane z os-
kar¿enia publicznego, czy prywatnego – tutaj by³a
o tym mowa, ¿e to mo¿e byæ ruchome.

Przy³¹czam siê do sprzeciwu, który na tej sali zo-
sta³ wyartyku³owany, ale moje wyst¹pienie by³oby
niepe³ne, gdybym nie zaproponowa³ pañstwu – bo,
jak rozumiem, wobec stanowiska Senatu dysku-
sja nie bêdzie zakoñczona, tylko bêdzie kontynuo-
wana – mo¿liwych teoretycznie rozwi¹zañ.

Rozwi¹zanie. Istnieje potrzeba przyjêcia roz-
wi¹zania, które wykluczy ze starania siê o mandat
osoby, które zosta³y skazane za przestêpstwo – tu
nawi¹¿ê do kodeksu karnego z 1932 r. – pope³nio-
ne z motywacji zas³uguj¹cej na potêpienie. I to,
gdybym móg³ zaprezentowaæ w³asne zdanie, nie-
zale¿nie od tego, czy pope³ni³y przestêpstwo
umyœlne, czy nieumyœlne. Niektóre zachowania
pope³nione lekkomyœlnie czy z niedbalstwa ce-
chuj¹ siê nieraz wiêkszym stopniem nagminnoœci
ni¿ szereg przestêpstw pope³nionych z winy
umyœlnej. Ktoœ mnie zapyta, jak to oceniaæ. Po-
wie, ¿e mankamentem takiego rozwi¹zania jest je-
go zbytnia p³ynnoœæ, brak automatyzmu. Powie-
dzia³bym, ¿e to nie jest wada, to jest z pewnego
punktu widzenia zaleta. Spe³nienie tej przes³anki
powinno byæ oceniane w trybie wyborczym przez
sêdziów Pañstwowej Komisji Wyborczej. Przy-
pomnê, ¿e w sk³ad tej komisji wchodz¹ sêdziowie
S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego i Trybuna³u Konstytucyjnego. Te osoby
s¹ kompetentne i s¹ w³adne oceniæ charakter mo-
tywacji zas³uguj¹cej na szczególne potêpienie.
Otwarta dyskusja spo³eczna mia³aby element wy-
chowuj¹cy i kszta³tuj¹cy œwiadomoœæ prawn¹.

Niezale¿nie od ograniczenia biernego prawa
wyborczego… Tutaj chcia³bym przejœæ do stano-
wiska, które by³o zaprezentowane i do którego
chcia³bym siê przy³¹czyæ. Mo¿liwe jest uczynienie
tego w drodze zwyk³ej ustawy, poprzez na³o¿enie
na wszystkie osoby ubiegaj¹ce siê o mandat obo-
wi¹zku podania do publicznej wiadomoœci wszys-
tkich prawomocnych orzeczeñ s¹dów karnych,
które podlegaj¹ wpisaniu do Krajowego Rejestru
Karnego. Takie oœwiadczenie o ewentualnej ka-
ralnoœci, ujawniaj¹ce fakt skazania, wysokoœæ
i rodzaj orzeczonej kary, zasadnicze okolicznoœci
pope³nienia przestêpstwa, by³oby podawane do
publicznej wiadomoœci, oczywiœcie pod rygorem

odpowiedzialnoœci karnej za podanie fa³szywych
informacji.

W odniesieniu do mandatu parlamentarnego
ustawodawca móg³by wprowadziæ obowi¹zek
sk³adania takich oœwiadczeñ w fazie rejestracji li-
sty, wybory do Sejmu, lub w fazie rejestracji zg³o-
szenia, wybory do Senatu. Prawdziwoœæ oœwiad-
czenia powinna byæ przedmiotem sprawdzenia ze
strony komisji wyborczej, zaœ ze z³o¿eniem nie-
prawdziwego oœwiadczenia powinien siê wi¹zaæ
obowi¹zek skreœlenia kandydata z listy przez w³a-
œciw¹ komisjê wyborcz¹.

Taka regulacja stanowi³aby realizacjê art. 61
ust. 1 konstytucji ustanawiaj¹cj prawo obywateli
do informacji o dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych fun-
kcje publiczne. Co wiêcej, dziêki takiemu roz-
wi¹zaniu wyborcy mogliby podejmowaæ decyzje,
posiadaj¹c odpowiednio upublicznione informacje
o przesz³oœci osób ubiegaj¹cych siê o piastowanie
mandatu. Wierzê, ¿e tego rodzaju rozwi¹zanie
wp³ynê³oby istotnie na wzrost spo³ecznego zaufa-
nia do parlamentu oraz na podejmowane przez wy-
borców decyzje, prowadz¹c do powierzenia odpo-
wiedzialnych funkcji pos³ów i senatorów osobom
godnym sprawowania tego urzêdu, i to w sposób
niewykluczaj¹cy tych, którzy, chocia¿ skazani za
pope³nienie przestêpstwa, nie zas³uguj¹ jednak na
potêpienie.

Na zakoñczenie chcia³bym podziêkowaæ panu
marsza³kowi za umo¿liwienie mi wyst¹pienia
w tej fundamentalnej dla praw obywatelskich
kwestii. Wystêpowa³em ju¿ w tej sprawie do pana
marsza³ka Sejmu Dorna – bo proces w tej sprawie
toczy siê ju¿ kilka lat – do pana prezydenta Lecha
Kaczyñskiego, a za poœrednictwem mediów zwra-
ca³em siê w tej sprawie do opinii publicznej, sk³a-
daj¹c oœwiadczenia, udzielaj¹c wywiadów i pisz¹c
artyku³y. Dzia³ania te by³yby niepe³ne, gdyby nie
by³o mo¿liwoœci wyst¹pienia w tym momencie na
forum Sejmu, za co ogromnie dziêkujê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Senatu! To jest
du¿o wa¿niejsze, bo to izba rozwagi i rozs¹dku.)

Tak, du¿o wa¿niejsze, bo rzeczywiœcie Senat
to… (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Rzeczniku. Przepraszam, pro-

szê jeszcze tu zostaæ, bo mog¹ byæ pytania.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytanie rzecznikowi praw obywatelskich?
Panie Rzeczniku, ja bym poprosi³ jeszcze na

mównicê.
Proszê bardzo, pan senator Piesiewicz.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Nawi¹zuj¹c do tych fragmentów wypowiedzi,

które dotyczy³y 1932 r. i kodeksu Makarewicza,
chcê powiedzieæ, ¿e tam jest jeszcze jeden kompo-
nent: na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia wolnoœci.
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Czy pan, Panie Rzeczniku, nie uwa¿a, ¿e prosty
zapis, ¿e nie maj¹ prawa kandydowaæ ci, którzy
zostali skazani na bezwzglêdn¹ karê pozbawienia
wolnoœci, rozwi¹zuje te wszystkie problemy,
o których mówiliœmy, poniewa¿ nie wik³a w oce-
nianie? To ocenianie jest pierwotne, bo w momen-
cie, kiedy s¹d orzeka karê bezwzglêdn¹, to rów-
nie¿ ocenia si³ê ra¿enia dzia³ania przestêpczego,
to, czy jest ono hañbi¹ce, czy nie. Wymierzenie
kary bezwzglêdnej jednak œwiadczy o tym, co da-
wniej nazywa³o siê spo³ecznym niebezpieczeñ-
stwem czynu. Czy nie wystarczy takie proste roz-
wi¹zanie?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Pan senator ma wiêksze zaufanie do s¹dów ni¿

ja. (Oklaski)
(G³os z sali: To dobrze.)
(Senator Krzysztof Piesiewicz: No ale jednak…)
Przepraszam, ale to jest za³o¿enie teoretyczne.

Mnie siê wydaje…
(Senator Ryszard Bender: Ale jakie dzisiaj s¹

s¹dy?)

Senator Krzysztof Piesiewicz:
To ja to uzasadniê, dobrze? Pan nam proponuje

rozwi¹zanie, które te¿ jest odes³aniem do decyzji
s¹dowej, ale maj¹cej miejsce w Pañstwowej Komi-
sji Wyborczej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, pan rzecznik oczywiœcie to ro-

zumie, wiêc…

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Ale to jest „specjalny s¹d”. S¹ to sêdziowie…
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Specjalny, nie

specjalny, ale s¹d.)
…S¹du Najwy¿szego, NSA i Trybuna³u Konsty-

tucyjnego.Wkoñcumuszêmieædokogoœzaufanie.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Ale akt jest ten

sam…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ale dyskusja jest akurat nie w tym momencie.

Pan rzecznik odpowiedzia³.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Powtarzam to pytanie i kierujê je do osoby naj-

bardziej kompetentnej, na pewno z urzêdu, a i ze
wzglêdu na osobisty autorytet. Która z przes³anek
art. 31 ust. 3 pozwalaj¹cych ograniczyæ podsta-

wowe prawa obywatelskie wchodzi³aby w grê, na-
wet w ró¿nych wariantach ograniczania praw
i wolnoœci? Czy chodzi o bezpieczeñstwo lub po-
rz¹dek publiczny, ochronê œrodowiska, zdrowie
i moralnoœæ publiczn¹ – chyba to tutaj najbardziej
pasuje – albo wolnoœci i prawa innych osób?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Moralnoœæ. Pan senator…
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak pan minister

te¿ by to widzia³…)
…sam by³ ³askaw sobie udzieliæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: …zdrowie i moral-

noœæ publiczna?)
Tak, tak oczywiœcie. Zdrowie i moralnoœæ pub-

liczna, która u nas wymaga szczególnej troski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie dodatko-

we, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
A to, co kiedyœ forsowa³ ju¿ nie¿yj¹cy minister,

kandyduj¹cy na urz¹d prezydenta, ¿e kandydat
na prezydenta, ale byæ mo¿e i na pos³a, i na sena-
tora, powinien przynajmniej przedstawiaæ œwia-
dectwo, ¿e nie jest psychicznie chory, nie jest psy-
chopat¹, nie jest alkoholikiem, te¿ mieœci³oby siê
w tym kryterium, czy nie?

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Stawia mnie pan w trudnej sytuacji…
(Senator Piotr Andrzejewski: Zgoda.)
…w momencie, gdy wystêpujê na forum wyso-

kiego parlamentu. Ale jeœli mogê przedstawiæ w³a-
sne zdanie, powiem, ¿e nie widzia³bym przeszkód,
maj¹c przed oczyma niektóre przyk³ady, ¿eby
przedstawiaæ zaœwiadczenie o zdrowiu psychicz-
nym. (Oklaski)

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Rzeczniku, wspomnia³ pan o tym, ¿e

w pewnych sytuacjach o tym, czy ktoœ ma bierne
prawo wyborcze, czy te¿ nie, decydowa³by specjal-
ny s¹d, sk³adaj¹cy siê – tak jak pan wspomnia³ –
z sêdziów S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du
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Administracyjnego i Trybuna³u Konstytucyjnego.
Ale kiedy by to siê mia³o odbywaæ? I czy ten s¹d
zd¹¿y³by rozpoznaæ wszystkie wnioski? Jak
s¹dzê, to by³oby mo¿liwe dopiero w trakcie kam-
panii wyborczej, wtedy kiedy kandydaci siê zg³a-
szaj¹. Mog³oby siê okazaæ, ¿e takich spraw do roz-
poznania by³oby wiele. I czy by³yby techniczne
mo¿liwoœci dokonania takich rozstrzygniêæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Po pierwsze, pan senator jest ³askaw sobie za-

przeczaæ, bo piêtnaœcie minut temu powiedzia³
pan, ¿e takich spraw jest bardzo ma³o albo nie ma
ich wcale.

(Weso³oœæ na sali)
Po drugie, by³oby to oczywiœcie zrobione w try-

bie wyborczym i od tej decyzji przys³ugiwa³oby od-
wo³anie do S¹du Najwy¿szego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Jeszcze pan senator, tak?
Proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
To wszystko wi¹¿e siê z czasem i st¹d moja w¹t-

pliwoœæ. Ja mówi³em o tym, ¿e nikt nie zdiagnozo-
wa³ skali zjawiska. Nie wiem, jaka jest skala zja-
wiska, bo takiej diagnozy nikt nie postawi³. Ale je-
œli chodzi o to rozwi¹zanie, to obawiam siê, czy by-
³oby to mo¿liwe czasowo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze pani senator Fetliñska i pan senator

Ryszka siê zg³aszali.
Pani senator Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wykaza³ pan w³aœciwie, ¿e kil-

ka, kilkanaœcie, a mo¿e nawet kilkadziesi¹t pro-
cent spo³eczeñstwa mo¿na by³oby wyeliminowaæ,
os¹dzaj¹c ka¿d¹ ze spraw, w przypadku której
z przepisów wynika, ¿e mo¿e to byæ przestêpstwo
i cz³owiek mo¿e byæ przestêpc¹. Przyk³ad pana se-
natora Zientarskiego, który wskaza³, ¿e gdy mê¿-

czyzna wyst¹pi w obronie czci kobiety i zostanie
os¹dzony, nie bêdzie móg³ kandydowaæ, pokazuje
mi takie niebezpieczeñstwo, ¿e 100% panów se-
natorów, którzy tutaj siedz¹, mo¿e byæ nara¿o-
nych na pope³nienie takiego przestêpstwa. Bo jes-
tem przekonana, ¿e ka¿dy z panów senatorów
sprowokowany stanie w obronie czci matki, ¿ony
czy te¿ córki. I w tej sytuacji takie prawo, które da-
je takie mo¿liwoœci, a wiêc najpierw prowokacja,
nastêpnie os¹dzenie i niedopuszczenie do kandy-
dowania, daje równie¿ ogromne mo¿liwoœci wyko-
rzystania politycznego. Wydaje mi siê wiêc, ¿e po-
stulat zamieszczenia tego w konstytucji jest na-
prawdê wrêcz niepowa¿ny.

Czy pan minister s¹dzi, ¿e wystarczy³oby to po
prostu umieœciæ jedynie w ordynacji wyborczej do
Sejmu i do Senatu? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Po pierwsze, wydawa³o mi siê, bo ja by³em

w ostatniej ³awce… Ja myœla³em, ¿e pan senator
Zientarski mówi³ o zaatakowaniu, o naruszeniu
nietykalnoœci cielesnej kobiety, a nie o jej obronie,
ale jeœli o obronie, to jeszcze lepiej.

(Senator Piotr Zientarski: O obronie.)
Obrona konieczna jest okolicznoœci¹ wy³¹cza-

j¹c¹ przestêpnoœæ czynu, czyli tu nie ma proble-
mu, nawet wy³¹czaj¹c¹ jego bezprawnoœæ. Mówi-
liœmy o przekroczeniu granic obrony koniecznej,
kiedy ktoœ nie tylko obroni³, ale jeszcze za mocno
siê zrewan¿owa³.

(Senator Krzysztof Piesiewicz: Wla³.)
Wtedy powsta³by problem, ¿e jest to przestêp-

stwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego,
i wówczas przyk³ad pana senatora i obawy pani
senator s¹ w pe³ni uzasadnione. Dlatego ja wystê-
powa³em przeciwko temu rozwi¹zaniu, które za-
proponowa³ Wysoki Sejm.

Jeœli chodzi o pytanie, czy to mog³oby siê zna-
leŸæ w prawie wyborczym, czy musi byæ w konsty-
tucji, odpowiedŸ jest prosta: wystarczy ordynacja
wyborcza, tak.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka. Potem pan senator Ci-

choñ.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
My jesteœmy obecnie w trudnej sytuacji, dlate-

go ¿e odrzucaj¹c tê ustawê, w³aœciwie nara¿amy
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siê spo³eczeñstwu, bo jakoby jesteœmy za tym, ¿e-
by osoby skazane mog³y byæ pos³ami i senatora-
mi. W Sejmie nie by³o takiej debaty, która tak g³ê-
boko wniknê³aby w te sprawy. Ponad czterystu
pos³ów uchwali³o tê ustawê, z czego wynika, ¿e s¹
absolutnie przekonani o s³usznoœci tych zapisów,
tej zmiany w konstytucji. Ja mam takie pytanie:
czy Senat, czy senatorowie nie mogliby przej¹æ
pañskich poprawek i w tej chwili…

(G³os z sali: Nie ma takiej mo¿liwoœci.)
Na razie pytam o tê mo¿liwoœæ, o to, czy jest ta-

ka mo¿liwoœæ.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Niestety nie mo¿na tego zrobiæ. Ale ja te po-

prawki oczywiœcie mam przygotowane w dwóch
wersjach…

(Senator Ryszard Bender: Mo¿na œci¹gawkê
zrobiæ.)

…tak ¿e w ka¿dej chwili… Jest tu propozycja
pierwsza…

(G³os z sali: To w komisji powinno byæ zrobio-
ne.)

…jest propozycja druga. Jest tak¿e przewidzia-
ny przypadek, kiedy ktoœ pope³nia przestêpstwo
w trakcie. No bo jak ju¿ siê dostanie do parlamen-
tu, to nie ma wyjœcia. Wiêc je¿eli pana to interesu-
je… Ale w tej chwili to przekracza nawet w³adzê
Wysokiego Senatu.

(Senator Czes³aw Ryszka: Tak, dlatego ¿e w de-
bacie konstytucyjnej nie ma poprawek Senatu.)

Jeœli zostanie podjêta taka decyzja, jakiej nale-
¿y siê spodziewaæ na podstawie tonu wypowiedzi,
to problem pozostanie otwarty i bêdzie to przed-
miotem dalszej dyskusji. Ja w tej dyskusji biorê
udzia³ od co najmniej czterech lat – w ró¿nej for-
mie: artyku³ów, wypowiedzi, oœwiadczeñ – ale to
wszystko, co robi³em, jak na razie jest bezskute-
czne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Rzeczniku, czy w tych ustawodaw-

stwach, o których pan wspomnia³, gdzie s¹ takie
ograniczenia, ¿e osoby karane nie mog¹ byæ wy-
bierane, reguluje siê tê sprawê na poziomie kon-
stytucyjnym czy raczej na poziomie ustawowym?
Czy nie uwa¿a pan, ¿e wprowadzenie takich regu-
lacji do konstytucji troszeczkê uw³acza narodo-
wi? Bo daje to jakby pole do nastêpuj¹cych rozwa-
¿añ: czy to spo³eczeñstwo, czy ten naród jest na na
tyle niewysokim poziomie, ¿e pewne regu³y nale¿y

wprowadzaæ a¿ do konstytucji? To tak, jak by na
przyjêciu, na którym jest okreœlone towarzystwo,
tworzono regulaminy i przy wejœciu wywieszano
informacjê, ¿e na przyk³ad nie nale¿y wnosiæ b³ota
do salonu czy zachowywaæ siê w inny niegodziwy
sposób.

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

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Z moich notatek wynika, ¿e to wi¹¿e siê g³ównie

z prawem wyborczym.
Jeœli chodzi o tê drug¹ sprawê, to ja takich w¹t-

pliwoœci nie mam, mam jednak inn¹. Konstytucja
nie powinna byæ a¿ tak szerokim aktem prawnym,
nie powinna zawieraæ wszystkiego.

To, ¿e w jakimœ pañstwie jest wyraŸnie powie-
dziane, czego nie mo¿na robiæ, nie przynosi ujmy
ani narodowi, ani Senatowi, ani rzecznikowi.
Przepraszam, reprezentujê tu zupe³nie inne od-
czucie, ale kwestie odczuæ s¹ bardzo nieprecyzyj-
ne. Oczywiœcie rozwi¹zanie na poziomie prawa
wyborczego by³oby w pe³ni zadawalaj¹ce. Ja chêt-
nie przedstawi³bym odpowiednie rozwi¹zania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Uprzedzi³ mnie ju¿ pan senator Cichoñ. W³aœ-

nie chcia³em zapytaæ, czy w tych krajach, o któ-
rych pan rzecznik wspomnia³, zakazy zosta³y
wprowadzone moc¹ konstytucji czy moc¹ aktów
prawnych ni¿szej rangi. Poniewa¿ uzyska³em ju¿
odpowiedŸ, serdecznie dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Rzeczniku.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienia senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.

Przypominam równie¿, ¿e zmiana konstytucji
nastêpuje w drodze ustawy uchwalonej w jedna-
kowym brzmieniu przez Sejm i nastêpnie przez
Senat. W zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoœci zg³a-
szania wniosków o wprowadzenie poprawek do
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ustawy lub o odrzucenie ustawy. Swoje stanowis-
ko bêdzie mo¿na wyraziæ w g³osowaniu nad
uchwaleniem ustawy w brzmieniu uchwalonym
przez Sejm.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czes³a-
wa Ryszkê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Myœla³em, ¿e jestem
drugi.)

Nie, jest pan pierwszy, Panie Senatorze. Myœla-
³em, ¿e bêdzie pan z tego zadowolony.

(Rozmowy na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:
Ostatni bêd¹ pierwszymi, tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Kolejny raz zmieniamy cz¹stkowo konstytucjê.

To jest troszeczkê niepokoj¹ce, czas ju¿ chyba po-
myœleæ o uchwaleniu nowej konstytucji, w której
bêdzie to wszystko, co nas ju¿ od kilku lat niepo-
koi. Z pewnoœci¹ obecna zmiana jest wa¿na, mo¿e
nawet godna poparcia, jeœli spojrzy siê na ni¹ wy-
j¹tkowo uczciwie i wprost: ¿e dotyczy jedynie tego,
aby wœród pos³ów i senatorów zasiadali ludzie
niekarani, aby pos³em czy senatorem nie mog³a
byæ osoba, która zosta³a skazana za przestêpstwo
umyœlne, œcigane z oskar¿enia publicznego, wo-
bec której wydano prawomocny wyrok skazuj¹cy.
Tutaj ju¿ mówiono o tym, ¿e przestêpcy nie mog¹
stanowiæ prawa, a pose³ czy senator powinien ka-
¿demu kojarzyæ siê z osob¹ nieskaziteln¹. Mo¿e
siê wydawaæ trochê dziwne, ¿e dyskutujemy, de-
batujemy nad tym dopiero po dwudziestu latach
wolnoœci, ¿e taki standard ¿ycia politycznego
chcemy wprowadziæ dopiero teraz. A wystarczy³o
w roku 1989 nawi¹zaæ do dobrych wzorów II Rze-
czypospolitej, do konstytucji marcowej czy kwiet-
niowej, do ordynacji wyborczych do Sejmu i Sena-
tu z lat 1922 i 1935, które to w³aœnie doœæ precy-
zyjnie mówi³y o tej sprawie, zakazywa³y kandydo-
wania w³aœnie tym osobom itd.

Przeczyta³em, ¿e w jakimœ sonda¿u 85% nasze-
go spo³eczeñstwa opowiedzia³o siê za tym, aby
w parlamencie zasiada³y wy³¹cznie osoby, które
nie dopuœci³y siê z³amania prawa. Jednak, co
wa¿ne, ten sam procent obywateli domaga siê,
aby ten zakaz nie dotyczy³ wy³¹cznie pos³ów i se-
natorów, ale wszystkich osób, które kandyduj¹
do organów wybieralnych w Polsce. Pewnie by³o-
by to sprawiedliwe i w pe³ni demokratyczne, ale
w sytuacji, gdybyœmy mieli sprawiedliwe s¹dy. Bo
– tu znowu odwo³am siê do sonda¿y – 40% spo³e-
czeñstwa uwa¿a, ¿e do s¹du przychodzi siê po wy-
rok, a nie po sprawiedliwoœæ. Spójrzmy jednak
nieco szerzej na zmianê konstytucji w tym aspek-
cie. Oto z jednej strony nie bêdzie móg³ kandydo-
waæ, powiedzmy – ten przyk³ad by³ ju¿ wspomina-
ny – urzêdnik, który przekroczy³ swoje uprawnie-

nia, pope³ni³ przestêpstwo, ale z drugiej strony
pos³em czy senatorem bêdzie móg³ zostaæ fun-
kcjonariusz aparatu bezpieczeñstwa, który w la-
tach PRL pope³nia³ przestêpstwa, niestety nieo-
s¹dzone do dzisiaj. Czy prawa osób, które dopusz-
cza³y siê dzia³añ wymierzonych przeciwko d¹¿e-
niu narodu do niepodleg³oœci i wolnoœci, osób,
które walczy³y z koœcio³em, z niezale¿nymi insty-
tucjami spo³ecznymi, które katowa³y ludzi, nisz-
czy³y ich charaktery, nie powinny byæ ograniczo-
ne? Sejm odrzuci³ tak¹ poprawkê Prawa i Spra-
wiedliwoœci g³osami koalicji rz¹dz¹cej oraz lewicy.
Pozostawiam to bez komentarza.

Mój niepokój dotyczy tak¿e innej materii, mia-
nowicie skazywania osób za pogl¹dy. I tu
chcia³bym przypomnieæ, ¿e Parlament Europejski
pod koniec 2008 r. przyj¹³ rezolucjê dotycz¹c¹
przestrzegania praw podstawowych w Unii Euro-
pejskiej w latach 2004–2008. Dokument zawiera
postulaty wzajemnego uznania zwi¹zków homo-
seksualnych we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej oraz przyjêcia takich rozwi¹zañ w prawodaw-
stwach pañstw cz³onkowskich. Parlament Euro-
pejski postuluje ponadto wprowadzenie zakazu
wypowiadania przez przywódców religijnych, czyli
przez osoby duchowne, tak zwanych uwag dyskry-
minacyjnych, a wiêc dotycz¹cych g³ównie krytyki
zachowañ osób homoseksualnych. Oczywiœcie ta
rezolucja, ten dokument nie jest obligatoryjny, ale
polityczna atmosfera czy pewien polityczny kon-
tekst wytwarzany przez takie rezolucje skutkuje
tym, ¿e s¹dy europejskie ju¿ zaczynaj¹ karaæ za
pogl¹dy inne od tych, które uwa¿a siê za politycz-
nie poprawne. Przypomnê, ¿e szwedzki pastor zo-
sta³ skazany na kilka miesiêcy aresztu za nazwa-
nie homoseksualistów grzesznikami, a z powodu
podobnej, choæ znacznie ³agodniejszej, wypowie-
dzi Rocco Buttiglione nie zosta³ unijnym komisa-
rzem. Czy po ratyfikacji traktatu lizboñskiego
przez wszystkie kraje Unii Europejskiej i w naszym
kraju ludzie bêd¹ skazywani za pogl¹dy, a w kon-
sekwencji bêd¹ pozbawiani mo¿liwoœci kandydo-
wania do Sejmu i Senatu? To jest pytanie otwarte,
warto nad tym siê zastanowiæ.

I tak ju¿ na marginesie tych uwag, które tutaj pa-
da³y, a tak¿e w zwi¹zku z t¹ w³aœnie cz¹stkow¹
zmian¹ konstytucji, nad któr¹ pracujemy, powiem,
¿e nale¿a³oby siê te¿ zaj¹æ innymi wa¿nymi proble-
mami zwi¹zanymi z uchwaleniem nowej konstytu-
cji. Myœlê tu na przyk³ad o wyeliminowaniu wp³ywu
korporacji zawodowych na dostêp do danego zawo-
du osób, które pragn¹ go wykonywaæ. Obecnie do-
chodzi do wielu naruszeñ konstytucyjnej wolnoœci
wyboruzawodu.Dowodemna tos¹naprzyk³adwy-
niki egzaminów na aplikacje prawnicze sprzed ro-
ku. Poziom trudnoœci egzaminu wstêpnego i szcze-
gó³owoœæ pytañ uniemo¿liwi³y zdanie go ogromnej
wiêkszoœci egzaminowanych. Czy wiêc nie nale¿a-
³oby dopisaæ w konstytucji, i¿ samorz¹dy zawodowe
nie mog¹ ograniczaæ wolnoœci wyboru zawodu?
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Inny problem. Czy wobec politycznych zapo-
wiedzi ograniczenia dzia³alnoœci Instytutu Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, a nawet gróŸb
jego likwidacji, nie nale¿a³oby konstytucyjnie
ustabilizowaæ istnienia i roli IPN? Wystarczy³oby
wpisaæ do konstytucji jedno z zadañ IPN, jakim
jest udostêpnianie obywatelom informacji
o przesz³oœci PRL i jej funkcjonariuszy. Jak
s¹dzê, konstytucja z roku 1997, bardzo kompro-
misowa, w wielu przypadkach nie odpowiada
obecnym wyzwaniom. Co wiêcej, jest dzisiaj wy-
korzystywana do walki politycznej, wywo³ywania
gorsz¹cych sporów miêdzy premierem a prezy-
dentem. Jestem przekonany, ¿e wybór prezyden-
ta Kwaœniewskiego w tej kadencji Sejmu, w któ-
rej przewagê mia³ uk³ad SLD–PSL zdecydowa³
o takim, a nie innym okreœleniu kompetencji
prezydenta oraz rz¹du.

I w³aœnie konstytucja powinna bardzo jasno,
wyraŸnie stanowiæ o roli tych dwóch organów
pañstwa i ich wzajemnych relacjach. Na przy-
k³ad, moim zdaniem, nale¿a³oby zapisaæ w kon-
stytucji, ¿e urzêduj¹cy premier nie powinien
ubiegaæ siê o urz¹d prezydenta. A to dzisiaj tak
naprawdê obserwujemy, tu le¿y istota sporu. To
premier prowadzi obecnie nieustann¹ kampaniê
wyborcz¹, co odbywa siê kosztem wizerunku na-
szego pañstwa w kraju i za granic¹. Wiemy, ¿e
Trybuna³ Konstytucyjny na wniosek premiera
orzek³, i¿ prezydent mo¿e, kiedy chce, uczestni-
czyæ w szczytach Unii Europejskiej, ale, jak to
obserwujemy w œrodkach przekazu, Platforma
Obywatelska interpretuje to na w³asn¹ korzyœæ,
absolutnie. Albo inny przyk³ad: konstytucja mó-
wi, ¿e po orêdziu prezydenta w Sejmie nie og³asza
siê debaty, a tymczasem marsza³ek Sejmu, mar-
sza³ek z Platformy Obywatelskiej, zdecydowa³
inaczej. Krótko mówi¹c, walkê z prezydentem wi-
daæ na ka¿dym kroku. Nie wolno mu nawet zapy-
taæ rz¹du, jak jest na przyk³ad z kryzysem finan-
sowym, a przecie¿ to pytanie zadaje sobie ka¿dy
obywatel. Zadaje to pytanie, poniewa¿ jednego
dnia minister finansów twierdzi, ¿e kryzysu nie
ma, a drugiego dnia w wywiadzie dla wa¿nego za-
granicznego dziennika stwierdza, ¿e kryzys
w Polsce jest bardzo powa¿ny. Czy prezydent nie
powinien czuæ siê zaniepokojony, skoro najpierw
s³yszy, ¿e Polska po¿ycza pieni¹dze Miêdzynaro-
dowemu Funduszowi Walutowemu, a potem siê
okazuje, ¿e to jednak my po¿yczamy?

To tyle tych moich krótkich uwag na margine-
sie obecnej, znanej konstytucji, uwag, które s¹
zarazem apelem do partii politycznych, aby powo-
³aæ radê konstytucyjn¹ do opracowania nowej
konstytucji. Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana marsza³ka Zbigniewa Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, któr¹ przed³o¿y³ nam Sejm, idzie

w³aœciwie w jednym, niezwykle niebezpiecznym
kierunku – generalnie w kierunku podwa¿ania
wiarygodnoœci parlamentu. Ja nie do koñca rozu-
miem, dlaczego Sejm a¿ tak dalece ulega terroro-
wi medialnemu. Proszê pañstwa, je¿eli mówimy
o demokracji, to organem rzeczywiœcie gwarantu-
j¹cym demokracjê jest jednak w³aœnie parlament,
a nie w³adza wykonawcza czy w³adza s¹downicza,
które od wieków, kiedy nie s³yszano o demokracji,
pe³ni³y swoje funkcje. Demokracja powsta³a wraz
ze wzrostem kompetencji w³adzy ustawodawczej.
Proszê pañstwa, z przykroœci¹ muszê stwierdziæ:
w tej chwili s¹ gigantyczne tendencje do budowa-
nia w opinii publicznej pogl¹du, ¿e w³adza usta-
wodawcza praktycznie jest zbyteczna i ustawy
mog¹ powstawaæ gdzieœ tam w zaciszu, ¿e w³aœci-
wie w³adza ustawodawcza jest niepotrzebna, bo
w³adza wykonawcza sobie poradzi. W³aœciwie nie
musimy uchwalaæ bud¿etu, bo bud¿et wymyœli
minister finansów. Nie musimy przyjmowaæ ró¿-
nych ustaw, bo to jest k³opotliwe, bo czterystu
szeœædziesiêciu pos³ów i stu senatorów patrzy na
rêce, lepiej takie decyzje podejmowaæ w grupach
nieformalnych. Myœlê, ¿e nasza epoka to jest taka
epoka, kiedy uznajemy, ¿e demokracja jest nie-
zwykle czasoch³onna, ¿e przy niezwykle szybkim
postêpie rozwoju jest ma³o efektywna i ¿e w grun-
cie rzeczy d¹¿ymy do ograniczenia w³adzy usta-
wodawczej. I myœlê, ¿e ta ustawa wpisuje siê do-
k³adnie w ten ca³y proceder. Muszê powiedzieæ, ¿e
jestem zdziwiony, ¿e a¿ czterystu szeœciu pos³ów
popiera³o ustawê, która po prostu mówi, ¿e zagro-
¿eniem dla polskiego parlamentu s¹ przestêpcy.
Proszê pañstwa, koniec koñców najwa¿niejszy ar-
tyku³ naszej konstytucji mówi dosyæ wyraŸnie, ¿e
w³adza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej
nale¿y do narodu, a wiêc mo¿e jednak nie ograni-
czajmy prawa narodu do dokonywania wyborów?
Mo¿e raczej zajmijmy siê budowaniem œwiadomo-
œci tego narodu, ¿eby nie wybiera³ przestêpców?
I mo¿e niech media, zamiast wywo³ywaæ skanda-
le, rzetelnie informuj¹, kto jest kim i jakie ma
grzechy na sumieniu?

Proszê pañstwa, jedn¹ rzecz warto zauwa¿yæ:
w³aœnie mamy rocznicê dwudziestolecia III Rze-
czypospolitej. Okazuje siê, ¿e jest to za d³ugi czas
dla pamiêci narodowej. Proszê pañstwa, przecie¿
ten parlament, który zosta³ wybrany na podsta-
wie konstytucji PRL, takiego przepisu nie mia³
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i pewnie ze 30% OKP to byli ludzie karani. I tylko
dlatego przeszli, ¿e nie by³o takiego przepisu. Tyl-
ko dlatego wszed³em do tego parlamentu, do tego
Senatu. A kto, proszê pañstwa, nam zagwarantu-
je, ¿e ten optymizm dotycz¹cy rozwoju demokracji
bêdzie a¿ tak dalekosiê¿ny i ¿e potem zwyk³¹ wiê-
kszoœci¹ g³osów nie przeg³osujemy przepisów,
które bêd¹ parali¿owa³y ludzi, parali¿owa³y parla-
ment w przeciwstawianiu siê w³adzy? Myœlê, ¿e
jest to ustawa, która ma charakter populistyczny
i zupe³nie nie uwzglêdnia tego, co rzeczywiœcie
mo¿e groziæ Rzeczypospolitej. Miêdzypartyjny
spór i œciganie siê, licytowanie pod tym wzglêdem,
kto bardziej podporz¹dkuje siê opinii publicznej,
a w³aœciwie opinii medialnej, prowadzi do absur-
dów. Mo¿e wreszcie Senat by to zauwa¿y³? Proszê
pañstwa, kiedy ustawê lustracyjn¹ przyjêto w Se-
jmie, chyba cztery osoby wstrzyma³y siê od g³osu,
tylko Senat mia³ w¹tpliwoœci. I co siê z t¹ ustaw¹
sta³o w Trybunale Konstytucyjnym? Potem ju¿
nikt siê tym nie przejmowa³ i w ogóle nie zajmo-
wa³. Mo¿e by tak, zamiast staraæ siê przypodobaæ,
zamiast licytowaæ siê w populizmie, pomyœleæ, co
z tym fantem w ogóle zrobiæ? Nie jest przyjemno-
œci¹ zasiadanie w Izbie wraz z przestêpcami, to
prawda, ja ju¿ tak¹ „satysfakcjê” mia³em, jeœli
chodzi o póŸniejszych przestêpców. A wiêc mo¿e
by to wyeliminowaæ? Ale, proszê pañstwa,
w zwi¹zku z tym podobnie jak komisje nie mogê
rekomendowaæ, a¿ebyœmy tê uchwa³ê przyjêli, za
to proponujê podjêcie rozwi¹zañ, które zosta³y za-
proponowane przez przewodnicz¹cego Komisji
Ustawodawczej. Proponujê po prostu podjêcie
inicjatywy ustawodawczej w tym wzglêdzie. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Jest pewnym paradoksem, ¿e w og³oszonym

przez Senat Roku Polskiej Demokracji debatuje-
my oto nad ustaw¹ zasadniczej rangi, ustaw¹
zmieniaj¹c¹ konstytucjê, ograniczaj¹c¹ równoœæ
w zakresie ochrony podstawowych praw cz³owie-
ka i w zakresie funkcjonowania demokracji. Tak
naprawdê debatujemy nad tym, co jest przeszko-
d¹ dla funkcjonowania pañstwa prawnego, pod-
stawowych zasad konstytucyjnych. Nie bez koze-
ry zadajemy pytanie, jakie to przes³anki, które
wymienia konstytucja, jako jedyne pozwalaj¹ce
ograniczyæ podstawowe prawa i wolnoœci innych,

wchodz¹ tu w grê. Rzecznik interesu publicznego
stwierdzi³: zdrowie i moralnoœæ publiczna. Bardzo
dyskusyjna przes³anka. Jednoczeœnie musimy
zastanowiæ siê, jaki charakter praktyczny bêdzie
mia³o to ograniczenie i jakiego charakteru jest to
materia.

Zacznê od tego drugiego problemu. W moim
przekonaniu, jest to materia sensu stricte kon-
stytucyjna, bo dotyczy podstawowych praw i wol-
noœci obywatelskich. W moim przekonaniu, ordy-
nacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
jest w tym zakresie niezgodna z konstytucj¹, bo
jest to ustawa zwyk³a, która ogranicza prawa
i wolnoœci innych. I zwracam siê do pana rzeczni-
ka, ¿eby w œwietle obecnego brzmienia konstytu-
cji rozwa¿y³ mo¿liwoœæ zaskar¿enia ordynacji wy-
borczej do Parlamentu Europejskiego, która eli-
minuje albo pozwala eliminowaæ, usun¹æ z parla-
mentu, czyli odebraæ mandat, pozbawiæ mandatu
tego, kto by³ albo jest w trakcie kadencji karany.
Przyk³ad? Nie bêdê wymienia³ nazwiska ze zrozu-
mia³ych wzglêdów, ale taki przyk³ad istnieje. I jest
opinia, w³aœnie miêdzy innymi Parlamentu Euro-
pejskiego, mówi¹ca, ¿e prawo polskie jest niespój-
ne w tym zakresie, co zreszt¹ podnosi³ pan prze-
wodnicz¹cy Komisji Ustawodawczej. A wiêc nie-
zale¿nie od tego, czy bêdziemy dostosowywaæ
konstytucjê do ustawy zwyk³ej, czy te¿ ustawê
zwyk³¹ do konstytucji, to jest pierwszy problem
dla osi¹gniêcia pe³nej niesprzecznoœci i komple-
mentarnoœci systemu prawnego obowi¹zuj¹cego
w Polsce i w Europie.

W moim osobistym przekonaniu, to ogranicze-
nie suwerena, jakim w procesie wyborczym jest
ca³oœæ osób chc¹cych g³osowaæ, w jego decyzjach,
i konstytucyjne odebranie tego prawa – nie w wy-
niku decyzji w³adzy s¹downiczej, która jest do te-
go uprawniona, ale z mocy samego prawa – jest
zbyt daleko id¹cym ograniczeniem praw i wolno-
œci innych i nie mieœci siê w kryteriach proporcjo-
nalnoœci, o których mówi art. 31 ust. 3 konstytu-
cji.

Chcia³bym uzupe³niæ temat tym, o czym ju¿ by-
³a mowa na tej sali, to pojawia³o siê w wyst¹pie-
niach pana rzecznika i w wyst¹pieniach kolegów,
i poruszyæ problem hipotetycznej egzemplifikacji
zakresu, jaki mo¿e przybraæ realizacja tego ogra-
niczenia praw i wolnoœci innych, oczywiœcie bez
odwo³ywania siê do nazwisk, tylko do sytuacji,
w myœl zasady nomina sunt odiosa. Otó¿ mam tu-
taj notatkê Biura Legislacyjnego dotycz¹c¹ usta-
wy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug
medialnych wystêpuj¹cej w porz¹dku obrad na-
szego posiedzenia. I z tej notatki wynika, ¿e usta-
wa ta wprowadza program pomocowy, który win-
na poprzedzaæ notyfikacja – to obowi¹zek legisla-
cyjny w prawie Unii Europejskiej – i ¿e niedo-
pe³nienie tego obowi¹zku w Sejmie by³o wielokro-
tnie zg³aszane przez Biuro Analiz Sejmowych,
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Krajow¹

35. posiedzenie Senatu w dniu 17 czerwca 2009 r.
22 Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(senator Z. Romaszewski)



Radê Radiofonii i Telewizji, a tak¿e by³o i jest
wskazywane w uwagach do ustawy podanych
przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Pro-
szê pañstwa, jest to typowe niedope³nienie
przez… W rozumieniu tego przepisu wszyscy jes-
teœmy funkcjonariuszami: i premier, i prezydent,
i ministrowie. Podkreœlam: wszyscy jesteœmy fun-
kcjonariuszami. A wiêc jest to niedope³nienie
obowi¹zku wynikaj¹cego z ustawy, ale oczywiœcie
nikt… Tutaj spo³eczne niebezpieczeñstwo tego
czynu jest bardzo problematyczne, ale jest to
ewentualnie pope³nienie czynu zabronionego
przez prawo. A ci, którzy siê na to godz¹ i uchwala-
j¹ w takiej sytuacji ustawê, s¹ poplecznikami
tych, którzy pope³niaj¹ ewentualnie czyn, który
mieœci siê w ramach znamion czynu przestêpne-
go. No i teraz powstaje problem, czy to mo¿na wy-
korzystaæ politycznie wtedy, kiedy siê ma takie,
a nie inne pogl¹dy, na które organy œcigania nie
powinny mieæ wp³ywu? Czy uk³ad, który jest
u w³adzy, mo¿e to dzisiaj wprowadziæ, aby jutro to
wykorzystaæ? Ja mam bardzo powa¿ne w¹tpliwo-
œci, czy my przypadkiem pod pretekstem takiego
zapisu nie otwieramy konstytucyjnego okresu po-
lowañ politycznych na ludzi niewygodnych. To
jest obawa bardzo daleko posuniêta, ale uzasa-
dniona przesz³oœci¹. Nie wiem, czy senator Roma-
szewski, pan marsza³ek, podobnie jak wiele in-
nych osób skazywanych w okresie PRL, bêd¹
w przysz³oœci mogli siê ubiegaæ o…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Zatarcie,
uniewinnienie.)

Zatarcie, uniewinnienie, tak, ale problem tu is-
tnieje. Problem, w jakim zakresie bêdzie mo¿na…
Przecie¿ konstytucji nie pisze siê tylko na czas
trwania jednego uk³adu politycznego. Planujemy
system prawa, który bêdzie funkcjonowa³, mam
nadziejê, nie tylko przez jedn¹ czy dwie kadencje.
Chyba taka w³aœnie perspektywa towarzyszy le-
gislatorom podczas tworzenia konstytucji. I te
w¹tpliwoœci s¹ tu uzasadnione.

W moim przekonaniu, oczywiœcie trzeba zapro-
ponowaæ rozwi¹zanie konstruktywne, ale nie mo-
¿emy tutaj zg³aszaæ ¿adnych poprawek, mo¿emy
zapis albo przyj¹æ, albo odrzuciæ. Ja bêdê g³oso-
wa³ za odrzuceniem, mimo ¿e uwa¿am, i¿ nale¿a-
³oby siê nad tym zapisem zastanowiæ, gdyby by³o
to sprowadzone na przyk³ad do zakazu kandydo-
wania osób, które uznane przez s¹d przestêp-
stwo, za jakie zosta³y skazane, pope³ni³y, powie-
dzmy, z chêci zysku. Ale musi byæ jakaœ differen-
tia specifica, eliminuj¹ca te wszystkie przes³anki,
co do których mamy w¹tpliwoœci, czy powinno siê
przez nie pozbawiaæ ludzi biernego prawa wybor-
czego.

Dlatego te¿ dzielê siê z Wysokim Senatem tymi
w¹tpliwoœciami, uzasadniaj¹c swój g³os przeciw-
ko tej nowelizacji konstytucji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Proszê pozwoliæ, ¿e ju¿ na wstêpie nawi¹¿ê do

wypowiedzi pana marsza³ka Romaszewskiego
i przyznam mu racjê, i¿ to suweren, czyli naród,
powinien decydowaæ, kto mo¿e byæ i ma byæ jego
przedstawicielem w parlamencie. Ale dzisiaj ¿yje-
my w takim okresie, w takich czasach, ¿e ten su-
weren jest niejednokrotnie zagubiony wobec me-
dialnych przekazów i nie wie, w jaki sposób do-
prowadziæ do tego, aby jego przedstawiciele w par-
lamencie byli ludŸmi o najwy¿szego stopnia przy-
zwoitoœci. A ton¹cy brzytwy siê chwyta, tak wiêc
naród chce wyraŸnego sygna³u przekazanego mu
w najbardziej znacz¹cych formach ustawodaw-
czych, ¿eby móc, tak powiem, chwytaæ siê ich,
trzymaæ i nie ton¹æ w medialnych przekazach,
pod których ciœnieniem pozostaje.

Zmiany konstytucji, te¿ siê z tym zgadzam, po-
winny byæ rzadkoœci¹, ale có¿, ¿ycie polityczne je
powoduje, z pobudek bardziej lub mniej istot-
nych. Ta poprawka do konstytucji przyjêta w Se-
jmie mówi, ¿e do Sejmu lub do Senatu nie mo¿e
byæ wybrana osoba skazana prawomocnym wyro-
kiem na karê pozbawienia wolnoœci za przestêp-
stwa umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego.
Oczywiœcie zgodziæ siê trzeba z rzecznikiem praw
obywatelskich, panem doktorem Januszem Ko-
chanowskim, ¿e i przestêpstwa nieumyœlne mog¹
niekiedy mieæ ogromne nastêpstwa. Teraz nale¿y
siê zastanowiæ, co znaczy termin: przestêpstwa
z oskar¿enia publicznego. Jakie to przestêpstwa?
Pospolite czy polityczne? Tutaj taka kwestia te¿
jest bardzo wa¿na. Pan senator Ryszka podniós³
kwestiê, czy w zwi¹zku z tym ubowcy, którzy siê
jakoœ wcisn¹ przez oka sita, powiedzmy, nawet
czynione przez komisjê wyborcz¹, bêd¹ mogli byæ
wybierani, a ktoœ, kto dokona jakiejœ ma³ej czyn-
noœci uznawanej za przestêpcz¹, jakiœ urzêdnik,
który pope³ni b³¹d œwiadomie czy nieœwiadomie,
nie bêdzie móg³ uczestniczyæ w pracach parla-
mentu czy samorz¹du.

Ubowcy. Uwa¿am, ¿e to jest pope³nienie zdrady
stanu. Takich ludzi nie powinno tu byæ, nawet je-
œli ju¿ czas up³yn¹³, przestêpstwo jest przeda-
wnione, ani ich ró¿nych tajnych wspó³pracowni-
ków, bo wiadomo, ¿e ci ludzie nadal bêd¹ chwiej-
ni, ulegli i ma³o wiarygodni.

Drodzy Pañstwo, a jak to dzia³o siê dawniej?
Tak, przestrzegano tego, ¿eby suweren decydowa³
o wszystkim. Za przestêpstwa umyœlne, s¹dzê, ¿e
tak¿e nieumyœlne, oskar¿ony, skazany, nawet
przebywaj¹cy w wiêzieniu, by³ zwalniany z chwil¹
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wyboru do parlamentu. Tak siê dzia³o w monar-
chii austro-wêgierskiej, mo¿emy przytoczyæ przy-
k³ady wielu Polaków, tak siê dzia³o w pocz¹tko-
wym okresie odrodzonej Polski, kazus ksiêdza
Eugeniusza Okonia, który za swój radykalizm by³
wsadzany do wiêzienia, a póŸniej, gdy by³ wybie-
rany, go wypuszczano. Ordynacja by³a taka, ¿e
móg³ kandydowaæ w piêciu okrêgach, by³ wybie-
rany w piêciu okrêgach i do czterech sam wskazy-
wa³ osoby, które obejm¹ mandaty. Wtedy jednak
nie byliœmy pod presj¹ medialnych przekazów
ukazuj¹cych nawet drobne ska¿enia, a tych jest
dzisiaj mnóstwo i s¹ one dostrzegane przez media.
Za to chwa³a mediom, ale jednoczeœnie jest to za-
trzêsienie, które przera¿a spo³eczeñstwo, i spo³e-
czeñstwo chce, aby wyraŸnie by³o powiedziane, ¿e
ludzie zasiadaj¹cy w parlamencie tych prze-
stêpstw nie pope³niali.

Dzisiaj chodzi g³ównie o korupcjê. W niepa-
miêæ puszcza siê nawet sprawy ubeckie, sprawy
TW czy inne, tym bardziej ¿e przez ustawodaw-
stwo jest to jakoœ rozwodnione. Szczególnie
wskazuje siê na korupcjê. To bulwersuje spo³e-
czeñstwo, które w parlamencie chce mieæ ludzi
prawych, oczekuje, ¿e parlament bêdzie czysty,
bez przestêpców, zw³aszcza tych pospolitych,
w szczególnoœci kojarzonych z korupcj¹. Musimy
tego suwerena w jakiœ sposób upewniæ, ¿e dalej
tak nie bêdzie. Nawet niebezpieczeñstwa polity-
czne, jak ju¿ wspomnia³em, schodz¹ na obrze¿a
tego niezadowolenia. Oœwiadczenia lustracyjne,
jeœli chodzi o sprawy polityczne, te¿ jakoœ umy-
kaj¹ uwadze, ich rzetelnoœæ nale¿a³oby dok³a-
dnie sprawdzaæ.

Wa¿ne jest, by ograniczenie biernego prawa
wyborczego w parlamencie by³o wyraŸne – jeœli
jest to potrzebne, jeœli uznamy, ¿e jest to potrzeb-
ne, i w jakim zakresie – i ¿eby by³o równie¿ dla sa-
morz¹dów jakimœ wyrazistym znakiem. Tam –
wiem, bo przecie¿ zasiada³em w sejmiku i ze dwa
razy mu przewodniczy³em – czêsto ludzie dobrze
siê znaj¹, znaj¹ niemal¿e drobiazgi i wiedz¹, ¿e ta-
kie osoby, które maj¹ coœ takiego w swoim ¿ycio-
rysie, maj¹ przestêpcz¹ przesz³oœæ, s¹ i bywaj¹.
W zwi¹zku z tym dalej nie mo¿e byæ tak, ¿ebyœmy
nie postawili tu bariery. Oczywiœcie mo¿na to
uczyniæ w jakichœ ustawach dotycz¹cych ordyna-
cji wyborczej czy w innych zwyk³ych ustawach,
ale to nie bêdzie wyraziste dla wiêkszoœci ludzi,
którzy chc¹ postaci czystych tak w parlamencie,
jak i u siebie, w samorz¹dach. To musi byæ bardzo
wyraŸne.

Drobne sprawy, czy to przestêpstwo nieumyœ-
lne, równie¿ znacz¹ce – tak jak powiedzia³ pan
rzecznik doktor Janusz Kochanowski – mo¿e
okreœliæ ustawa o komisji wyborczej, sama komi-
sja wyborcza, która sk³ada siê z wybitnych przed-
stawicieli, równie¿ s¹downictwa.

Jeœli jednak uchylimy siê od zapisania tego
w konstytucji, wiêkszoœæ spo³eczeñstwa bêdzie
mia³a przekonanie, ¿e chcemy przymkn¹æ oczy na
to, co wywo³uje niezadowolenie spo³eczeñstwa,
z racji tego, ¿e ¿yjemy w œwiecie medialnym, ¿yje-
my pod jego naciskiem, pod jego presj¹. Ale có¿
zrobiæ? Taki jest œwiat, takie jest ¿ycie. Jedynie
poprzez wyraziste wpisanie tego faktu do konsty-
tucji mo¿emy jakoœ naród, suwerena uspokoiæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze minutê móg³ pan mówiæ.
(Senator Ryszard Bender: Dziêkujê za odlicza-

nie.)
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Cicho-

nia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W ka¿dym dzia³aniu legislacyjnym niezbêdne

s¹ dwa elementy, po pierwsze, rozeznanie proble-
mu i jego skali, a po drugie, znalezienie okreœlone-
go remedium. Niestety w tej ustawie, tak istotnej,
bo dotycz¹cej zmiany konstytucji, brakuje zaró-
wno w³aœciwej oceny zjawiska, czyli uznania ma-
sowoœci czy te¿ przypadkowoœci wystêpowania
w naszym polskim parlamencie osób, które by³y
skazane, jak i w³aœciwej analizy, jakie zastosowaæ
œrodki, je¿eliby uznaæ, ¿e skala zjawiska jest taka,
¿e wymaga interwencji ustawowej i to a¿ tak wy-
sokiej rangi, jak zmiana konstytucji, która prze-
cie¿ powinna byæ podejmowana w sytuacjach
nadzwyczajnych i bardzo ostro¿nie.

Pierwsza kwestia. Jeœli chodzi o diagnozê, to
nie wiadomo, ile osób, które by³y skazane, piasto-
wa³o funkcje parlamentarzystów. Mamy mniej
wiêcej orientacjê, ¿e by³y to jednostkowe przypad-
ki, w zwi¹zku z tym wobec liczby piêciuset szeœæ-
dziesiêciu parlamentarzystów s¹ to promile. Po-
wstaje pytanie, czy dla tak marginalnego zjawiska
w ogóle warto uruchamiaæ ca³¹ machinê zmiany
konstytucji. Oczywiœcie ciœnie siê odpowiedŸ, ¿e
nie.

Druga kwestia. Je¿eli nawet by oceniæ, ju¿ abs-
trakcyjnie, ¿e – w oderwaniu od realnej potrzeby,
ale dla pewnego porz¹dku, nazwijmy to, prawne-
go – chcemy wyeliminowaæ z parlamentu osoby,
które pope³ni³y przestêpstwa, to jak to uczyniæ.
Czy taka propozycja zmiany konstytucji zas³ugu-
je na uznanie? Ju¿ w bardzo b³yskotliwej wypo-
wiedzi pana rzecznika praw obywatelskich, który
przytoczy³ poszczególne przepisy statuuj¹ce po-
pe³nienie przestêpstwa, rysuje siê sytuacja hu-
morystyczna. Jest wiele czynów, które s¹ kwalifi-
kowane jako przestêpstwa, œcigane z oskar¿enia
publicznego, zagro¿one kar¹ pozbawienia wolno-

35. posiedzenie Senatu w dniu 17 czerwca 2009 r.
24 Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(senator R. Bender)



œci, a w zwi¹zku z tym zasiêg ograniczenia dostê-
pu do parlamentu, jak siê wydaje, by³by zupe³nie
absurdalny. Mogê podaæ równie¿ inne przyk³ady,
poza tymi, o których mówi³ rzecznik praw obywa-
telskich. Byliœmy œwiadkami tego, jak bardzo ³at-
wo zmienia siê u nas status z wykroczenia na
przestêpstwo. Przypomnê chocia¿by debatê nad
ustaw¹ o organizacji imprez masowych, w której
niestety zaakceptowaliœmy, oczywiœcie przy
moim sprzeciwie, zmianê statusu z wykroczenia
na przestêpstwo w odniesieniu do czynu, który
polega na organizowaniu imprezy masowej bez
zezwolenia albo wbrew warunkom zezwolenia.
A wiêc widaæ, ¿e bardzo ³atwo przeskakujemy
z penalizacji administracyjnokarnej, jak¹ jest
w³aœnie droga stwierdzenia, ¿e dany czyn jest wy-
kroczeniem, wrêcz do penalizacji, czyli czynienia
przestêpstwa z okreœlonego czynu. I tu siê rodzi
pewne niebezpieczeñstwo, które mo¿emy rozwa-
¿aæ nie tylko teoretycznie, bo niestety, nasza hi-
storia okresu miêdzywojennego dowodzi tego, ¿e
mo¿na bardzo ³atwo kreowaæ okreœlone czyny ja-
ko przestêpstwa œcigane oczywiœcie z oskar¿enia
publicznego i zagro¿one kar¹ pozbawienia wolno-
œci, a potem eliminowaæ okreœlone osoby z ¿ycia
politycznego. Niestety, mieliœmy tego przyk³ady
w okresie miêdzywojennym. Nie tak dawno prze-
cie¿, bo nieca³y miesi¹c temu, uczciliœmy pamiêæ
wybitnego polityka Wojciecha Korfantego, który,
przypominam, doznawa³ w naszej ojczyŸnie upo-
korzeñ i bezprawnych przeœladowañ. I by³y to
przeœladowania, które mia³y formalnoprawn¹
podstawê, czyli z punktu widzenia prawa by³y le-
galne, ale oczywiœcie moralnie by³y absolutnie nie
do przyjêcia, bo prawo, które by³o wtedy stosowa-
ne, by³o po prostu bezprawiem, tak jak i orzecze-
nia czy inne decyzje ju¿ natury politycznej, które
wówczas zapad³y wobec tego wybitnego polityka.
Proszê pañstwa, historia niestety lubi czasami siê
powtarzaæ, i to wbrew naszemu wyobra¿eniu na
temat tego, jak g³êboko jesteœmy ju¿ zakorzenieni
w demokracji, jak piêkne idea³y nam przyœwieca-
j¹. I, niestety, historia wykazuje, ¿e powiedzenie
towarzysza Stalina „Dajcie mi cz³owieka, a para-
graf na niego znajdê”, mo¿e siê staæ rzeczywisto-
œci¹ polityczn¹. I tak jak wspomnia³ pan marsza-
³ek Romaszewski, gdyby tego typu regulacje pra-
wne by³y w systemie komunistycznym, który siê
nie wa¿y³ na takie regulacje prawne, to przecie¿
on i wielu innych, ca³e OKP, nie zostaliby nigdy
wybrani do tego pierwszego Senatu dwadzieœcia
lat temu. Dlatego do tej kwestii trzeba podchodziæ
bardzo ostro¿nie.

Co jest najbardziej istotne w prawie? Wydaje mi
siê, ¿e to, ¿e powinniœmy staæ na gruncie konsty-
tucji, zgodnie z któr¹ najwy¿szym suwerenem jest
naród. I naród – trzeba w to uwierzyæ, a mówiê to
do tych, którzy czasami w to pow¹tpiewaj¹ – ma

swój rozum, proszê pañstwa. Nasz¹ rzecz¹, jako
ustawodawców, jest szanowanie narodu i tworze-
nie – ale w innych aktach prawnych, nie w konsty-
tucji – barier zabezpieczaj¹cych przed wyborem
przestêpców do parlamentu. Gdzie te bariery
mo¿na stworzyæ? Mo¿na je stworzyæ w rozs¹dnej
ordynacji wyborczej, która bêdzie szanowa³a wy-
borcê, miêdzy innymi daj¹c mu wiêcej informacji
na temat kandydatów. Przecie¿ ta nasza ordyna-
cja jest tak kad³ubowa, jeœli chodzi o informacje
o kandydatach, ¿e œwiadczy wrêcz o braku sza-
cunku dla wyborcy, bo on praktycznie rzecz bio-
r¹c, poza imieniem, nazwiskiem i wiekiem, nie za
bardzo wie, kim jest ta osoba, na któr¹ ma g³oso-
waæ. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby w ordynacji wy-
borczej dokonaæ zmian, które by polega³y miêdzy
innymi na tym, ¿e dokonywano by wpisu, czy kan-
dydat by³ karany, a je¿eli tak, to za co, za jakie
przestêpstwo. I to nie tylko takiego wpisu, ¿e z ta-
kiego i takiego artyku³u kodeksu karnego czy in-
nego aktu prawnego, ale z krótkim opisem prze-
stêpstwa, ¿e dajmy na to za niedope³nienie obo-
wi¹zku funkcjonariusza publicznego, czyli
art. 231 kodeksu karnego. A wtedy, proszê pañ-
stwa – uwierzmy, ¿e wyborcy maj¹ na tyle zdrowe-
go rozs¹dku i poczucia moralnoœci – dokonane
bêd¹ w³aœciwe wybory. I w ten sposób bêdziemy
szanowaæ wolê wyborców i nie bêdziemy tworzyæ
sztucznych rozwi¹zañ prawnych, które s¹ czynio-
ne tylko i wy³¹cznie w imiê populizmu na zasadzie
odzewu na badania medialne w sprawie tego, cze-
go oczekuje spo³eczeñstwo.

Proszê pañstwa, rozs¹dny ustawodawca to nie
ten, który reaguje na wszelkie opinie i ¿yczenia
spo³eczeñstwa na zasadzie odbicia lustrzanego
i wprowadza rozwi¹zania prawne, które czasami
s¹ zupe³nie zbyteczne. A tak jest na przyk³ad
w wypadku tej regulacji – chce siê a¿ w konstytu-
cji umieœciæ zapis, który by zamyka³ dostêp do
parlamentu osobom karanym…

Jeszcze nad jednym aspektem pragn¹³bym siê
tutaj pochyliæ, mianowicie, jak to bêdzie odbierane
przez cywilizowane narody, ¿e w Polsce do konsty-
tucji wpisujemy takiej rangi dyspozycjê, która na-
kazuje narodowi, ¿eby nie wybiera³ spoœród siebie
jako reprezentantów przestêpców. Przecie¿ to nas
nara¿a, szczerze mówi¹c, na œmiesznoœæ. Dlatego
zada³em pytanie panu rzecznikowi praw obywatel-
skich, czy w innych krajach, o których wspomina³,
regulacje prawne ograniczaj¹ce dostêp osobom
karanym do parlamentu, s¹ rangi konstytucyjnej
czy te¿ tylko rangi ustawowej, w odpowiednich or-
dynacjach wyborczych. No i co? Us³ysza³em odpo-
wiedŸ, ¿e w³aœnie w ordynacjach wyborczych te re-
gulacje s¹ zawarte. No bo rzeczywiœcie zapisanie
tego typu ograniczeñ w konstytucji, moim zda-
niem, stwarza sytuacjê bardzo, bardzo kuriozaln¹,
która wystawia nas na poœmiewisko, bo znowu¿
mo¿e wywo³aæ opiniê… Na jak niskim poziomie s¹
Polacy, ¿e a¿ musz¹ im dawaæ dyspozycje rangi
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konstytucyjnej, jakich osób nie powinni dopusz-
czaæ do parlamentu.

Dlatego, proszê pañstwa, apelujê o to, abyœmy
jako Senat, a wiêc Izba, o której siê mówi, ¿e jest
izb¹ rozwagi, w sposób rozwa¿ny podjêli decyzjê,
która, moim zdaniem, powinna byæ decyzj¹ na
„nie”. Nie powinniœmy akceptowaæ tej propozycji,
co do której, jako do pewnej zasady ¿ycia politycz-
nego generalnie rzecz bior¹c, jesteœmy zgodni, ale
której wpisywanie do konstytucji, zdaje siê, by³o-
by zupe³nie niecelowe, wrêcz wystawia³oby nas
jako spo³eczeñstwo na poœmiewisko, a przede
wszystkim by³oby zbyteczne, zwa¿ywszy na to, ¿e
to samo mo¿na osi¹gn¹æ poprzez regulacjê rangi
ustawowej – to znaczy w ordynacji wyborczej, po-
legaj¹c¹ na tym, aby suwerenowi, czyli narodowi,
daæ wiêcej informacji o kandydatach. Uwierzmy
w to, ¿e w narodzie jest tak du¿a m¹droœæ, ¿e do-
kona w³aœciwego wyboru.

I uwa¿am, ¿e jako Senat powinniœmy tutaj sta-
n¹æ na wysokoœci zadania, nie ulegaæ nastrojom
populizmu, wzajemnego przeœcigania siê, kto pier-
wszy zareaguje na populistyczne zawo³ania, tylko
powinniœmy podj¹æ decyzjê rozs¹dn¹, chocia¿ –
zdajê sobie z tego sprawê – wbrew czterystu szeœciu
pos³om. Ale tym bardziej uwa¿am, ¿e jest to w³aœci-
wy moment na podkreœlenie, ¿e Senat rzeczywiœcie
jest izb¹ niezale¿n¹, Izb¹, która czêsto bardziej g³ê-
boko myœli, dog³êbniej analizuje rozwi¹zania praw-
ne i potrafi powiedzieæ nie, gdy wymaga tego wrêcz
racja stanu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê uprzejmie o zabranie g³osu senatora

Krzysztofa Piesiewicza.

Senator Krzysztof Piesiewicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mnie siê wydaje, ¿e na kanwie tej debaty, doty-

cz¹cej propozycji, która przysz³a z Sejmu, dosyæ is-
totnych zagadnieñ dotkn¹³ pan senator Romaszew-
ski. Bo to nie jest tylko problem tej ustawy. To jest
problem czegoœ, co siê dzieje mniej wiêcej od oœmiu
lat – coraz wiêkszego podporz¹dkowania zachowañ
parlamentarzystów jakiejœ bie¿¹cej nerwicy sonda-
¿owowyborczej. Tak siê sk³ada, ¿e tych wyborów
jest coraz wiêcej, wybory europejskie, samorz¹do-
we, prezydenckie, parlamentarne. I ca³y czas jeste-
œmy w niewoli, w kajdanach, pod siln¹ presj¹, od-
dzia³ywaniem mediów. I to nie jest kwestia polemiki
z mediami czy krytykowania mediów. Zwracam tyl-
ko uwagê, jak¿e czêsto mamy do czynienia z takim
naskórkowym traktowaniem w mediach pewnych
bardzo powa¿nych zagadnieñ.

Wyst¹pienie rzecznika praw obywatelskich,
moim zdaniem, ma ogromne znaczenie, bo ja je
traktujê nie tylko jako wyst¹pienie cz³owieka, który
analizuje tê ustawê z punktu widzenia swojego do-
œwiadczenia zawodowego, ale równie¿ jako wy-
st¹pienie przedstawiciela okreœlonej instytucji, któ-
ra ma strzec praw i wolnoœci obywatelskich. To jest
wa¿ne wyst¹pienie i wydaje mi siê, ¿e nikt z nas nie
mo¿e przejœæ obojêtnie obok tego wyst¹pienia. Ale
nie tylko o to chodzi. W tym wyst¹pieniu pojawi³o
siê coœ wiêcej ni¿ tylko stosunek krytyczny. Czasa-
mi coœ mo¿e byæ groŸne, ale jest znacznie gorzej, jak
jest œmieszne. Przyk³ady i kazusy podane przez pa-
na rzecznika, który jest doœwiadczonym karnist¹,
wskazuj¹ na to, ¿e nie mo¿emy odmówiæ Sejmowi
dobrych intencji, nie mo¿emy kwestionowaæ tego,
¿e za tymmyœleniemkry³ siê jakiœ sens.Poprostu to
zosta³o kompletnie Ÿle wykonane. Proszê pañstwa,
wczoraj wieczorem przyjrza³em siê debacie sejmo-
wej. Przecie¿ tam nie zosta³a poruszona nawet jed-
na dziesi¹ta czy jedna setna tych problemów, które
dostrzegliœmy my, tutaj, w Senacie. Tam po prostu
podniesiono rêce, poniewa¿ im siê wydawa³o, ¿e to
jest dobre, s³uszne i na czasie.

(Senator Piotr Andrzejewski: G³ównie na cza-
sie.)

Teraz chcê powiedzieæ coœ powa¿niejszego.
Wydaje mi siê, ¿e im wiêcej czasu up³ywa od
1989 r., tym ostro¿niej musimy podchodziæ do
propozycji zmian konstytucyjnych. Poniewa¿ tak
siê dzieje w historii… Na przyk³ad Powszechna
Deklaracja Praw Cz³owieka, 1948 r. Dlaczego
ona jest jednym z najpiêkniejszych wykwitów
myœli prawniczej w historii cz³owieczeñstwa? Po-
niewa¿ ona nast¹pi³a w trzy lata po wygaszeniu
kominów w Oœwiêcimiu, poniewa¿ by³o jakieœ
doœwiadczenie, poniewa¿ by³a jakaœ tragedia,
by³a jakaœ trauma. I im bardziej oddalamy siê od
1989 r., tym bardziej wydaje nam siê, ¿e ka¿dy
rodzaj tañca na tej sali wolnoœci jest mo¿liwy.
Mój nie¿yj¹cy przyjaciel, jeden z najwiêkszych
artystów koñca XX w., Krzysztof Kieœlowski, ma-
wia³ do studentów: przestañcie wymyœlaæ coœ
nowego, rozbudowujcie to, co by³o kiedyœ piêk-
ne, w sensie formy i treœci, nic nowego nie wy-
myœlicie. Wydaje mi siê, ¿e my w dzia³alnoœci
prawotwórczej musimy przede wszystkim zapy-
taæ: dlaczego jest immunitet, dlaczego jest bierne
i czynne prawo wyborcze, dlaczego suwerenem
jest naród? I wydaje mi siê… Ja nie chcê krytyko-
waæ tej ustawy, tylko chcê powiedzieæ, ¿e ona zo-
sta³a podjêta w sposób niefrasobliwy.

Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e gdyby tu by³o jedno
s³owo – na karê bezwzglêdn¹ pozbawienia wolnoœci
– to ja bym siê powa¿nie zastanawia³ nad tym, ¿e
mo¿e ta dyskusja… Mo¿e zostawmy to… Dlaczego?
No bo jednak wszystkie s¹dy powszechne, które
u¿ywaj¹ klucza i zamykaj¹ kogoœ, musz¹ siê kiero-
waæ w doœæ du¿ym zakresie tym, czy jest to coœ, co
nazywa³o siê kiedyœ spo³ecznym niebezpieczeñ-
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stwem czynu, prawda? Okreœla siê, czy ktoœ jest
moralnie zdemoralizowany, czy nie, czy trzeba go
izolowaæ, czy nie itd., itd., itd. Gdyby to by³o… A tu-
taj, proszê pañstwa, w tym zapisie, tu jest coœ wiê-
cej, i tego nawet rzecznik nie poruszy³. W myœl tych
przepisów cz³owiek osiemnastoletni czy skazany
piêtnaœcie, dwadzieœcia lat temu, kiedy by³ studen-
tem, za jak¹œ awanturê gdzieœ na jakiejœ balandze,
na jakiejœ dyskotece, mówi¹c jêzykiem m³odzie¿o-
wym, nie mo¿e startowaæ w wyborach, poniewa¿ tu
nie obowi¹zuje zatarcie skazania, bo tutaj jest mo-
wa nie o ludziach karanych, czyli nie ma mowy o za-
tarciu karalnoœci, tylko o ludziach skazanych! To ja
pytam: kto w Sejmie siê nad tym zastanawia³? Czy
to znaczy, ¿e my zak³adamy, ¿e cz³owiek, który po-
pe³ni³ jakiœ grzech w latach górnej i chmurnej m³o-
doœci, za co otrzyma³ cztery miesi¹ce w zawieszeniu
na rok, ju¿ nigdy nie mo¿e... nie ma prawa do eks-
piacji, do zatarcia skazania? To jest tak napisane,
tu nie ma mowy o karalnoœci, tylko o skazaniu.

(Senator Piotr Zientarski: Czyli opozycjoniœci
te¿…)

Ale¿ tak, poniewa¿ rehabilitacja tu te¿ nie obo-
wi¹zuje.

(G³os z sali: Na razie jest immunitet, ale póŸ-
niej…)

Na mi³oœæ bosk¹, kto siê nad tym zastanawia³?!
Proszê pañstwa, chcê powiedzieæ jeszcze wiê-

cej, zacz¹³ o tym mówiæ pan senator Romaszew-
ski, ale nie dokoñczy³. Istnieje jeszcze groŸniejsza
tendencja. Je¿eli siê wyczuwa, ¿e ustawa, któr¹
chce siê uchwaliæ, mo¿e pójœæ do trybuna³u, to po
prostu zmienia siê konstytucjê, ¿eby trybuna³ nie
mia³ nic do gadania. Przepraszam bardzo, nie
chcia³bym nikogo dotkn¹æ… Chocia¿ mo¿e tego
nie bêdê porusza³, bo w poprzedniej kadencji by-
³o… To jest problem œwiatopogl¹dowy. Trzeba
spokojnie siê nad tym pochyliæ, zastanowiæ, ale
nie mo¿na nara¿aæ siê na œmiesznoœæ.

Myœlê, ¿e mój klub ma ogromny problem, ale
trzeba powiedzieæ jasno: robota zosta³a Ÿle wyko-
nana. Robota zosta³a Ÿle wykonana. Trzeba roz-
pocz¹æ tê pracê od pocz¹tku. ¯eby by³o sprawied-
liwie, ¿eby by³o zgodnie z podstawowymi prawami
obywateli i ¿eby by³o roztropnie i rozs¹dnie. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, chcia³bym jesz-

cze króciutko zrekapitulowaæ swoje wyst¹pienie.
Proszê pañstwa, po pierwsze, przypominam, ¿e

my mamy wybory proporcjonalne, czyli listy wypi-

suj¹ komitety wyborcze partii. Jedyny wyj¹tek ja-
ki jest, to taki, gdy ktoœ utworzy w³asny komitet
wyborczy do Senatu. To jest jedyny wyj¹tek. Pro-
szê pañstwa, skoro jest taka tendencja, to dlacze-
go nasze partie mia³yby wpisywaæ osoby karane
na listy wyborcze? I po co mamy to wpisywaæ do
konstytucji?

(Senator Ryszard Bender: Takie partie s¹.)
Ja tego, przyznam szczerze, nie rozumiem. To

pierwsza sprawa.
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Skazanych.)
Skazanych, w³aœnie, skazanych.
Druga sprawa, proszê pañstwa, niezwykle wa¿-

na. Ogl¹da³em wczoraj zarówno informacje
w TVN, jak i „Wiadomoœci” w TVP, i muszê powie-
dzieæ, ¿e charakteryzuje je jedna wspólna cecha –
wyj¹tkowo niechêtny, wyj¹tkowo krytyczny sto-
sunek do parlamentu. A my w imiê podporz¹dko-
wania siê tej w³aœnie rzekomej opinii publicznej
przyjmujemy najrozmaitsze zdumiewaj¹ce usta-
wy, ograniczaj¹ce presti¿, pobory, rolê parlamen-
tu. Proszê pañstwa, my nie mamy do tego prawa.
Bo co to oznacza? To oznacza koniec demokracji
i przejœcie w³adzy w rêce nieformalnych grup. I oto
przecie¿ chodzi, st¹d bierze siê ta krytyka parla-
mentu. Okazuje siê, ¿e problemem jest tylko im-
munitet parlamentarny, sêdziowski – nie, proku-
ratorski – nie, problemem jest tylko immunitet
parlamentarny. Itp., itd., mo¿na pokazywaæ dzie-
si¹tki takich przyk³adów. Nikogo nie razi, ¿e sê-
dziowie przechodz¹ w stan spoczynku, ale zwiêk-
szenie emerytur pos³ów i senatorów ju¿ tak, razi.
To jest niemo¿liwe, mo¿e nie w dzisiejszej sytuacji
ciêæ bud¿etowych, ale to, co siê dzieje, to jest prze-
cie¿ coœ niebywa³ego. A to jest po prostu oczywista
tendencja. Zreszt¹ przez wielu wypowiadana jest
dzisiaj opinia, ¿e parlamenty s¹ straszliwie nieru-
chome i przeszkadzaj¹ rozwojowi, w zwi¹zku
z tym trzeba ten system uproœciæ. I, proszê pañ-
stwa, te nieformalne grupy podejm¹ odpowiednie
dzia³anie. Ja do pañstwa apelujê, weŸmy pod roz-
wagê obronê polskiego parlamentaryzmu i demo-
kracji.

Nie mamy prawa tej ustawy przyj¹æ w takiej po-
staci. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów pragnie

zabraæ g³os?
Bardzo proszê, pan senator Bohdan Paszkow-

ski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek! Szanowna Izbo!
Ja chcia³bym zwróciæ uwagê tylko na jeden

aspekt, który chyba nie by³ tu jeszcze poruszany.
Co prawda przez chwilê by³em nieobecny, ale chy-
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ba nikt o tym nie mówi³. Otó¿, moim zdaniem, taki
efekt nie zostanie osi¹gniêty, ¿e usunie siê zgor-
szenie w ¿yciu publicznym, kiedy osoby skazane
czy te¿ przestêpcy nie bêd¹ zasiadaæ w parlamen-
cie. Abstrahujê ju¿ od takiego filozoficznego argu-
mentu, ¿e skazanie jest czymœ nastêpczym po do-
konaniu czynu zabronionego. Dzisiaj my tutaj
siedzimy, ale byæ mo¿e za piêæ, szeœæ lat ktoœ z nas
bêdzie skazany za jakieœ przestêpstwo z tego okre-
su czy wczeœniejsze. A wtedy bêdzie mo¿na po-
wiedzieæ, w sensie ¿yciowym, ¿e przestêpca by³
wœród nas itd., itd. Ale to ju¿ s¹ argumenty na
gruncie prawa pozytywnego trudne do rozstrzyg-
niêcia.

Moim zdaniem, w odbiorze spo³ecznym poru-
szany tu problem przestêpców bardziej wi¹¿e siê
z tym, ¿e wœród parlamentarzystów zdarza siê tak,
i¿ ktoœ zostaje zatrzymany przez Policjê. Przyk³a-
dowo, to dotyczy kwestii zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem w ruchu drogowym, tego, ¿e ktoœ tam
po alkoholu prowadzi³ itd. Ale w odbiorze spo³ecz-
nym z problemem przestêpczoœci zwi¹zane s¹ te¿
sytuacje, kiedy organy œcigania wszczynaj¹ po-
stêpowanie wobec parlamentarzystów. Na po-
cz¹tku jest to postêpowanie w sprawie, póŸniej
ewentualnie komuœ stawiane s¹ zarzuty. A prze-
cie¿ w tej ustawie jest mowa o prawomocnym
skazaniu. Innymi s³owy, znaj¹c tryb pracy nasze-
go s¹downictwa, mo¿liwoœci odwo³añ, uchylania
wyroków itd.… Ja to wszystko obserwujê i wiem,
¿e bywa³o ju¿ tak, i¿ osoby w opinii publicznej by³y
uto¿samiane, mówi¹c w skrócie, z przestêpcami,
bo postawiono im zarzuty albo ju¿ nawet toczy³y
siê procesy przed s¹dami, a prawomocne wyroki
przewa¿nie by³y wydawane po trzech, czterech la-
tach. I pewnie nieraz tak bêdzie, ¿e komuœ posta-
wi¹ zarzuty, minie kadencja, a sprawa dopiero bê-
dzie rozstrzygana. Takie s¹ doœwiadczenia, je¿eli
chodzi o tego typu sytuacje, ¿e w opinii spo³ecznej
te osoby by³y odbierane jako te, przeciwko którym
stawiane by³y zarzuty, czyli czytaj… Bo przecie¿
prasa i inne œrodki masowego przekazu bardzo
czêsto sp³aszczaj¹ sprawê, mówi¹ o postawio-
nych zarzutach. No i kszta³tuje siê taka opinia, ¿e
te osoby to ju¿ prawie przestêpcy. A póŸniej zda-
rzaj¹ siê te¿ wyroki uniewinniaj¹ce itd., itd. A wiêc
z tym problemem bêdziemy siê zmagaæ. I dlatego,
podzielaj¹c wszystkie argumenty, które ju¿ wcze-
œniej pad³y na tej sali, chcê powiedzieæ, ¿e efektu
w postaci tego, ¿e bêdzie mo¿na powiedzieæ, i¿ nie
ma przestêpców wœród parlamentarzystów, w po-
tocznym tego s³owa znaczeniu, nie osi¹gniemy,
bo wystarczy, ¿e bêd¹ osoby z postawionymi za-
rzutami, z rozpoczêtymi procesami itd. Przecie¿
w opinii publicznej nawet proces typu cywilnego
czasami mo¿e byæ uto¿samiany… No sprawa to-
czy siê w s¹dzie, wiêc coœ jest na rzeczy, ktoœ jest
co najmniej podejrzany, bo przeciwko niemu na

przyk³ad ktoœ wytoczy³ powództwo cywilne itd.
A wiêc takiego efektu, ¿e bêdzie mo¿na powie-
dzieæ, i¿ wœród parlamentarzystów nie bêdzie
przestêpców, nie osi¹gniemy, bo nieznane s¹ wy-
roki i zdarzenia ludzkie. I tym akcentem
chcia³bym zakoñczyæ.

I jeszcze dodatkowy argument. Chodzi mi o to,
¿ebyœmy pod presj¹ czy to opinii publicznej, czy
kreowania opinii publicznej przez ró¿nego rodzaju
œrodki masowego przekazu, nie tworzyli niedob-
rych aktów, z³ych ustaw, w szczególnoœci w tym
wypadku, bo przecie¿ mamy zmieniaæ konstytu-
cjê. Tutaj dochodzi jeszcze to, co ju¿ by³o podno-
szone, ale powtórzê, bo dla mnie to jest najistot-
niejszy argument, ¿e my nie wiemy, co w zasadzie
uchwalamy. Uchwalamy to, ¿e parlamentarzysta
nie mo¿e byæ osob¹ prawomocnie skazan¹ za prze-
stêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publiczne-
go. Ale co siê za tym kryje i co bêdzie siê kryæ, to my
tak naprawdê nie wiemy. By³y tutaj przytaczane
przez pana rzecznika ró¿ne, nawet humorystyczne
sytuacje. Przecie¿ liczba ró¿nego rodzaju zdarzeñ
z ¿ycia ludzkiego, które s¹ piêtnowane, penalizo-
wane przez kodeks karny, jest tak ogromna, ¿e jak
cz³owiek to g³êbiej przeanalizuje, to widzi, ¿e na-
prawdê ró¿ne sytuacje mog¹ mieæ miejsce. I one
z jednej strony mog¹ byæ spo³ecznie usprawiedli-
wione, a z drugiej strony bêd¹ wchodzi³y w tak da-
leko id¹ce ograniczenia jak ograniczenie biernego
prawa wyborczego. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam senatora Witolda Idczaka.

Senator Witold Idczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Wiele m¹drych rzeczy zosta³o tutaj powiedzia-

nych, szczególnie prawnych, i dlatego ciê¿ko coœ
dodaæ. Dla mnie doœæ wstrz¹saj¹ca by³a informa-
cja o kwestii zwi¹zanej z zatarciem. Mia³em takie
przekonanie, ¿e nie jesteœmy tak restrykcyjni jak
prawo karne, które nak³ada karê po to, aby karany
móg³ siê naprawiæ, odkupiæ swoje winy i móg³ staæ
siê lepszym cz³owiekiem. Ale, proszê pañstwa, in-
tencja tej ustawy jest dosyæ prosta. Ona wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom, ¿e w parlamencie, we
w³adzach wykonawczych, w demokracji maj¹ za-
siadaæ osoby prawe, dobre, nieskazitelne. Ja bym
chcia³ przestrzec przed pojmowaniem tak dobrej
intencji w tak prosty sposób. Senator Paszkowski
zwróci³ uwagê na to, ¿e rozszerzaj¹c tê intencjê,
nale¿a³oby zbadaæ byæ mo¿e… Ju¿ pojawiaj¹ siê
dyskusje wœród genetyków co do sk³onnoœci natu-
ry ludzkiej do z³a. Przecie¿ my o tym tak naprawdê
mówimy. Teoretycznie mo¿na to sprowadziæ do ab-
surdu. Ja wiem, ¿e wiele osób siê zaœmieje, ale po-
wiedzmy, ¿e mo¿e testy wykrywaczami k³amstw,

35. posiedzenie Senatu w dniu 17 czerwca 2009 r.
28 Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(senator B. Paszkowski)



mo¿e specjalne konwenty moralne bêd¹ wytycza³y
nowe kierunki, nie zawsze w okreœlonych dziesiê-
cioleciach czy eonach kanonów moralnych, i bêd¹
wyznacza³y tych, którzy tym kwiatem moralnoœci
mieliby byæ. Proszê pañstwa, nie zapominajmy, ¿e
parlament, czyli demokratycznie wybrana w³adza,
bierze siê ze spo³eczeñstwa, a ludzie maj¹ tak¹ na-
turê, ¿e czêsto upadaj¹, ale te¿ maj¹ sk³onnoœæ do
podnoszenia siê.

Jeœli siê spojrzy na bezwzglêdnoœæ tych propo-
zycji, które padaj¹, i szerokoœæ zakresu, mo¿na
zastanowiæ siê, czy nie da³oby siê, proszê pañ-
stwa, zrobiæ tego lepiej: badaniami krwi, bada-
niami psychiatrycznymi, futurologi¹. Byæ mo¿e
pojawi siê ca³a nauka, która bêdzie stara³a siê wy-
pleniæ z³o z natury ludzkiej. No chcemy, ¿eby tylko
dobrzy podejmowali decyzjê ma forum parlamen-
tarnym. Jak daleko to ma siêgaæ? Czy to nie jest
wstêp do jakiejœ totalitarnej eugeniki, która bê-
dzie eliminowa³a nawet potencjalnie u³omne mo-
ralnie jednostki z mo¿liwoœci kandydowania.

Przepraszam za sprowadzanie tej dyskusji do
absurdu, ale lêk z powodu nieprecyzyjnoœci tych
zapisów i tak naprawdê niewiara w zdolnoœæ na-
rodu polskiego do wyboru godnych przedstawi-
cieli w tym przypadku chyba posz³y za daleko. Na-
mawia³bym do refleksji nad ci¹giem dalszym tej
tematyki, która na pewno przyci¹gnie uwagê me-
diów. Z pewnoœci¹ nast¹pi wskazanie, ¿eby w³aœ-
nie pójœæ takim bardzo, bardzo rygorystycznym
torem. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Jan Rulewski jeszcze ma ochotê

przemówiæ z trybuny.
Zapraszamy pana senatora na mównicê.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, nie ma pana se-

natora Piesiewicza, a trochê jest on winny temu,
¿e pozwoli³em sobie zabraæ g³os, a raczej wyraziæ
pewne w¹tpliwoœci w formie pytañ czy zachowañ.

Jeœli Wysoka Izba zechce wys³uchaæ i ma cier-
pliwoœæ, to ja zacz¹³bym od pytañ.

Chcia³bym zapytaæ Wysok¹ Izbê, bo bêdzie sta-
nowiæ o tych zmianach, jak by oceni³a moje postêp-
ki, gdybym na przyk³ad spali³ manifest komunisty-
czny przed panem Kiszczakiem. Niew¹tpliwie stwo-
rzy³bymzagro¿eniepo¿arowenaulicy, to stanowi³o-
by zagro¿enie. Jeszcze gorzej, gdybym na g³owie pa-
ni Eriki Steinbach rozbi³ mapê II Rzeszy, któr¹, no-
tabene, jeszcze obiecuje. Niew¹tpliwie by³by to akt
nie tylko nieetyczny, ale równie¿ karny, bom naru-
szy³… No, jeszcze gorzej by by³o… Co by siê sta³o,

gdybym rzuci³ butem w amerykañskiego prezyden-
ta, tak jak to zrobi³ pewien Irakijczyk, wszak¿e nie
z zamiarem zniszczenia fizycznego, tylko demon-
stracji? On za to zosta³ skazany i jest bohaterem is-
lamu opisywanym nawet w polskich mediach, któ-
re przecie¿ kiedyœ zach³ystywa³y siê zimnowojenn¹,
barbarzyñsk¹ dzia³alnoœci¹ prezydenta Busha. Ta-
kie to stawiam pytania. Oczywiœcie gdybym wielo-
krotnie pali³ manifest komunistyczny przed panem
Kiszczakiem czy Miodowiczem, to by³aby to dzia³al-
noœæ naganna. Ale jeœli ona ma charakter demon-
stracji? Jest zatem pytanie, czy mo¿na swoistym
automatem konstytucyjnym, z powodu tych i in-
nych zachowañ, o których mówi³ te¿ senator Piesie-
wicz, ¿e tak powiem, kasowaæ cz³owieka razem z je-
go prawami. Ja myœlê, ¿e demokracja, praworz¹dne
systemy stworzy³y mechanizmy, które maj¹ zapo-
biec wybrykom chuligañskim, wybrykom, powie-
dzia³bym, o charakterze politycznym. Ja pamiêtam
o tym, ¿e s¹ artyku³y i s¹dy, które po przeprowadze-
niu procesu dowodowego, po zbadaniu zamiarów,
skutków, szkodliwoœci spo³ecznej czynu, o czym
mówi³ pan senator, wydaj¹ wyroki o pozbawieniu
lub niepozbawieniu praw obywatelskich. I teraz po-
jawia siê kolejne pytanie. Jeœli ta sama osoba zosta-
nie skazana, s¹d – bo tutaj jest mowa o tym, ¿e za
czyny kryminalne, tak upraszczam – pozbawi j¹
praw obywatelskich w zwi¹zku z innymi czynami,
to czy tu nie bêdzie pewnej sprzecznoœci? Bo s¹d
mo¿e pozbawiæ praw obywatelskich, czyli praw
biernych, w zwi¹zku z innymi sprawami ni¿ te, któ-
re my tutaj wskazujemy. St¹d moje w¹tpliwoœci.
Czy ta procedura, która jest w pañstwie demokraty-
cznym, gdzie to s¹d, pozbawiaj¹c praw obywatel-
skich…

(Senator Piotr Zientarski: Publicznych.)
Publicznych. Dziêkujê, Panie Senatorze, od ra-

zu widaæ, ¿e jest pan przewodnicz¹cym komisji.
Czy to nie jest wystarczaj¹ca procedura? Prze-

cie¿ oskar¿yciele, ten z urzêdu i ci posi³kowi, i,
myœlê, opinia publiczna czy inni mog¹ wnosiæ, ¿e
jeœli czyn ma charakter nie tylko kryminalny, ale
wyj¹tkowo z³oœliwy, albo ma charakter kryminal-
ny, ale nie by³o zamiaru kryminalizacji ¿ycia, tyl-
ko na przyk³ad obrona, opór cywilny, demonstra-
cja, jak z tym manifestem komunistycznym… Czy
niewystarczaj¹ca jest ta procedura, która chroni
zarówno pos³a, senatora i kandydata na prezy-
denta, jak równie¿ samorz¹dowca, sêdziego, pro-
kuratora, a wiêc ca³y ten korpus, który aspiruje
do sprawowania w³adzy b¹dŸ posiadania inicjaty-
wy w Polsce? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czy ktoœ z pañstwa jeszcze… Chcê zaprosiæ pa-

ni¹ senator Janinê Fetliñsk¹ – proszê uprzejmie –
a potem pana senatora Leona Kieresa.
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Senator Janina Fetliñska:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja chcia³abym powiedzieæ tylko dwa zdania. Ta

bardzo prawnicza i aksjologiczna dyskusja sk³a-
nia mnie do zadania takiego pytania: czy imæ Kmi-
cic mia³by szansê zostaæ pos³em lub senatorem
w Polsce, w III RP, po takiej zmianie konstytucji?
Wydaje mi siê, ¿e Jan Kazimierz mia³ w pe³ni pra-
wo – co prawda jest to tylko w literaturze – daæ
zgodê na nobilitacjê i szansê na funkcjonowanie
w spo³eczeñstwie czy raczej oddzia³ywanie na nie.
A my tak¹ zmian¹ nie dalibyœmy takiej mo¿liwo-
œci. Wydaje mi siê, ¿e ktoœ, kto mia³ pomys³, ¿eby
wprowadziæ tak¹ zmianê w konstytucji, chyba nie
przemyœla³ tej sprawy do koñca. I chyba po to jest
izba refleksji, Wysoki Senat, ¿eby to przemyœleæ
i pomóc naprawiæ w postêpowaniu legislacyjnym.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator profesor Leon Kieres.
Zapraszam uprzejmie.

Senator Leon Kieres:
W zasadzie dosyæ siê pojawi³o argumentacji

prawniczej w tej sprawie. Moje stanowisko, jeœli
chodzi o tê problematykê, jest jasne, jednoznacz-
ne i nie budzi³o nigdy w¹tpliwoœci. Z konstytucji
nie mo¿emy robiæ kodeksu karnego, to pierwsze.
Ale zwracam pañstwu uwagê na jedn¹ sprawê –
na zasady, na jakich niekiedy tworzy siê prawo.
Wójt siedzi za kratami, ale do tego czasu nikomu
nie przeszkadza³o to, ¿e w radach gmin, póŸniej
powiatów, w sejmikach wojewódzkich by³y osoby,
które mia³y k³opoty z prawem. Co wiêcej, to my –
mówiê ogólnie o polskiej klasie politycznej – bro-
niliœmy ich zarówno na etapie postêpowañ przy-
gotowawczych, jak i póŸniej, po skazaniu. To
w Sejmie polskim poprzedniej kadencji s³yszeliœ-
my argumenty typu: jest wprawdzie skazany, ale
co to jest za przestêpstwo. By³y przestêpstwa
i przestêpstwa, byli przestêpcy i przestêpcy. Nie-
którzy byli mniej groŸni, wiêc mogli byæ, bo po-
pe³nili b³ahe przestêpstwa. No, ka¿demu mo¿e siê
zdarzyæ. Znamy opinie publiczn¹ i jej tezy…
W gruncie rzeczy w Polsce… S¹ tacy nasi wspó³o-
bywatele, którzy siedzieli, siedz¹ lub bêd¹ sie-
dzieæ. Tolerowanie przez nas, klasê polityczn¹,
dzia³añ patologicznych, przyzwalanie na nie spra-
wia, niestety, ¿e w³aœnie pod wp³ywem emocji…
mo¿e nie emocji, raczej przypadków, które bul-
wersuj¹ opiniê publiczn¹, tworzymy prawo. Tak
zmienialiœmy ordynacjê wyborcz¹ do organów
przedstawicielskich jednostek samorz¹du teryto-
rialnego i niew¹tpliwie w ten sam sposób próbuje-

my wyeliminowaæ Ÿle s³u¿¹ce parlamentaryzmo-
wi polskiemu przypadki patologicznej obecnoœci
osób, które maj¹ k³opoty z prawem.

Ta dyskusja w gruncie rzeczy, proszê pañstwa,
dotyczy nie tylko problemów prawnych, ale i kon-
dycji moralnej polskiego spo³eczeñstwa i polskiej
klasy politycznej. Tej dyskusji, a wczeœniej tej ini-
cjatywy, by nie by³o, gdyby w pewnych sprawach
by³o porozumienie ponad podzia³ami, gdybym wie-
dzia³, ¿e samo postawienie mi zarzutów przez orga-
ny œcigania, które z kolei s¹ oceniane jako niezale¿-
ne, niezawis³e, ca³kowicie hermetyczne, jeœli cho-
dzi o naciski polityczne, sprawia, ¿e od razu powi-
nienem z³o¿yæ urz¹d publiczny, bo tego wymaga
pewna zasada. Powinienem siê po prostu zacho-
waæ z klas¹. Tego, niestety, w naszym spo³eczeñ-
stwie, a tak¿e wœród partii politycznych, jeszcze nie
ma. Ja te¿ jestem zwi¹zany z jedn¹ partii politycz-
nych, chocia¿ nie jestem jej cz³onkiem, i uto¿sa-
miam siê nie tylko z tym, co jest w niej dobre, ale
tak¿e, z tym, co budzi w¹tpliwoœci. Uwa¿am, ¿e ra-
cje, które przemawia³y za t¹, myœlê, szlachetn¹
w gruncie rzeczy inicjatyw¹ – szlachetn¹, bo g³oso-
wanie w Sejmie pokazuje, ¿e nie by³o tam ¿adnych
dyskusji politycznych, o randze politycznej – nie
uwzglêdnia³y tego, co jest zwi¹zane ze spo³eczeñ-
stwem. Je¿elibyœmy przyjêli tê ustawê, tê noweli-
zacjê konstytucji, to powiedzielibyœmy w ten spo-
sób: nie wierzymy ci, Drogi Narodzie, ¿e w przysz³o-
œci znowu nie wybierzesz przestêpcy; nie wierzymy
wam, liderzy partii politycznych, partie polityczne,
¿e nie bêdziecie broniæ przestêpców lub osób pode-
jrzanych – to widaæ go³ym okiem – o pope³nienie
przestêpstwa. To jest jedna sprawa.

I druga sprawa. Umknê³a nam podczas analizy
tej problematyki sprawa systematyki konstytucji.
W czasie tej dyskusji zorientowa³em siê… Wbrew
temu, co mówimy, problem jest rangi konstytu-
cyjnej. Oczywiœcie mo¿e on byæ uregulowany
w ustawie zwyk³ej, ale akurat zasady prawa wy-
borczego do Sejmu i Senatu oraz sprawowania
mandatu uregulowane s¹ przede wszystkim
w konstytucji, o wiele szerzej w stosunku do wy-
boru radnych organów przedstawicielskich je-
dnostek samorz¹du terytorialnego. W tamtym
przypadku konstytucja, oprócz tego, ¿e mówi, ¿e
s¹ wybory, ¿e te wybory s¹ równe, powszechne,
bezpoœrednie i tajne, wszystkie zagadnienia pra-
wa wyborczego, tak¿e problematykê kandydowa-
nia, czynnego i biernego prawa wyborczego i spra-
wowania mandatów, praktycznie odsy³a do usta-
wy zwyk³ej. Jeœli chodzi o pos³a i senatora, to ta
problematyka jest szerzej ujêta w konstytucji.
Tak wiêc w tym przypadku akurat – mo¿e tu
mia³bym szczególne, odmienne stanowisko – nie
sta³oby siê nic z³ego z punktu widzenia konstytu-
cji, chocia¿ jak powiedzia³em, by³oby to w pew-
nym zakresie wprowadzenie do konstytucji prze-
pisu, który obni¿a³by rangê konstytucji, co do te-
go nie mam w¹tpliwoœci.
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Ale jest jeden problem, który – moim zdaniem –
nie powinien umykaæ naszej uwadze. Spoœród
najwy¿szych organów pañstwa w gruncie rzeczy
jeden organ nie bêdzie mia³ w przepisach konsty-
tucji regulacji prawnych zabraniaj¹cych prze-
stêpcom kandydowania na ten urz¹d. To bêdzie
urz¹d Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kon-
sekwencj¹ wprowadzenia tego rodzaju regulacji
mog¹ byæ takie komentarze: no tak, radny nie, bo
jest ordynacja wyborcza, pose³ i senator nie, bo
wprowadzimy tê regulacjê prawn¹, ale w przypad-
ku prezydenta pozostaje nam tylko Trybuna³ Sta-
nu. To jest w¹tpliwoœæ, któr¹ chcia³em jeszcze
pañstwu przedstawiæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Lista mówców zosta³a wyczerpana. Nikt z pañ-

stwa ju¿ nie pragnie zabraæ g³osu. Dziêkujê bar-
dzo.

Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Zaj¹c
i Bisztyga z³o¿yli swoje przemówienia w dyskusji
do protoko³u.*

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie nad ustaw¹ o zmianie

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Na tym koñczymy punkt pierwszy, a punkt
drugi poprowadzi ju¿ pan marsza³ek Romaszew-
ski.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó-
³ek handlowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 564,
a sprawozdanie komisji w druku nr 564A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Ustawodawczej senatora
Stanis³awa Iwana o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie po-

³¹czonych komisji, to jest Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Ustawodawczej, o uchwalo-
nej przez Sejm w dniu 21 maja bie¿¹cego roku

ustawie o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek han-
dlowych.

Po³¹czone komisje obradowa³y w dniu 28 maja
bie¿¹cego roku i po zapoznaniu siê z treœci¹ usta-
wy i przeprowadzeniu dyskusji wnosz¹ o przyjêcie
tej ustawy przez Wysoki Senat bez poprawek.

Czego ustawa dotyczy? Ustawa dotyczy
art. 411 kodeksu spó³ek handlowych, a konkret-
nie zmian w §3 tego¿ artyku³u. Do tej pory §3 po-
wiada³, ¿e statut mo¿e ograniczyæ prawo g³osu ak-
cjonariuszy dysponuj¹cych powy¿ej 1/5 ogó³u
g³osów w spó³ce i ograniczenie to mo¿e dotyczyæ
wy³¹cznie wykonywania prawa g³osu z akcji prze-
kraczaj¹cych limit g³osów okreœlony w statucie.

Nowy zapis, zaproponowany przez komisjê
nadzwyczajn¹ „Przyjazne Pañstwo” – od razu chcê
powiedzieæ, ¿e poparty przez rz¹d – brzmi tak:
„statut mo¿e ograniczyæ prawo g³osu akcjonariu-
szy dysponuj¹cych powy¿ej 1/10 ogó³u g³osów
w spó³ce”, czyli jest obni¿enie poziomu ogranicze-
nia z 20%, czyli z 1/5, do 1/10. I to jest jeden ele-
ment. Dochodzi jeszcze drugi element, zwi¹zany
z doprecyzowaniem, jakie akcje, jakie prawa z wy-
konywania akcji i z jakiego tytu³u powinny byæ
brane pod uwagê i sumowane. W §3 jest to okreœ-
lone w ten sposób: „Do liczby g³osów, jakimi dys-
ponuje akcjonariusz, dolicza siê g³osy przys³ugu-
j¹ce mu jako zastawnikowi lub u¿ytkownikowi
lub na podstawie innego tytu³u prawnego. Ogra-
niczenie mo¿e równie¿ dotyczyæ innych osób, dys-
ponuj¹cych prawem g³osu jako zastawnik, u¿yt-
kownik lub na podstawie innych tytu³ów praw-
nych. Ograniczenie to mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie
wykonywania prawa g³osu z akcji przekracza-
j¹cych limit g³osów okreœlonych w statucie”. Ta
druga kwestia budzi³a jakieœ kontrowersje i w¹t-
pliwoœci interpretacyjne i wydaje siê, ¿e to dopre-
cyzowanie eliminuje te problemy.

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie po up³ywie trzydzie-
stu dni od dnia og³oszenia.

W czasie dyskusji w Sejmie by³a jedna popraw-
ka natury redakcyjnej, która nie zmienia³a przed-
³o¿enia merytorycznego.

Jak ju¿ mówi³em, rz¹d popiera te zmiany. Wy-
daje siê, ¿e s¹ one zasadne przede wszystkim ze
wzglêdu na porz¹dkowanie tych spraw doty-
cz¹cych tej drugiej kwestii, czyli kwestii tego, kto
ma prawo wykonywaæ i w jakiej wysokoœci prawo
z akcji, bêd¹c akcjonariuszem lub te¿ nie bêd¹c
akcjonariuszem, a maj¹c prawo do dysponowa-
nia prawami z tych akcji z innego tytu³u. Jeœli
chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to obni¿a siê, jak ju¿
mówi³em, do 1/10 ogó³u g³osów w spó³ce ograni-
czenie, które mo¿e byæ zawarte w statucie.

Z jednej strony podstawowa zasada jest taka,
¿e w odró¿nieniu od na przyk³ad spó³dzielni
w spó³ce prawa handlowego prawo g³osu powinno
byæ proporcjonalne, powinno byæ bezpoœrednio
zwi¹zane z wielkoœci¹ akcji, w tym przypadku mó-
wimy o spó³ce akcyjnej, ale z drugiej strony istnie-
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j¹ pewne specyficzne sytuacje, w których w³aœci-
ciele czy za³o¿yciele, czy te¿ ci, którzy dysponuj¹
w danym momencie akcjami, mog¹ wprowadzaæ
pewnego rodzaju ograniczenia. W zwi¹zku z tym
wydaje siê, ¿e to jest uelastycznienie zapisów
w kodeksie spó³ek handlowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak ma pytanie.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie. Pan powie-

dzia³, ¿e ta ustawa nowelizuje ten art. 411 §3. Do-
tyka ona, trzeba powiedzieæ, bardzo delikatnej
i istotnej materii, bo w zasadzie dotyczy ograni-
czenia praw w³aœcicielskich akcjonariuszy. Jest
to, tak jak pan powiedzia³, inicjatywa komisji
„Przyjazne Pañstwo”, aczkolwiek popierana przez
rz¹d. No, mnie zastanawia jedno – bo nie s³ysza-
³em, przynajmniej na tych spotkaniach, w któ-
rych uczestniczy³em, od œrodowisk gospodar-
czych, ¿eby taka inicjatywa by³a gdzieœ zg³aszana,
czy by³a postrzegana jako potrzebna czy pilna –
sk¹d w ogóle pomys³ takiej nowelizacji? Czyja to
by³a inicjatywa? Czy to by³o w ogóle konsultowa-
ne ze œrodowiskami gospodarczymi? I czy pan se-
nator nie uwa¿a, ¿e umo¿liwienie wprowadzania
takich zapisów do statutów spó³ek mo¿e skutko-
waæ pewnym jakby odstraszaniem inwestorów
strategicznych? Mog¹ oni mieæ chêæ przystêpo-
wania do takich spó³ek, a taki zapis w statucie
mo¿e powodowaæ niechêæ przystêpowania do
nich.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Ta kwestia nie by³a akurat dyskutowana na po-

siedzeniu komisji. Z mojego doœwiadczenia jako
cz³owieka funkcjonuj¹cego w ¿yciu gospodar-
czym wynika, ¿e tego rodzaju problemy by³y syg-
nalizowane przez udzia³owców na przyk³ad spó-
³ek pracowniczych. Dochodzi³o tam do takiej sy-
tuacji, ¿e w pewnym momencie pojawia³ siê inwe-
stor, który, jak siê okazywa³o, dysponowa³ okreœ-
lon¹ wiêkszoœci¹ akcji czy udzia³ów i w zwi¹zku
z tym intencje za³o¿ycieli mog³y zostaæ zachwiane
w ten sposób, ¿e ktoœ, czy jakaœ niewielka grupa,
móg³ przej¹æ kontrolê nad t¹ spó³k¹. Ale to jest ta-

ka, powiedzmy, reminiscencja mojego doœwiad-
czenia.

Odpowiadam dalej. Czy to nie przeszkodzi in-
westorom...

(Senator W³adys³aw Dajczak: Czy nie odstra-
szy ich?)

Tak, czy nie odstraszy inwestorów strategicz-
nych. Myœlê, ¿e w ramach swobody dzia³alnoœci
gospodarczej jest swoboda kszta³towania umów
i w zwi¹zku z tym statut spó³ki jest kszta³towany
zgodnie z intencjami za³o¿ycieli spó³ki. Je¿eli jest
to spó³ka ju¿ funkcjonuj¹ca, to akcjonariusze
dzia³aj¹ w ramach obowi¹zuj¹cego prawa, w tym
w³aœnie w ramach obowi¹zuj¹cego statutu. I ten
statut bêdzie obowi¹zywa³ tak d³ugo, jak d³ugo
nie nast¹pi porozumienie w spó³ce akcyjnej w 3/4
kapita³u, wskutek którego zdecyduje siê o zmia-
nach w spó³ce. Je¿eli nie dojdzie do takiego poro-
zumienia, to ta spó³ka bêdzie funkcjonowa³a na
obecnych zasadach. Je¿eli chodzi teraz o inwesto-
ra, jak pan mówi, strategicznego, to on jest w³aœ-
nie w takiej sytuacji, ¿e ma do czynienia z podmio-
tem ukszta³towanym w sposób prawny taki a nie
inny i teraz pozostaje tylko kwestia, czy rachunek
ekonomiczny, powiedzmy, mobilizuje i prowokuje
tego¿ inwestora do tego, ¿eby wejœæ w tê spó³kê,
czy te¿ bêdzie on szuka³ innego podmiotu, innej
spó³ki. Myœlê, ¿e mo¿e byæ intencj¹ zarówno za³o-
¿ycieli spó³ki, jak i akcjonariuszy utrzymanie
w pewnych warunkach bardziej rozdrobnionego
akcjonariatu i przeciwdzia³anie w ten sposób,
a w³aœciwie jakby utrudnienie, bo to nie jest za-
mkniêcie drogi, tylko utrudnienie przejêcia kon-
troli nad spó³k¹ jakiemuœ inwestorowi, który po-
siada odpowiednio du¿y kapita³ i jest w stanie… to
znaczy nie posiada na tyle du¿ego kapita³u, tak
bym to okreœli³, ¿eby uzyskaæ 3/4 kapita³u akcyj-
nego, w tym wypadku chodzi o to, ¿eby uniemo¿li-
wiæ przejêcie kontroli nad spó³k¹ w takim mo-
mencie, gdy siê posiada na tyle du¿y kapita³, ¿e
przekroczy siê 1/10 ogó³u g³osów w spó³ce. Tak
bym tu odpowiedzia³. Je¿eli ta odpowiedŸ jest nie-
zadowalaj¹ca, to bêdziemy jeszcze pytaæ pana mi-
nistra, bo pewnie móg³by coœ do tego dodaæ.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bar-
dzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym jeszcze wróciæ do

tematu ewentualnych konsultacji. Rozumiem, ¿e
konsultacji z przedstawicielami ró¿nego rodzaju
klubów czy stowarzyszeñ skupiaj¹cych przedsiê-
biorców w tym przypadku nie by³o. Panie Senato-
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rze, niew¹tpliwie przyjêcie tego rozwi¹zania bê-
dzie hamowa³o rozwój tych spó³ek, bez wzglêdu
na to, czy chodzi o spó³ki pracownicze, czy jakieœ
inne. Jednak w tym przypadku jest to pewne ste-
rowanie i bardzo daleko id¹ce ograniczenie swo-
body funkcjonowania podmiotów gospodarczych
i rozwoju inwestycji.

Senator Stanis³aw Iwan:
Mamy tutaj zmianê parametru. Przedtem by-

³a 1/5, ograniczenie do 1/5, a teraz jest ograni-
czenie do 1/10. Jasne, ¿e jest kwesti¹ dyskusyj-
n¹, na ile mo¿na to ograniczaæ, na ile mo¿na iœæ
w dó³, ale ja nie odpowiem… W materia³ach, któ-
re czyta³em, w sprawozdaniu sejmowym by³a in-
formacja, ¿e by³y prowadzone jakieœ konsulta-
cje w tej sprawie, ale nie jestem w stanie podaæ
szczegó³ów. Mam nadziejê, ¿e dowiemy siê tego
póŸniej. W moim mniemaniu to pozytywna
zmiana. Mog¹ byæ ni¹ zainteresowane równie¿
na przyk³ad spó³ki Skarbu Pañstwa, które s¹
prywatyzowane przez gie³dê. Tutaj nie chodzi
o znalezienie inwestora strategicznego, ale
o zdobycie dodatkowego kapita³u na rozwój spó-
³ki i utrzymanie kontroli przez dotychczaso-
wych w³aœcicieli. Taki element te¿ mo¿e wystê-
powaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê zg³o-

szeñ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê uprzejmie.)
Proszê pañstwa, czekaj¹ nas trudnoœci, bo nie

ma pana ministra Wrony, który mo¿e dotrzeæ lada
moment. Wobec tego, je¿eli pañstwo nie maj¹ py-
tañ, to mo¿emy pójœæ dalej. Gdyby by³y pytania do
pana ministra Wrony, w tym momencie byœmy
musieli zrobiæ przerwê.

(G³os z sali: Nie ma pytañ.)
Skoro nie ma pytañ, wobec tego przechodzimy

dalej.
Otwieram dyskusjê.
(G³os z sali: Nie ma nikogo zapisanego, dwóch

senatorów z³o¿y³o do protoko³u…)
Dwa wyst¹pienia, senatora Rachonia i senato-

ra Zaj¹ca, zosta³y zg³oszone do protoko³u.*
Informujê, ¿e lista…
(G³os z sali: Jeszcze senator Bisztyga.)
Do protoko³u czy…
(G³os z sali: Do protoko³u.)

Równie¿ senator Bisztyga z³o¿y³ swoje przemó-
wienie do protoko³u.*

W ten sposób lista mówców zosta³a wyczerpa-
na.

Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Informujê równie¿, ¿e g³osowanie w sprawie

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Oczywiœcie zamkn¹³em ju¿ dyskusjê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 571,
a sprawozdanie komisji w druku nr 571A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Komisji Œrodowiska, senatora
Grzegorza Wojciechowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu komisji chcia³bym z³o¿yæ wspólne

sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Œrodowiska. Sprawozdanie komisji
znajduje siê w druku nr 571A. Odby³y siê dwa po-
siedzenia – w dniach 9 i 16 czerwca 2009 r. Komi-
sje wnosz¹ o przyjêcie ustawy wraz z poprawka-
mi. Tych poprawek jest dziewiêæ; s¹ wymienione
w tym¿e druku.

Jest to nowa ustawa, która wynika z tego, ¿e
poprzednia utraci³a wa¿noœæ wskutek zmiany
przepisów Unii Europejskiej. Wesz³o w ¿ycie no-
we rozporz¹dzenie Rady, rozporz¹dzenie
nr 834/2007, które reguluje funkcjonowanie
rolnictwa ekologicznego, i jest koniecznoœæ do-
stosowania polskiego prawa do nowych wymo-
gów unijnych. Ja mo¿e przytoczê tutaj fragmen-
cik tego rozporz¹dzenia unijnego. Cel i zakres
stosowania: „Niniejsze rozporz¹dzenie stanowi
podstawê trwa³ego rozwoju produkcji ekologicz-
nej przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczne-
go funkcjonowania rynku wewnêtrznego, za-
gwarantowaniu uczciwej konkurencji, zape-
wnieniu zaufania konsumentów oraz ochronie
ich interesów. Ustanawia ono wspólne cele i za-
sady bêd¹ce fundamentem przepisów wyda-
nych na podstawie tego rozporz¹dzenia w zakre-
sie wszystkich etapów produkcji, przygotowa-
nia i dystrybucji produktów rolnictwa ekologi-
cznego oraz ich kontroli, stosowania na etykie-
tach i w reklamach oznaczeñ odnosz¹cych siê
do produkcji ekologicznej.” To rozporz¹dzenie
wesz³o w ¿ycie 1 stycznia tego roku.

Ustawa by³a projektem rz¹dowym – w tej chwili
wracam ju¿ do ustawy – przygotowanym przez mi-
nisterstwo rolnictwa. Okreœla ona zadania i w³a-
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œciwoœæ organów administracji publicznej w za-
kresie produkcji oraz znakowania produktów
ekologicznych zgodnie z normami i przepisami,
ustanawia wniosek dotycz¹cy podjêcia dzia³alno-
œci ekologicznej, wskazuje formularze, które bêd¹
dostêpne w tym celu, okreœla zadania Inspekcji
Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿yw-
czych, okreœla tak¿e zasady nadzoru nad jedno-
stkami certyfikuj¹cymi, który bêdzie sprawowaæ
w³aœnie Inspekcja Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych.

Sejm uchwali³ ustawê na czterdziestym drugim
posiedzeniu w dniu 22 maja. Do Senatu zosta³a
ona przekazana 25 maja. Marsza³ek skierowa³ j¹
w³aœnie do tych dwóch komisji, których sprawo-
zdanie przedstawiam.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê…)

Mo¿e jeszcze krótko powiem o poprawkach, je-
œli pan marsza³ek pozwoli.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê bardzo.)

Te poprawki, które zosta³y przyjête przez komi-
sje, maj¹ charakter poprawek legislacyjnych, do-
precyzowuj¹cych, usuwaj¹cych pewne nieœcis³o-
œci i b³êdy legislacyjne. Nie s¹ to poprawki meryto-
ryczne. Poprawek tych jest w sumie dziewiêæ.
Dziêkujê bardzo. Je¿eli s¹ pytania…

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy s¹ za-

gro¿enia zwi¹zane z niemo¿noœci¹ dope³nienia
przez jednostki certyfikuj¹ce nale¿ytego nadzoru
nad tak du¿¹ liczb¹ gospodarstw ekologicznych.
Szacuje siê, ¿e ta liczba zarejestrowanych pod-
miotów w roku 2013 mo¿e osi¹gn¹æ nawet piêæ-
dziesi¹t tysiêcy.

Drugie pytanie. Poniewa¿ jestem senatorem
ziemi opolskiej… Przyznam siê, ¿e nie zna³em
tych danych, ale wiem, ¿e na przyk³ad w 2008 r.
w województwie lubuskim zarejestrowanych by-
³o czterysta osiemdziesi¹t osiem gospodarstw
ekologicznych, tylu by³o producentów ekologicz-
nych, w œwiêtokrzyskim – tysi¹c sto siedemdzie-
si¹t dziewiêæ gospodarstw ekologicznych,

a w opolskim – zaledwie szeœædziesi¹t dwa. Czy
pan senator siê orientuje, z czego te dysproporcje
mog¹ wynikaæ i na ile taki stopieñ rozwoju mo¿e
byæ determinowany sprawnoœci¹ dzia³ania orga-
nów administracji publicznej w danym regionie?
Dziêkujê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z tym rolnictwem ekologicznym to nie jest do

koñca tak, bo te dane statystyczne nie s¹… To
znaczy, one s¹ dobre, tylko nie do koñca odnosz¹
siê do tej kwestii, bo gospodarstwa ekologiczne
i producenci ¿ywnoœci ekologicznej to nie do koñ-
ca jest to samo. Tutaj bêd¹ wchodziæ w grê rów-
nie¿ programy ekologiczne, które maj¹ s³u¿yæ
utrzymaniu czystego œrodowiska. Jest tu oczywi-
œcie element pewnego wp³ywu na gospodarstwa
s¹siednie, które produkuj¹ ¿ywnoœæ, ale produk-
ty z tych gospodarstw niekoniecznie bêd¹ poja-
wia³y siê na rynku.

Oczywiœcie jest te¿ kwestia certyfikacji. Myœ-
lê, ¿e jednym z celów tej nowelizacji jest pojawie-
nie siê wiêkszej liczby jednostek certyfiku-
j¹cych, bo bêdzie musia³o byæ ich wiêcej. Ale
w zwi¹zku z tym nadzór nad wiêksz¹ liczb¹ je-
dnostek bêdzie trudniejszy – i st¹d pewne zao-
strzenia w porównaniu z tym, co by³o w ustawie
poprzedniej.

Mówi¹c o produkcji… Tutaj jest te¿ taki pro-
blem, ¿e na przyk³ad w statystykach do produkcji
ekologicznych bêd¹ zaliczane chyba te¿ poplony
ozime czy inne tego typu programy – bo takie pew-
nie s¹ statystyki Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. A to niekoniecznie musi to
oznaczaæ producenta tej ¿ywnoœci pokazuj¹cej siê
w sklepie. Aczkolwiek wspomniane programy ma-
j¹ na celu zachowanie œrodowiska, w tym te¿ dla
tych gospodarstw, które produkuj¹ na rynek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senato-

ra? Nie ma. Wobec tego bardzo dziêkujê.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziêkujê

bardzo, Panie Marsza³ku.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
rolnictwa i rozwoju wsi.

Czy przedstawiciel rz¹du, minister £awniczak,
pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Marsza³ku,
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Panie Senatorze, myœlê, ¿e na tym etapie nie ma
takiej potrzeby, aby…)

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pan senator Knosala ma pytanie

do pana ministra. I tego pytania pan nie uniknie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ w³aœciwie

o trzy sprawy.
Czy mo¿na przewidzieæ, ilu œrednio inspekto-

rów rolnictwa ekologicznego bêdzie przypada³o na
jeden tysi¹c zarejestrowanych producentów eko-
logicznych? Ilu trzeba by, œrednio oczywiœcie, in-
spektorów na jeden tysi¹c zarejestrowanych pro-
ducentów, aby by³o mo¿liwe skuteczne wykony-
wanie dzia³añ kontrolnych, o których jest mowa
w art. 7 ust. 1 projektu ustawy?

Drugie pytanie. Jaki odsetek wniosków o nada-
nie certyfikatu zgodnoœci sk³adanych do jedno-
stek certyfikuj¹cych znajduje negatywny fina³, to
znaczy, ile przypadków koñczy siê odmow¹ przy-
znania certyfikatu? Jaki szacunkowo jest to pro-
cent? I czy s¹ powszechne przypadki cofniêcia na-
danych ju¿ certyfikatów zgodnoœci?

I ostatnie pytanie. W projekcie ustawy jest mowa
o szeœædziesiêciu dniach. Czy po up³ywie tego okre-
su szeœædziesiêciodniowego inspekcja odgórnie bê-
dzie wskazywaæ producentom ekologicznym w³a-
œciwe jednostki certyfikuj¹ce, czy te¿ sami produ-
cenci bêd¹ zobowi¹zani dokonywaæ w tym terminie
zg³oszenia do innej jednostki certyfikuj¹cej? Czy
poza przypadkiem, kiedy jednostce certyfikuj¹cej
zostanie cofniête pozwolenie, producenci ekologicz-
nibêd¹mielimo¿liwoœæ zmiany jednostki certyfiku-
j¹cej, której podlegaj¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

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

Na pewno zawsze tak by³o – i jest to utrzymane – ¿e
to sam producent decyduje o wyborze jednostki.
Nawet jeœli danej jednostce zostanie cofniête upo-
wa¿nienie – oczywiœcie o ile taka sytuacja w ogóle
nast¹pi – producent bêdzie mia³ prawo sam wybraæ
podmiot, który bêdzie go obs³ugiwa³. Tych jedno-
stek w tej chwili mamy jedenaœcie, w tym szeœæ wio-
d¹cych na rynku, funkcjonuj¹cych ju¿ od ³adnych
paru lat, a kilka nowych jednostek zosta³o zareje-

strowanychniedawno,wci¹guostatnichdwóch lat.
Wiemy te¿, ¿e co najmniej dwie czy trzy nastêpne je-
dnostki staraj¹ siê o akredytacjê, o to, aby prowa-
dziæ sprawy oceny rolnictwa ekologicznego. Myœlê
wiêc, ¿e rolnicy maj¹ du¿y wybór, jeœli chodzi o pod-
mioty, które mog¹ ich obs³ugiwaæ.

Jeœli chodzi o liczbê negatywnych opinii wyda-
wanych przez jednostki, to naprawdê przypadki ta-
kie by³y wrêcz pojedyncze. Przypomnê, ¿e mamy
dwa lata na przestawienie siê na rolnictwo ekologi-
czne, w tym okresie jednostki wydaj¹ równie¿ wiele
zaleceñ dotycz¹cych tego, co nale¿y zrobiæ, aby fak-
tycznie certyfikat rolnictwa ekologicznego uzyskaæ.
A wiêc w tym okresie dwuletnim praca polega w³a-
œciwie na przestawianiu, przygotowaniu gospo-
darstw do wejœcia w rolnictwo ekologiczne. To s¹
naprawdê bardzo sporadyczne przypadki i powie-
dzia³bym, ¿e na te piêtnaœcie tysiêcy gospodarstw,
które ju¿ maj¹ certyfikat, dos³ownie kilka dosta³o
odmowê. Jeœli zaœ chodzi o cofniêcie decyzji, to za-
myka siê to, jak pamiêtam, liczb¹ oko³o dwudziestu
przypadków, chyba nawet mniej, w ci¹gu ostatnich
dwóch, trzech lat, gdy odpowiednie jednostki
stwierdzi³y ewidentne naruszenie. Tak ¿e ten odse-
tek jest bardzo ma³y. A ilu inspektorów… Nie mamy
sygna³ów o problemach, jeœli chodzi o jednostki. Nie
pamiêtam, ile osób faktycznie obs³uguje rolników
w tych jednostkach, ale jest to zale¿ne od zapotrze-
bowania i nie ma z tym ¿adnego problemu. Mo¿emy
jednak dok³adnie sprawdziæ, ile osób faktycznie
pracuje w charakterze inspektora. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê serdecznie.
Chcia³bym jeszcze wróciæ do mojego pytania,

które zada³em senatorowi sprawozdawcy. Chodzi
o Opolszczyznê i liczbê zaledwie szeœædziesiêciu
dwóch zarejestrowanych tam podmiotów, pod-
czas gdy w innych województwach jest ich cztery-
sta osiemdziesi¹t osiem czy nawet tysi¹c sto sie-
demdziesi¹t dziewiêæ. Opolszczyzna rolnictwem
stoi, a tu tak ma³a liczba? Przyznam, ¿e dla mnie
to by³a i jest du¿a niespodzianka.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Panie Senatorze, mogê obiecaæ, ¿e na pewno

wzmocnimy szkolenia, poszerzymy informacje
o rolnictwie ekologicznym, bo to sami rolnicy mu-
sz¹ decydowaæ, czy chc¹ siê tak¹ produkcj¹ zaj-
mowaæ. Jeœli bêdzie taka wola, to pracownicy re-
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sortu na pewno wspomog¹ rolników informacj¹
o mo¿liwoœciach, o potencjale rolnictwa ekologi-
cznego. Jesteœmy do dyspozycji. A jeœli chodzi
o sam¹ tê liczbê, to nie wiem, dlaczego… Faktycz-
nie, opolskie rolnictwem stoi, ale mo¿e zbyt ma³o
pracy informacyjnej wykonano wczeœniej, a mo¿e
w przypadku wiêkszoœci gospodarstw kalkulacja
wskazywa³a, ¿e nie op³aca im siê przechodziæ na
produkcjê ekologiczn¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, potem pani sena-

tor Fetliñska.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Istotnie pomi-
n¹³em kwestiê odpowiedzi, ale to dlatego, ¿e na
OpolszczyŸnie s¹ gorsze warunki dla rolnictwa
ekologicznego, wynikaj¹ce z obecnoœci ró¿nych
stref ochronnych, parków itd. Na pewno tych go-
spodarstw bêdzie mniej, to wiem z praktyki. Prze-
praszam za tê dygresjê.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, jak bêdzie
wygl¹da³a sytuacja, je¿eli na przyk³ad kontrola
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa stwierdzi na miejscu, ¿e rolnik posiada nieu-
¿ytek, a ten rolnik przyjdzie i powie: ja mam upra-
wê ekologiczn¹, proszê bardzo, to jest certyfikat.
Takie sytuacje ju¿ by³y. Czy zmieni siê procedura?
Do tej pory ten certyfikat by³ oczywiœcie numerem
jeden, by³ najwa¿niejszy. Czy bêdzie jakaœ zmiana
procedury? Dziêkujê bardzo.

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

zrozumia³em do koñca pytania. Rozumiem, ¿e ta
dzia³alnoœæ ekologiczna… Pan senator myœla³
mo¿e o ³¹kach, tak?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, nie.)
Szczerze mówi¹c, nie zrozumia³em pytania.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
To akurat nie chodzi o ³¹kê, chodzi o jak¹œ upra-

wê, w tym momencie nie jest wa¿ne, czy to aronia,
czy cokolwiek innego. Kontrola na miejscu stwier-
dza, ¿e to nieu¿ytek, a rolnik przychodzi, wskazuje
dok³adnie na ten sam fragment gruntu czy na ca³¹
dzia³kê i mówi, ¿e to uprawa ekologiczna.

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

Myœlê, ¿e interpretacja jest tutaj dosyæ prosta.
Jeœli jest tam uprawa ekologiczna, to jest to u¿ytek
rolny, jest tam prowadzona produkcja. Jeœli jednak
agencja stwierdzi, ¿e jest to nieu¿ytek, to jest to nie-
u¿ytek. Trudno, ¿eby by³y dwa stany faktyczne.
Myœlê, ¿e zas³anianie siê certyfikatem i twierdzenie,
i¿ jest tam prowadzona produkcja ekologiczna, jeœli
faktycznie nie jest prowadzona…No, to wskazanie
jest ewidentne i jeœli tam jest pobierana p³atnoœæ
rolno-œrodowiskowa, to niestety podlega ona win-
dykacji, zwrotowi. I tyle. Tu nie ma zmi³uj siê. Stan
faktyczny jest wa¿niejszy ni¿ certyfikat czy deklara-
cja, ¿e tam ktoœ prowadzi produkcjê ekologiczn¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Jedno pytanie, takie bardzo ogólne, Panie Mini-

strze. Moim zdaniem rozporz¹dzenie nr 834 –
chcia³bym tu us³yszeæ zdanie pana ministra – nie
jest do koñca dostosowane, mo¿e nie tyle do po-
trzeb, ile do warunków polskiego rolnictwa. To roz-
porz¹dzenie ma za zadanie bardziej utrzymanie pe-
wnego stanu rolnictwa i œrodowiska, chodzi o jego
aspekt ekologiczny, ni¿ wykorzystanie potencja³u
rolnictwa ekologicznego. A wchodz¹c piêæ lat temu
do Unii, mówiliœmy, ¿e nasz¹ si³¹ mo¿e byæ w³aœnie
rolnictwo ekologiczne. Czy pan minister nie odnosi
wra¿enia, ¿e rolnicy, zw³aszcza rolnicy ekologiczni,
po piêciu latach od wejœcia do Unii powinni od tej
ustawy oczekiwaæ wiêcej? Ona w zasadzie nie doty-
czy rolników, tylko relacji miêdzy jednostkami cer-
tyfikuj¹cymi a innymi organami pañstwa. Czy
w zwi¹zku z tym pan minister nie widzi potrzeby
troszeczkê innego spojrzenia na rolnictwo ekologi-
czne i wiêkszego wykorzystania naszej szansy,
o której tyle siê mówi³o? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

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

zdecydowanie tak. Potwierdzam s³owa pana sena-
tora, ¿e ten projekt, ta ustawa, faktycznie dotyczy
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bardziej funkcji kontrolnych, funkcji nadzoru nad
jednostkami certyfikuj¹cymi i nad przebiegiem do-
kumentacji pomiêdzy inspekcjami, których jest
sporo; wiod¹c¹ rolê ma Inspekcja Jakoœci Handlo-
wej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Faktycznie,
w tej ustawie przepisy nie dotycz¹ rolników wprost,
choæ oczywiœcie poœrednio ju¿ tak. Trzeba jednak to
zrobiæ, aby obieg dokumentów by³ uproszczony,
aby rolnikniemusia³ biegaæpodwóch, trzech insty-
tucjach, tylko by szed³ bezpoœrednio do jednostki
certyfikuj¹cej. A obowi¹zki informacji, przekazywa-
nia wszystkich danych pozostawiamy ju¿ jedno-
stce, która ma obowi¹zek informowaæ IJHARS i in-
ne s³u¿by o tym, jak wygl¹da obieg dokumentacji.

S¹ ju¿ przygotowane dzia³ania informacyjne
i promocyjne dla rolnictwa, dla produktów ekologi-
cznych, bo jest na to du¿e zapotrzebowanie. Na pe-
wno z naszej strony bêdzie wiêksza koordynacja
dzia³añ, aby u³atwiæ rolnikom sprzeda¿ produktów
w ró¿nego rodzaju sieciach. Takie rozmowy siê od-
bywaj¹, liczymy równie¿ na wsparcie stowarzyszeñ,
organizacji ekologicznych, które w tym obszarze
dzia³aj¹. Do koñca tego roku w wyspecjalizowanym
centrum doradztwa w Radomiu odbêdzie siê nie tyl-
ko szereg szkoleñ, ale tak¿e wiele praktycznych
warsztatów dla rolników i przetwórców. Myœlê, ¿e
jest to praca, któr¹ powinniœmy wzmocniæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³abym zapytaæ bardzo kró-

tko. Chodzi o to, ¿eby pan by³ ³askaw powiedzieæ,
jak wygl¹da realizacja wieloletniego programu roz-
woju rolnictwa ekologicznego. Wiem, ¿e w zwi¹zku
z tym programem postawiono diagnozê, ¿e mamy to
rolnictwo bardzo s³abo rozwiniête. Plany by³y dosyæ
szczytne. Jak to w tej chwili wygl¹da od strony reali-
zacyjnej? Czy nast¹pi³ du¿y postêp? Jak to jest
w stosunku do innych krajów europejskich?

Kolejne pytanie te¿ do tego nawi¹zuje. Jak
ustawa wp³ynie na poprawê realizacji tego pro-
gramu?

I jeszcze jedna rzecz, o któr¹ chcia³abym zapy-
taæ. Otó¿ czyta³am w ró¿nych artyku³ach, ¿e
w Polsce pojawiaj¹ siê roœliny modyfikowane ge-
netycznie, hodowane w sposób nieformalny,
wprowadzane tylnymi drzwiami. Czy to s¹ fakty,
czy tylko jakieœ fakty medialne? A jeœli tak jest, to
jak to siê ma do rozwoju rolnictwa ekologicznego?
Bo wydaje siê, ¿e to s¹ rzeczy stoj¹ce w sprzeczno-
œci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

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

Na pewno bardzo nam zale¿y na rozwoju rolni-
ctwa ekologicznego i na ró¿nicowaniu tej dzia³al-
noœci rolników. Oczywiœcie zawsze mo¿na mieæ
niedosyt, ¿e jest jeszcze ma³o tych gospodarstw,
choæ ich liczba co roku bardzo wzrasta. W zasa-
dzie ka¿dego roku jest postêp o kilkadziesi¹t pro-
cent, jeœli chodzi o liczbê tych gospodarstw rol-
nych. Myœlê, ¿e ta tendencja bêdzie siê utrzymy-
wa³a jeszcze przez co najmniej kilka lat.

Oczywiœcie jest ich mniej, ni¿ zak³ada³ sam pro-
gram, ale jestem przekonany, ¿e do koñca 2013 r.
osi¹gniemy poziom co najmniej czterdziestu, piêæ-
dziesiêciu tysiêcy gospodarstw realnie prowa-
dz¹cych produkcjê ekologiczn¹. Jest to dosyæ d³u-
gi proces, bo samo przestawianie, o którym mówi-
³em, trwa ponad dwa lata. Tak naprawdê równo-
leg³e musz¹ byæ dzia³ania produkcyjne i informa-
cyjne oraz przygotowanie rynku zbytu, bo to jest
chyba kluczowe. Nie chodzi o to, ¿eby nasi rolnicy
mieli gospodarstwa ekologiczne, ale o to, aby ta
produkcja przynosi³a im godziwe dochody, aby nie
mieli problemu ze zbytem produktów.

Jest du¿e zapotrzebowanie ze strony konsu-
mentów, jak równie¿ du¿e zapotrzebowanie ze
strony sieci handlowych. My mamy dzisiaj taki
problem, ¿e nie jesteœmy w stanie zapewniæ du¿ej
iloœci produktów w poszczególnych asortymen-
tach systematycznie dostarczanych do sieci. Czyli
to ssanie czy zapotrzebowanie jest du¿o wiêksze
ni¿ potencja³. Ale liczymy na to, ¿e w³aœnie zwiêk-
szenie liczby gospodarstw w poszczególnych gru-
pach upraw, bo to jest te¿ wa¿ne, aby mo¿na by³o
okreœlone partie towarów wczeœniej kontrakto-
waæ… Mamy informacje od bardzo powa¿nych
partnerów handlowych, którzy deklaruj¹ bardzo
konkretne iloœci, nawet w d³ugoletnich kontrak-
tach czy nawet z mo¿liwoœci¹ zapisania ceny gwa-
rantowanej za okreœlon¹ grupê produktów, co jest
w innych sytuacjach bardzo rzadko spotykane.

Jeœli chodzi o produkty GMO, to faktycznie takie
sygna³y docieraj¹, ale bardzo sporadycznie. To, co
stwierdzono w po³udniowej Polsce, g³ównie dotyczy
kukurydzy. Na pewno uczulamy wszystkie inspek-
cje, które zajmuj¹ siê kontrol¹. Nie jest to zgodne
z prawem, tak ¿e bêdzie piêtnowane. Z tym trzeba
walczyæ. S¹ takie konkretne sygna³y, choæ bardzo
trudno rozpoznaæ nawet specjalistom, którzy znaj¹
siê na produkcji roœlinnej, czy jest to kukurydza ge-
netycznie modyfikowana, czy nie. Dopiero wtedy,
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kiedy jestwykszta³conakolba,mo¿na tostuprocen-
towo stwierdziæ. Na pewno ta produkcja nasienna
mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla gospodarstw, które
akuratprowadz¹produkujêekologiczn¹.Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, du¿o siê mówi na temat prze-

prowadzanych kontroli, ale spo³eczeñstwo czêsto
pyta o opinie, o to, czy s¹ robione badania, na
przyk³ad czy roœliny s¹ sprawdzane pod k¹tem
pozosta³oœci po ró¿nego typu œrodkach chemicz-
nych. S¹ równie¿ próby przekonywania, szczegól-
nie przez zwolenników GMO, ¿e roœliny genetycz-
nie modyfikowane s¹ zdrowsze od roœlin z pro-
dukcji ekologicznej. Tak wiêc zderzaj¹ siê tu dwa
problemy. Co prawda jest wyraŸny zakaz w usta-
wie, która mówi wprost, ¿e roœliny nie mog¹ byæ
genetycznie modyfikowane… Czyli s¹ te dwie
kwestie, zreszt¹ pani senator Fetliñska zwróci³a
ju¿ na nie uwagê. W zwi¹zku z tym pytanie, czy ta-
kie kontrole s¹ prowadzone i wykazywane.

I jeszcze jedna sprawa w zwi¹zku z tym. Czêsto
jest tak, ¿e jedna partia handlowa, sk³adaj¹ca siê
z produktów pochodz¹cych od iluœ producentów,
jest zanieczyszczona przez jakiegoœ tam, powie-
dzmy, nieuczciwego producenta. Wtedy próbuje siê
podwa¿aæ ca³¹ partiê. Czy w tym przypadku – nie
wiem, czy jest taka mo¿liwoœæ – nie powinno siê
przeprowadziæ badañ wskazuj¹cych, ¿e produkty te
nie zawieraj¹ pozosta³oœci ¿adnych œrodków, a nie
po prostu podwa¿aæ ca³a partiê? Ktoœ z³apa³ jedne-
go z producentów, który nie mia³ certyfikatu, wiêc
ca³a partia – powiedzmy: od stu dostawców – jest
podwa¿ana. Czy jest do zastosowania metoda – bo
ja nie zauwa¿y³em tego ani w ustawie, ani w rozpo-
rz¹dzeniach – która pozwala³aby udowodniæ, ¿e
produkty s¹ zdrowe, ¿e partia odpowiada wszyst-
kim parametrom? Czy tylko certyfikaty s¹ wi¹¿¹ce?
Bo czêsto mamy wra¿enie, ¿e certyfikat to jest wszy-
stko, ale nie zastanawiamy siê nad tym, jaka jest ja-
koœæ tych produktów. Czy s¹ jakieœ dzia³ania, które
mog³yby pomóc w sytuacji, gdy rzeczywiœcie brak
certyfikatu… Ja bym powiedzia³ tak: wiele gospo-
darstw, które produkuj¹, nie maj¹c certyfikatu,
chocia¿ spe³niaj¹ wszystkie normy, ma mo¿e nawet
lepsze produkty ni¿ gospodarstwa z certyfikatem.
A czêsto od tych rolników nie chce siê przyj¹æ pro-
duktów, z wiadomych wzglêdów – bo ustawa, bo
rozporz¹dzenia itd.

Czy w tej sprawie mo¿na by coœ powiedzieæ?
Chodzi o to, ¿eby wyjœæ naprzeciw udowadnianiu,
¿e wcale tak do koñca nie jest, ¿e stawiany przez…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
pytanie mia³o trwaæ minutê. Ja o 12.30 og³aszam
przerwê. Minister nie bêdzie mia³ czasu odpowie-
dzieæ.)

Ju¿ koñczê. Tylko skoñczê myœl.
Czy rzeczywiœcie stawiane przez producentów

GMO zarzuty, ¿e te produkty s¹ zdrowsze od pro-
duktów ekologicznych, maj¹ uzasadnienie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, jeœli d³u¿sza wypowiedŸ…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Marsza³ku!
Pañstwo Senatorowie…)

Jeœli krótka, to proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Bardzo, bardzo
krótka.)

A jeœli nie, to ju¿ po przerwie.

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

stkie produkty, jeœli jest sygna³, s¹ kontrolowane.
Jest ca³a metodologia badañ, które prowadzi
IJHARS. Tam s¹ laboratoria do tego przygotowa-
ne. Wszystkim nam zale¿y, ¿eby produkty by³y
zdrowe. Na pewno ka¿da ¿ywnoœæ jest zdrowa,
a ta ekologiczna w sposób szczególny te kryteria
powinna spe³niaæ.

A jeœli chodzi o… No te badania s¹ rutynowe. Cer-
tyfikat jest potwierdzeniem ca³ej procedury produk-
cji w gospodarstwie na ka¿dym etapie i w ka¿dym
obszarze, od produkcji roœlinnej, przez zwierzêc¹, do
sadowniczej. No mo¿e jest wiele produktów równie
dobrych, ale to musi byæ potwierdzone przez jedno-
stkê. Stawiamy na pewne zaufanie w stosunku do
gospodarstw i do jednostek. Na tym bazujemy.

Na pewno nie jest prawd¹, ¿e produkty GMO s¹
zdrowsze od ekologicznych. Myœlê, ¿e jest to zro-
zumia³e. Mo¿e takie argumenty przez grupê lob-
bingow¹, która promuje GMO, s¹ u¿ywane. Ale to
wcale nieprawda, ¿e te produkty s¹ zdrowsze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski bêdzie móg³ zadaæ

pytanie po przerwie, a my bêdziemy musieli kon-
tynuowaæ dyskusjê po przerwie.

Og³aszam pó³godzinn¹ przerwê na otwarcie
wystawy.

Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 30
do godziny 13 minut 01)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Rozumiem, ¿e pan senator Wojciechowski

chcia³ skierowaæ pytanie do obecnego tu pana mi-
nistra £awniczaka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze. To jest w dal-
szym ci¹gu punkt czwarty porz¹dku obrad.

Panie Ministrze, zapraszam na mównicê.

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

strze! Mam bardzo krótkie pytanie i prosi³bym
o bardzo ogóln¹ odpowiedŸ. Chodzi mi o to ozna-
czenie „bio”. Samo „bio” trochê mi siê Ÿle kojarzy –
nie wiem, czy panu ministrowi równie¿ – to zna-
czy, nie tyle z ekologi¹, co z biotechnologi¹. Mo¿e
jestem uczulony czy coœ w tym rodzaju, ale czy to
oznaczenie „bio” wynika po prostu, bo ja wiem,
z prawa miêdzynarodowego, zobowi¹zañ polskich
itd.? Czy jest jakieœ rozporz¹dzenie, coœ takiego?
Czy te¿ po prostu zosta³o tak to do³¹czone? Bo to
mo¿e byæ przyczyn¹ swego rodzaju wprowadzania
producentów w b³¹d. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

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

wie! Wszystkie oznaczenia w rolnictwie ekologi-
cznym, jak równie¿ generalnie oznaczenia geo-
graficzne, zosta³y du¿o wczeœniej uzgodnione
na forum wszystkich krajów, które s¹ tym zain-
teresowane. Prowadzona jest dyskusja nad
zmian¹ tego znaku, ale myœlê, ¿e warto, aby
on… My musimy, ale te¿ chcemy i zale¿y nam na
tym, aby ten znak by³ rozpoznawalny przez
wszystkich konsumentów i kojarzony jedno-
znacznie z produkcj¹ ekologiczn¹. A wiêc warto,
aby by³ identyczny tak w Polsce, jak i w innych
krajach. Jakieœ pó³tora miesi¹ca temu by³a
w Pradze dyskusja na ten temat i jeszcze w tym
roku taka dyskusja bêdzie siê toczyæ. Byæ mo¿e
decyzja zapadnie, ale proces uzgadniania
wspólnego znaku… Tych krajów jest sporo
i w ró¿nych krajach ró¿nie mo¿e siê coœ koja-
rzyæ. To „bio” by³o chyba takim optymalnym, ak-
ceptowanym przez wiêkszoœæ pañstw oznacze-
niem. Mo¿e dla pana senatora, dla specjalisty,
bo jest pan fachowcem, to ju¿… Mo¿e konsu-
menci, którzy nie zapoznali siê z tym a¿ tak
szczegó³owo, nie maj¹ takich skojarzeñ. Wiado-
mo, specjaliœci rozpatruj¹ ró¿ne warianty. Ale

na pewno dyskusja nad ustaleniem znaku jest
prowadzona i myœlê, ¿e do koñca roku zapadnie
decyzja, czy zostanie on zmieniony, czy nie, bo
kilka krajów wnosi³o swoje zastrze¿enia. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pytania siê… A, jeszcze pani senator Damiêcka.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Mo¿e to pytanie nie dotyczy bezpoœrednio oz-

nakowania, u¿ywania odpowiedniego jêzyka
i ogólnie tego, nad czym debatujemy, niemniej
chcia³abym pana ministra zapytaæ o rzecz na-
stêpuj¹c¹. Osobiœcie nie jestem specjalist¹
w dziedzinie rolnictwa, w szerokim tego s³owa
znaczeniu, ale dostajê bardzo du¿o listów od
osób, które tematyk¹ rolnictwa ekologicznego
s¹ zainteresowane. To zarówno przeciwnicy te-
go¿ rolnictwa ekologicznego, u¿ywaj¹cy ró¿-
nych argumentów, jak i zwolennicy, których
niestety, muszê powiedzieæ, jak wynika z kore-
spondencji, któr¹ dostajê, jest mniej.

Moje pytanie brzmi: czy ministerstwo wyczer-
pa³o wszystkie mo¿liwoœci, czy stworzy³o tak
przyjazn¹ sytuacjê, ¿eby udostêpniæ w szerokim
tego s³owa znaczeniu informacje na temat rolni-
ctwa ekologicznego i tego, co ono z sob¹ niesie?
I czy u¿y³o wszystkich instytucji medialnych, ¿e-
by spopularyzowaæ to zagadnienie, a równoczeœ-
nie umo¿liwiæ w szerokim zakresie wyjaœnienie
spraw dotycz¹cych tej kwestii? Bo podejrzewam,
¿e bez wzglêdu na to, jak bêdziemy g³osowaæ i co
przeg³osujemy, to te pytania ci¹gle bêd¹. Dziêku-
jê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

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

wie! Na pewno poczyniliœmy kilka kroków przy-
gotowuj¹cych promocjê rolnictwa ekologiczne-
go, choæby takich jak ta ustawa, która daje gwa-
rancjê, przede wszystkim konsumentom, ¿e
produkt ekologiczny jest zdrowy, ¿e jest wytwa-
rzany zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi w rolni-
ctwie ekologicznym. Czyli ustawa daje jakby do-
datkowe punkty bezpieczeñstwa w tym tak wa¿-
nym obszarze. Na pewno nie jesteœmy zadowole-
ni z informacji, jaka jest przekazywana szero-
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kiej grupie odbiorców, i na pewno musimy j¹ po-
prawiæ. Mamy pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e du¿o pracy
przed nami. Na pewno bêdziemy prosili o wspar-
cie równie¿ panie i panów senatorów, a tak¿e
media. Rolnictwo ekologiczne jest jeszcze ma³o
rozpoznawalne. Szczerze mówi¹c, jestem trosz-
kê zaskoczony tym, ¿e jest tak du¿a grupa prze-
ciwników rolnictwa ekologicznego, no bo jak
mo¿na byæ przeciwnym czemuœ, co jest zdrowe,
dobre, doskona³e. Trudno mi to zrozumieæ,
ale… No niestety…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ale s¹ nie-
przekonani.)

Tak, tak. Mo¿e faktycznie podaje siê zbyt ma³o
informacji, zbyt ma³o argumentów, które za tym
przemawiaj¹. I tutaj na pewno ta ustawa da do-
datkowe gwarancje, dodatkowe argumenty: ¿e
kontrolujemy produkcjê na ka¿dym etapie, ¿e
nie bêdzie podróbek, ¿e nikt nie bêdzie nadu¿y-
wa³ symboli ani nie nadu¿yje zaufania podczas
produkcji ekologicznej na ¿adnym z jej etapów,
czy to w gospodarstwie, czy w przetwórstwie, czy
te¿ póŸniej w dystrybucji, w sieciach. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja bardzo siê cieszê, i¿ w swojej

wypowiedzi pan dwukrotnie podkreœli³, ¿e ¿y-
wnoœæ naturalna, ekologiczna jest zdrowa, lepsza
i smaczniejsza i w ogóle ma same zalety. Rozu-
miem, ¿e jest pan jej zwolennikiem. Chcia³abym
jednak zapytaæ, czy pan przewiduje, ¿e bêdziemy
w stanie oprzeæ siê lobbingowi firm, które chc¹ na
przyk³ad propagowaæ uprawê kukurydzy GMO.
Ten lobbing jest dosyæ silny i wydaje mi siê, w³aœ-
nie na tle tego, co, jak podejrzewam, mo¿e siê
dziaæ, ¿e bêdzie bardzo silna promocja roœlin
GMO. Ministerstwo rolnictwa powinno wiêc bar-
dzo intensywnie prowadziæ w³aœnie tak¹ akcjê in-
formacyjn¹ na temat rolnictwa ekologicznego, ak-
cjê promocyjn¹. A to w tym celu, ¿eby ludnoœæ rze-
czywiœcie mog³a te pogl¹dy sobie utrwaliæ: co to
znaczy dobra, zdrowa, naturalna ¿ywnoœæ. I ¿eby
po prostu doceni³a te¿ polskie rolnictwo, które
w tej chwili jest bardzo ekologiczne, jeœli siê weŸ-
mie pod uwagê rolnictwo w innych porównywal-
nych krajach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

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

Panie Marsza³ku, Pañstwo Senatorowie! Na pe-
wno bardzo mocno chcemy promowaæ rolnictwo
ekologiczne, ekologiczn¹ ¿ywnoœæ. Ja jestem
ogromnym zwolennikiem tej produkcji, nie tylko
dlatego, ¿e sam prowadzê gospodarstwo i mam
nadziejê, ¿e w krótkim czasie równie¿ bêdê wy-
twarza³ produkty ekologiczne, ju¿ pod nadzorem
jednostki certyfikuj¹cej, ale przede wszystkim
dlatego, ¿e jest to szansa dla naszych rodzinnych
gospodarstw. To jest zajêcie, które mo¿e byæ po-
dejmowane w³aœnie przez du¿¹ grupê tych œre-
dnich, ma³ych, rodzinnych gospodarstw, gdzie
nie ma alternatywy. A ekologia doskonale wpisuje
siê w ró¿nicowanie dzia³alnoœci. Ja myœlê, ¿e po-
zytywny lobbing, o którym równie¿ pani senator
mówi³a, jest potrzebny. Potrzebne jest wzmocnie-
nie z naszej strony, tak aby ten produkt ekologicz-
ny by³ premium. Czynimy równie¿ wiele starañ,
aby rolnicy mogli korzystaæ z takich ekologicz-
nych œrodków u¿ywanych do produkcji po to, ¿e-
by wydajnoœæ by³a wiêksza i ¿eby by³o wytwarza-
nych jak najwiêcej tych produktów. Bo nie ma co
ukrywaæ, ¿e wydajnoœæ w produkcji ekologicznej
jest zdecydowanie ni¿sza ni¿ w konwencjonalnej.

Równolegle nasze instytuty prowadz¹ wiele
praktycznych, przydatnych, myœlê, badañ, któ-
rych wyniki mo¿na póŸniej wykorzystaæ w gospo-
darstwie czy w przetwórstwie. W zesz³ym roku
i w jeszcze poprzednim prowadzonych by³o kilka-
naœcie projektów wdro¿eniowych, takich real-
nych, mam na myœli instytut w Skierniewicach,
instytut w Pu³awach, w ka¿dym razie prowadzi je
kilka jednostek badawczych i myœlê, ¿e w krótkim
czasie bêdziemy mogli to przekazaæ jako narzê-
dzie dla gospodarstw. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze! Wszyscy wiemy o tym, ¿e ta

produkcja jest dro¿sza, produkt powinien byæ
sprzedawany po wy¿szej cenie, konsumentów
dzisiaj na to nie staæ, jest problem z nabywc¹. Je-
dnym z rozwi¹zañ tego problemu jest dop³ata do
gospodarstw ekologicznych, ale problem nie jest
do koñca rozwi¹zany, gdy¿ chcia³oby siê, aby go-
spodarstwo ekologiczne, które siê zak³ada, istnia-
³o dwadzieœcia lat, a wsparcie jest przez piêæ lat.
Koñczy siê program. I co dalej?

Czy rz¹d ma zamiar podj¹æ jakieœ dzia³ania?
W przypadku niektórych skoñczy³y siê na przy-
k³ad œrodki z PROW 2004–2006, œrodki siê skoñ-
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czy³y i ci, którzy nie weszli do nowego programu,
p³ac¹. Co z rolnikami, dla których skoñczy³y siê
dotacje? Jak oni maj¹ utrzymywaæ siê na rynku,
jeœli w Unii Europejskiej ten problem rozwi¹zywa-
ny by³ inaczej, dzisiaj jest to robione inaczej, obo-
wi¹zuj¹ niby jednakowe przepisy, ale i tak jest
inaczej. Czy rz¹d zamierza podj¹æ jakieœ dzia³a-
nia, zg³osiæ do Komisji Europejskiej o jakieœ nasze
notyfikowane dzia³ania, które by wspiera³y pol-
skie gospodarstwa?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Ministrze.

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

Pozwoli pansenator, ¿eniedokoñcazgodzêsiê zpe-
wn¹ tez¹, z tym, ¿e nie ma zainteresowania konsu-
mentów ¿ywnoœci¹ ekologiczn¹, bo zainteresowa-
nie jest ogromne. My mamy, proszê uwierzyæ, inny
problem, taki, ¿e nie mamy jeszcze tak du¿ej pro-
dukcji z gospodarstw ekologicznych, abyœmy mogli
w sposób ci¹g³y dostarczaæ te produkty do istnie-
j¹cych punktów handlowych. Kilka du¿ych pod-
miotów handlowych przymierza siê i nie mo¿e zna-
leŸæ partnerów do tego, aby w swoich placówkach
na terenie kraju tê ¿ywnoœæ dystrybuowaæ.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie ma produ-
centa, bo mu siê nie op³aca.)

Na pewno ta produkcja jest bardziej praco-
ch³onna i kosztoch³onna, co do tego nie ma dysku-
sji, jeœli jednak spojrzymy na ceny produktów eko-
logicznych, to one nie s¹ wcale du¿o wy¿sze od cen
produktów konwencjonalnych, powiedzia³bym, ¿e
s¹ zbyt niskie w stosunku do nak³adów, jakie po-
nosz¹ rolnicy, i ró¿nice procentowe na plus rolni-
ctwa ekologicznego nie s¹ wcale a¿ takie ogromne.

Myœlê, ¿e kilka pakietów, które wykorzystuj¹
nasi rolnicy, powinno zostaæ rozszerzonych. Pro-
wadzone s¹ dyskusje o tym, jak premiowaæ tê pro-
dukcjê, choæby produkcjê roœlin wysokobia³ko-
wych, tych, które mog¹ stanowiæ uzupe³nienie
bia³ka, potrzebnego w gospodarstwie równie¿ do
produkcji zwierzêcej. W tej chwili w resorcie rolni-
ctwa rozpatrywanych jest kilka systemów jako-
œci, choæby system QMP w produkcji wo³owiny,
w którym produkujemy bez udzia³u roœlin GMO.
Rolnicy, uczestnicz¹c w tym systemie, bêd¹ mogli
siê ubiegaæ o zwrot kosztów uczestnictwa i pewne
premie za tak¹ produkcjê.

Myœlê, ¿e takie dzia³ania pozwol¹ zachêciæ do
tego coraz wiêcej osób, nie tylko do produkcji roœ-
linnej, ale i zwierzêcej, bo przecie¿ nie ma co ukry-

waæ, ¿e wiêksze zyski mo¿na osi¹gn¹æ przez prze-
robienie produktu roœlinnego na miêso czy choæ-
by na produkty wysoko przetworzone. Na razie
nie mamy ¿adnych konkretnych propozycji, które
by dodatkowo do tego zachêci³y. Doœwiadczenia
gospodarstw, które same produkuj¹, które prze-
twarzaj¹, pokazuj¹, ¿e najtrudniejsze jest wejœcie
na rynek, zdobycie konsumenta, póŸniej jest to
ju¿ sprawnie funkcjonuj¹cy mechanizm. Oczywi-
œcie bardzo powa¿nie to rozwa¿amy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym

zapytaæ o tak¹ kwestiê. Jaka jest skala produkcji
ekologicznej ¿ywnoœci w naszym kraju? Druga
kwestia. Interesuje mnie to, czy jest to tendencja
wzrostowa. Jak resort to widzi? Jako minister-
stwo, jako resort na pewno macie wiedzê o tym,
czy z roku na rok przybywa gospodarstw ekologi-
cznych. Na moje trzecie pytanie pan minister
czêœciowo ju¿ odpowiedzia³, chodzi mi o zamie-
rzenia resortu dotycz¹ce tego, jak wspieraæ ten
dzia³ produkcji. Co konkretnie resort zamierza
robiæ, ¿eby zwiêkszaæ produkcjê ¿ywnoœci ekolo-
gicznej w naszym kraju? Wiemy o tym, ¿e jest za-
potrzebowanie na zewn¹trz, ¿e rynek zagranicz-
ny chêtnie by to kupi³, ale w kraju te¿ jest niedo-
syt tej ¿ywnoœci. To takie trzy kwestie. Je¿eli pan
minister móg³by je przybli¿yæ, to prosi³bym o to.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

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

Jest to na pewno tendencja wzrostowa. Tak jak
mówi³em, co roku mamy kilkadziesi¹t procent
wiêcej gospodarstw. Co ciekawe, œrednia powie-
rzchnia jest dosyæ wysoka, bo przy piêtnastu ty-
si¹cach gospodarstw œrednia to jest oko³o 24 ha
na ka¿de gospodarstwo, czyli ca³kiem sporo, zde-
cydowanie wiêcej ni¿ œrednia krajowa w przypad-
ku normalnych, konwencjonalnych gospo-
darstw, która jest na poziomie 10 ha. Dynamika
zawsze mog³aby byæ wiêksza, ale kilkadziesi¹t
procent to jest ca³kiem przyzwoicie. Myœlê, ¿e bê-
dziemy robili wszystko, aby zachêcaæ rolników,
dawaæ narzêdzia do produkcji ekologicznej,
o czym ju¿ wspomnia³em.
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Ja myœlê, ¿e to, o czym kiedyœ rozmawialiœmy,
te praktyczne modu³owe pracownie prostego
przetwórstwa produktów ekologicznych czy gene-
ralnie produkcji w gospodarstwie, które zostan¹
przygotowane do koñca roku w Radomiu – chodzi
o owoce, warzywa, mleko, miêso – te¿ pozwol¹ le-
piej zaistnieæ naszym rolnikom. Musi to byæ oczy-
wiœcie uzgodnione z wszystkimi inspekcjami, tak
aby to by³o bardzo proste do wdro¿enia w ka¿dym
powiecie, ¿eby nie by³o dyskusji, przepychania siê
z inspekcj¹, czy to mo¿e byæ, czy nie, do tego mini-
malne wymagania, minimalne koszty, które po-
winno ponieœæ gospodarstwo w razie wdra¿ania.
Wraz z zespo³em wierzymy w to, ¿e to te¿ bêdzie
element motywacji, jeœli te produkty bêd¹ mog³y
byæ przetwarzane w gospodarstwie zgodnie
z wszystkimi przepisami, bez anga¿owania du-
¿ych œrodków finansowych, bo to przetwórstwo
powinno przynieœæ dodatkowe dochody.

Myœlê, ¿e wszyscy doradcy zajmuj¹cy siê rolni-
ctwem ekologicznym, samorz¹d rolniczy, zwi¹zki
zawodowe w³¹cz¹ siê w promocjê tego rolnictwa.
W centrum doradztwa w Radomiu bêdziemy przy-
jmowali grupy, pokazywali, jak to praktycznie
zrobiæ, bo czêsto tego brakowa³o. Du¿o mówi³o siê
ogólnie, ale brakowa³o konkretów. Teraz chcemy
pokazaæ konkrety: proszê bardzo, jeœli produku-
jesz owoce, warzywa, to mo¿esz zrobiæ d¿emy, so-
ki w taki i w taki sposób, za pomoc¹ takich i takich
urz¹dzeñ, jest to spisane i do dzie³a. Myœlê, ¿e ma
to praktyczny wymiar, bardzo potrzebny, na to
czekaj¹ nasi rolnicy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Bardzo proszê pana senatora Zdzis³awa Pupê

o zabranie g³osu.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W trakcie prac komisji œrodowiska i komisji

rolnictwa zwrócono uwagê na zapisy art. 24–26,
które wprowadzaj¹ odpowiedzialnoœæ karno-ad-
ministracyjn¹. Fakt ten wzbudzi³ mocne zaniepo-
kojenie Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
oraz pañstwa senatorów.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e konstruk-
cja prawna art. 24–26 mo¿e rodziæ w¹tpliwoœci co
do zgodnoœci z art. 42 ust. 3 konstytucji, stano-
wi¹cym, ¿e ka¿dego uwa¿a siê za niewinnego do-
póty, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem s¹du. Wspomnê tutaj
tylko, ¿e karê nak³ada siê na jednostki certyfiku-
j¹ce. Nale¿y dodaæ, ¿e zgodnie z pogl¹dami z do-

ktryny prawa konstytucyjnego z cytowanego
przepisu konstytucji wywodzi siê zasadê, i¿ fakt
pope³nienia czynu równie¿ wymaga stwierdzenia
prawomocnym wyrokiem s¹du. Problematyka
kar administracyjnych by³a ju¿ przedmiotem roz-
strzygniêæ Trybuna³u Konstytucyjnego, który
stwierdzi³ miêdzy innymi, ¿e odpowiedzialnoœæ
administracyjna nie jest odpowiedzialnoœci¹ ab-
solutn¹. To znaczy, ¿e naruszaj¹cy przepis mo¿e
uwolniæ siê od odpowiedzialnoœci, je¿eli wyka¿e,
¿e uczyni³ wszystko, czego mo¿na by³o od niego
rozs¹dnie wymagaæ, aby do naruszenia przepi-
sów nie dopuœciæ. Ta wskazówka interpretacyjna,
podobnie jak inne zaprezentowane w orzeczni-
ctwie trybuna³u, nie zosta³a jednak wyra¿ona
wprost w przepisach i jej stosowanie wymaga wy-
sokiej kultury prawnej organu stanowi¹cego pra-
wo. Oczekiwanie, ¿e organy administracji utrzy-
maj¹ tak wysokie standardy, mo¿e siê okazaæ nie-
uzasadnione, dlatego wprowadzenie kar admini-
stracyjnych wymaga wyj¹tkowej ostro¿noœci
i precyzji w okreœlaniu przes³anek odpowiedzial-
noœci.

W dalszej czêœci cytowanego uzasadnienia czy-
tamy, ¿e odrzucenie zasady domniemania nie-
winnoœci jako zasady stosowanej w postêpowa-
niach dotycz¹cych odpowiedzialnoœci w spra-
wach gospodarczych jest niew¹tpliwie rezultatem
przyjêtej na gruncie prawa prywatnego filozofii
odpowiedzialnoœci za naruszenie prawa. Jest ona
inna ni¿ na gruncie prawa karnego oraz quasi-
-karnych postêpowañ represyjnych. Konsekwen-
cj¹ tego pogl¹du jest z jednej strony uznanie, ¿e
odpowiedzialnoœæ karno-administracyjna wyni-
ka ze swego rodzaju umowy miêdzy organem ad-
ministracji a podmiotem poddaj¹cym siê rygoro-
wi karno-administracyjnemu, a z drugiej strony –
odniesienie zasad odpowiedzialnoœci karnej,
okreœlone w art. 42 konstytucji, do quasi-kar-
nych postêpowañ represyjnych.

Problemem zwi¹zanym ze stosowaniem san-
kcji karnych jest zapewnienie adekwatnej proce-
dury s¹dowej, która jako droga realizacji mate-
rialnych postanowieñ konstytucji odgrywa szcze-
góln¹ rolê. Procedura karna zapewnia jednostce
wy¿szy standard gwarancji ni¿ procedura admini-
stracyjna, ni¿ procedura stosowana w postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi. Zignoro-
wanie tego mo¿e skutkowaæ uznaniem przepisu
karno-administracyjnego za sprzeczny z art. 45
konstytucji.

Na podstawie orzecznictwa Trybuna³u Kon-
stytucyjnego mo¿na pokusiæ siê o wniosek, ¿e
da siê pogodziæ odpowiedzialnoœæ karno-admi-
nistracyjn¹ z konstytucj¹, je¿eli sankcja za na-
ruszenie przepisu nie jest zbyt dotkliwa, a karny
podmiot wchodzi z organem administracji
w zwi¹zek analogiczny do umowy. Na gruncie tej
ustawy taki charakter wydaje siê mieæ upowa¿-
nienie jednostek certyfikuj¹cych, jednak san-
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kcje zastosowane w omawianych przepisach
nale¿y uznaæ za wysoce represyjne. Kara pie-
niê¿na bliska kwocie 70 tysiêcy z³ czy 10% przy-
chodu albo kara pieniê¿na w wysokoœci do
200% uzyskanego lub przewidywanego przy-
chodu s¹ porównywalne z sankcjami karnymi.
S¹ bardziej represyjne od grzywien za wykrocze-
nia, które mog¹ byæ zas¹dzone przez s¹d w wy-
sokoœci do 5 tysiêcy z³. Proponowane rozwi¹za-
nie budzi uzasadnione w¹tpliwoœci co do zgod-
noœci z art. 6 Konwencji o ochronie praw cz³o-
wieka i podstawowych wolnoœci, jest wiêc wyso-
kie prawdopodobieñstwo, ¿e w wypadku kon-
troli Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu sankcje karno-administracyjne
o charakterze represyjnym odczytywane bêd¹
jako regulacje zawieraj¹ce w sobie znamiona
sprawy karnej w rozumieniu art. 6 tej konwen-
cji. To oznacza, ¿e do postêpowañ karno-admi-
nistracyjnych nale¿y stosowaæ standardy po-
stêpowania karnego wyznaczone przez treœæ
art. 6 konwencji, a wiêc miêdzy innymi zasadê
rozpoznania sprawy przez niezawis³y i bezstron-
ny s¹d, przy czym rozpoznawanie sprawy ozna-
cza zbadanie jej pod wzglêdem faktycznym i pra-
wnym. Model s¹downictwa administracyjnego,
wyznaczony przepisami prawa o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi, ogranicza
rozpoznanie sprawy pod wzglêdem faktycznym
z wyj¹tkiem sytuacji uzasadniaj¹cych wznowie-
nie postêpowania. W pozosta³ych sytuacjach
s¹d administracyjny nie prowadzi samodzielne-
go postêpowania dowodowego, odnosi siê tylko
do stanu faktycznego ustalonego w postêpowa-
niu administracyjnym. Oznacza to, ¿e s¹d ad-
ministracyjny nie spe³nia kryteriów s¹du w ro-
zumieniu art. 6 wspomnianej konwencji.

W art. 26 ust. 2 ustawa nak³ada trzydziesto-
dniowy termin na zap³atê kary pieniê¿nej, liczony
od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary
sta³a siê ostateczna. Model rozstrzygniêcia s¹do-
wego po wykonaniu kary wydaje siê nie do pogo-
dzenia z warunkami konwencyjnymi, gdy¿ niwe-
czy ca³¹ istotê prawa do s¹du. S¹dowa kontrola
dokonywana w trakcie lub nawet po wykonaniu
decyzji o ukaraniu, oceniaj¹c z tego punktu wi-
dzenia, jest spóŸniona i przypomina raczej gwa-
rancjê ewentualnej rehabilitacji po bezprawnym
ukaraniu ni¿ gwarancjê ochrony przed bezpraw-
nym ukaraniem.

Konwencja jest stosowana w zakresie karania
osób fizycznych, jednostki organizacyjne s¹ wy-
³¹czono spod ochrony Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka. Jednak Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci stosuje posi³kowo przepisy kon-
wencji równie¿ w rozstrzyganiu spraw podmiotów
zbiorowych. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e omawiane prze-
pisy mog¹ byæ równie¿ podstaw¹ skargi osoby

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiada-
j¹cej osobowoœci prawnej.

Ominiêcie przez ustawodawcê dogmatyki pra-
wa karnego przy stosowaniu kar administracyj-
nych bêdzie te¿ rodziæ problemy praktyczne. Nie
zosta³ ustanowiony jak dotychczas swoisty zbiór
materialnych i procesowych zasad odpowiedzial-
noœci karno-administracyjnej. Do czynów zabro-
nionych pod groŸb¹ kary administracyjnej nale¿y
stosowaæ ogólnie zasady prawa administracyjne-
go, a to oznacza, ¿e nie znajduj¹ zastosowania
bardziej adekwatne konstrukcje prawa karnego,
na przyk³ad formy zjawiskowe przestêpstwa. Bê-
dzie to w pewnych stanach faktycznych uniemo¿-
liwia³o organowi na³o¿enie kary administracyjnej.
Dla przyk³adu mo¿na podaæ sytuacjê, kiedy na
podstawie omawianych przepisów bêdzie odpo-
wiada³ pracownik, który w obawie o utratê pracy
na polecenie prze³o¿onego bêdzie utrudnia³ pro-
wadzenie kontroli, a ten¿e prze³o¿ony pozostanie
bezkarny.

Uwagi dotycz¹ce odpowiedzialnoœci karno-ad-
ministracyjnej prowadz¹ do sformu³owania na-
stêpnych konkluzji czy uwag.

Po pierwsze, warto rozwa¿yæ, czy odpowiedzial-
noœci karno-administracyjnej nie zast¹piæ odpo-
wiedzialnoœci¹ karn¹ lub wykroczeniow¹. Daj¹
one w³aœciwe gwarancje procesowe i maj¹ uk-
szta³towan¹ dogmatykê, która lepiej odpowiada
potrzebom prawa represyjnego.

Po drugie, pozostawienie obecnego modelu od-
powiedzialnoœci karno-administracyjnej mo¿e
spowodowaæ zarzut niezgodnoœci z ar. 6 Konwen-
cji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych
wolnoœci oraz przepisami konstytucji, a to w kon-
sekwencji mo¿e doprowadziæ do wielu przegra-
nych procesów w Strasburgu. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad wa¿n¹ dla nas ustaw¹

o rolnictwie ekologicznym. By³o dziœ wiele pytañ
do pana ministra, które wskazywa³y na ogromne
zainteresowanie Wysokiej Izby tak wa¿nym dla
nas i wszystkich konsumentów, jakby nie by³o,
produktem najwy¿szej jakoœci – mówimy, ¿e to ta-
ki mercedes – czyli produkcj¹ ekologiczn¹. Chyba
wszystkim nam zale¿y na tym, ¿eby od¿ywiaæ siê
najlepiej.

Myœlê te¿, ¿e dzisiejsza debata, która trwa, po-
winna te¿ mieæ taki kierunek, aby pokazywaæ, ¿e
tê ¿ywnoœæ nale¿y promowaæ i rozwijaæ jej pro-
dukcjê. Bo skala tej produkcji w Polsce to jest nie-
co powy¿ej 1%, podczas gdy w Austrii – oko³o
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10%, podobnie jest w innych krajach europej-
skich. W Polsce, mimo ¿e mamy tak œwietne grun-
ty, mimo ¿e mamy tyle wspania³ych mo¿liwoœci do
wykorzystania, trzeba powiedzieæ, ¿e ta produk-
cja ma niestety minimalny zasiêg. Co prawda
mo¿na te¿ powiedzieæ, ¿e w Polsce jest bardzo du-
¿o przyk³adów produkcji ¿ywnoœci wysokiej jako-
œci, która nie jest certyfikowana. Wiêkszoœæ z nas
kupuje u ró¿nych znajomych, bezpoœrednio od
rolników, tak¹ ¿ywnoœæ, która nie nazywa siê ¿y-
wnoœci¹ certyfikowan¹, i j¹ konsumuje. I to jest
jedna z przyczyn tego, ¿e statystyka nie udowa-
dnia, ile posiadamy tej produkcji. Myœlê, ¿e warto,
¿eby resort, ¿eby minister rolnictwa podj¹³ dzia³a-
nia jeszcze wiêcej promuj¹ce zdrow¹ ¿ywnoœæ, jak
równie¿ wspieraj¹ce rozwój jej produkcji.

Jeœli chodzi o ustawê, nad któr¹ dzisiaj debatu-
jemy, to ona generalnie mówi o przepisach, które
reguluj¹ tê sprawê; w³aœciwie s¹ to dwa rozpo-
rz¹dzenia Unii Europejskiej. Ale jak rolnikowi
przyjdzie przeczytaæ takie dwa potê¿ne rozpo-
rz¹dzenia, na podstawie których on musi dzia³aæ,
jedno ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady wdra¿a-
nia rozporz¹dzenia Rady Unii Europejskiej nr 834
z 2007 r., a drugie – w sprawie produkcji ekologi-
cznej, oznakowania produktów ekologicznych
w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znako-
wania i kontroli… To jest ogromny materia³, któ-
ry, niestety, nie zawsze trafia do rolnika.

A wiêc ja tutaj zwracam siê do pana ministra
o to, by s³u¿by doradcze w wiêkszym stopniu u³at-
wia³y rolnikowi zapoznanie siê z tym, ¿eby mia³y
mo¿liwoœæ przekazywania takich informacji
w broszurach, które by dociera³y bezpoœrednio do
rolników. Bo przecie¿ nawet niejeden parlamen-
tarzysta ma problem z odszukaniem wszystkich
aktów prawnych, w zwi¹zku z którymi piszemy
bardzo ³adnie, ¿e mamy ustawê o rolnictwie eko-
logicznym. Wszyscy by myœleli, ¿e wystarczy za-
jrzeæ do ustawy o rolnictwie ekologicznym, by siê
wszystkiego na ten temat dowiedzieæ, ale nieste-
ty, z tej ustawy tego siê nie dowiemy. Sta³o siê ju¿
bardzo z³¹ praktyk¹ to, ¿e w s³owniczku niby pi-
szemy… No, wszystko piêknie piszemy, na przy-
k³ad ¿e certyfikat jest to œwiadectwo, o którym
mowa w art. 29 rozporz¹dzenia nr 834. I tak po
kolei, to znaczy wszystko jest opisane tak, ¿e
wszystko jest w tym rozporz¹dzeniu. Ale w zwi¹z-
ku z tym trudno, ¿eby polski rolnik dowiedzia³ siê
czegoœ z tej ustawy. Zachêcam wiêc ministra rol-
nictwa – a powtarzam to, bo to jest nie tylko kwe-
stia tej jednej ustawy, ale wielu – aby zamieszczaæ
wiêcej informacji o tych sprawach w przekazywa-
nych rolnikom instrukcjach, którymi mogliby siê
pos³u¿yæ, ¿eby korzystaæ z tego prawa.

Ta ustawa reguluje, jak ju¿ moi przedmówcy
mówili, szczególnie sprawê jednostek certyfiku-
j¹cych i ewentualnie tego, w jaki sposób rolnik

mo¿e wspó³pracowaæ z tymi jednostkami. Moi
przedmówcy zwracali ju¿ te¿ uwagê na przepisy
karne, szczególnie pan senator, podwa¿aj¹c… Bo
Biuro Legislacyjne zwraca³o uwagê na problem,
czy jest to konstytucyjne, czy nie, czy mo¿na to
skar¿yæ, czy nie mo¿na. Do czêœci tych problemów
s¹ ju¿ zg³oszone poprawki Senatu, ale ja prag-
n¹³bym zg³osiæ jeszcze kilka poprawek, które po-
zwoli³yby, jak myœlê, za³agodziæ pewne dzia³ania.

Po pierwsze, poprawka, która by obni¿y³a wyso-
koœæ kar. Bo je¿eli jednostka certyfikuj¹ca pope³ni
jak¹œ niewielk¹ pomy³kê, a zastosowane mia³yby
byæ wysokie kary, to czyn nie odpowiada³by stop-
niowi zawinienia. W zwi¹zku z tym proponujê do
art. 26 dodaæ ust. 5, który mówi, ¿e w przypadku
niskiego stopnia szkodliwoœci czynu, niskiego
stopnia zawinienia, niewielkiego zakresu narusze-
nia lub braku stwierdzenia istotnych uchybieñ
w dotychczasowej dzia³alnoœci podmiotu dokonu-
j¹cego naruszenia mo¿na odst¹piæ od wymierzenia
kar pieniê¿nych, o których mowa w art. 24 i art. 25.
Jest to takie wyjœcie naprzeciw… Chodzi o to, ¿eby
w sprawach, które naprawdê nie s¹ istotne, mo¿na
by³o od wymierzenia kar odstêpowaæ. Taka propo-
zycja jest przeze mnie zg³aszana.

Jest równie¿ propozycja dotycz¹ca wspó³pracy
miêdzy jednostkami certyfikuj¹cymi a rolnikami.
W art. 24 w ust. 2 w pkcie 7 na koñcu dodawa³oby
siê przecinek oraz pkt 8 w brzmieniu: nie wy-
wi¹zuje siê wobec rolnika z obowi¹zków okreœlo-
nych w przepisach ustawy lub przepisach wyda-
nych na podstawie ustawy, przepisach rozpo-
rz¹dzenia nr 834, rozporz¹dzenia nr 889 z 2008 r.
lub przepisach Unii Europejskiej wydanych w try-
bie tych rozporz¹dzeñ. By³by to taki zapis, który
by zmusza³ jednostki certyfikuj¹ce do lepszej
wspó³pracy z rolnikami. Bo w jedn¹ stronê to
dzia³aj¹ kary, ale w drug¹ stronê nie dzia³a nic.
I ten przepis wskazywa³by, ¿e rolnicy wspó³pracu-
j¹cy z jednostkami powinni mieæ zapewnion¹ lep-
sz¹ wspó³pracê, a w sytuacjach problematycz-
nych jednostka IJHAR-S decydowa³aby o tym, czy
rzeczywiœcie s¹ zaniedbania, czy nie. Uwa¿am, ¿e
ten instrument by³by bardzo wskazany i mo¿na
by go tutaj wprowadziæ.

Jest te¿ kilka innych poprawek, które mog¹ po-
prawiæ brzmienie tej ustawy. Próbowa³em je uzga-
dniaæ z Biurem Legislacyjnym i myœlê, ¿e one
uczyni¹ lepszym to prawo, które jest dzisiaj
przed³o¿one i nad którym dzisiaj obradujemy.

Szanowni Pañstwo, pragn¹³bym pañstwa se-
natorów przekonaæ do poparcia tych poprawek,
jak równie¿ ca³ej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o te poprawki, Panie Senatorze. Czy

pan ju¿ je z³o¿y³?
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Tak, ju¿ dajê.)
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Proszê pañstwa, informujê, ¿e do protoko³u
z³o¿yli swoje przemówienia senatorowie Szewiñ-
ski i Bisztyga*.

Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan ustosunko-

waæ siê do tych propozycji poprawek?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Panie Marsza³ku, widaæ, ¿e te poprawki s¹

przemyœlane. Rz¹d poprze te poprawki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Rozumiem, ¿e na posiedzeniu komi-

sji bêdzie to jeszcze szczegó³owo przedstawiane.
Proszê pañstwa, poniewa¿ zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê obie
komisje, to znaczyKomisjêRolnictwa iRozwojuWsi
oraz Komisjê Œrodowiska, o przygotowanie wspól-
nego sprawozdania po dyskusji w tej sprawie.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 566,
a sprawozdanie komisji w druku nr 566A.

Pana senatora Lucjana Cichosza proszê bardzo
o przedstawienie sprawozdania komisji. Chodzi
oczywiœcie o Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie

w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi stano-
wisko komisji w sprawie procedowanej ustawy
o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.

Komisja po swoich obradach wyra¿a pozyty-
wn¹ opiniê co do procedowanej ustawy i proponu-
je Wysokiej Izbie przyj¹æ proponowan¹ ustawê
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Ro-

zumiem, ¿e nie ma pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.

Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dalszym
ci¹gu reprezentuje pan minister £awniczak.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Marsza³ku,
na tym etapie nie ma takiej potrzeby. Dziêkujê.)

Przepraszam bardzo, Panie Ministrze, jeszcze
raz proszê…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Panie Marsza³ku,
myœlê, ¿e na tym etapie nie ma takiej potrzeby. To
typowa zmiana…)

Rozumiem. Dziêkujê bardzo i przepraszam,
¿e…

Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie. Dziêkujê
bardzo.

Proszê pañstwa, otwieram i od razu zamykam
dyskusjê, poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do g³osu.

Informujê, ¿e w tej sprawie z³o¿ono przemówie-
nie, pan senator Janusz Rachoñ z³o¿y³ swoj¹ wy-
powiedŸ do protoko³u*.

G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy
zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrywania punktu
szóstego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

Panu ministrowi £awniczakowi ju¿ dziêkujê.
Punkty, które wymaga³y pañskiej obecnoœci, zo-
sta³y przez Senat przedyskutowane.

Tekst ustawy o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierz¹t zawarty jest w druku nr 573,
a w druku nr 573A zawarte jest sprawozdanie ko-
misji.

Pan senator Grzegorz Wojciechowski jest pro-
szony o przedstawienie sprawozdania Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sk³adam sprawozdanie Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

Senacka komisja, po rozpatrzeniu uchwalonej
przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r.
ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierz¹t, proponuje wprowadzenie do
jej tekstu poprawki. Tych poprawek jest ³¹cznie
szeœæ. S¹ one czysto techniczne. Mo¿e nie bêdê ich
tutaj szczegó³owo omawia³. W ka¿dym razie komi-
sja wnosi o przyjêcie tej ustawy z poprawkami.

Ustawa ma na celu g³ównie realizacjê obowi¹z-
ku wdro¿enia przepisów dotycz¹cych metod iden-
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tyfikacji koniowatych. Wynika to z tego, ¿e do-
tychczas by³ opis konia i na podstawie tego opisu
konia siê identyfikowa³o. Teraz bêdzie to identyfi-
kacja chipowa. Przy okazji s¹ zmieniane równie¿
inne przepisy.

Sejm uchwali³ ustawê na czterdziestym drugim
posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. Do Senatu
zosta³a ona przekazana w dniu 25 maja 2009 r.
O poprawkach ju¿ mówi³em… Ta ustawa zmienia
ustawê z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierz¹t; „Dziennik Ustaw”
z 2008 r. nr 204 poz. 1281.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wniesio-

ny przez rz¹d. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi reprezentuje pan minister Tadeusz Nalewajk.
Witam, Panie Ministrze.

Czy chcia³by pan zabraæ g³os w sprawie tej
ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tylko ¿eby powiedzieæ, ¿e rz¹d popiera popraw-

ki wniesione przez Senat.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Pytañ nie ma.
W takim razie otwieram i od razu zamykam

dyskusjê, poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Pani senator Gra¿yna Sztark z³o¿y³a wniosek

o charakterze legislacyjnym do protoko³u. Pan se-
nator Wojciechowski tak¿e z³o¿y³ dwie poprawki.
Poniewa¿ zosta³y one tylko z³o¿one na piœmie, bê-
d¹ przedmiotem obrad jedynie komisji.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa
i Rozwoju Wsi o przeprowadzenie dyskusji i przy-
gotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych.

Tekst ustawy – druk nr 572, sprawozdania ko-
misji – druki nr 572A i 572B.

Pan senator Janusz Sepio³ w³aœnie wchodzi.
Proszê o przedstawienie sprawozdania Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Zapraszam, Panie Senatorze. Rozu-
miem, ¿e taki zewnêtrzny monitoring obrad Sena-
tu jest przydatny.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja obradowa³a nad projektem noweliza-

cji ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leœnych. Jest to nowelizacja przyjêta przez Sejm
25 maja bie¿¹cego roku.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e g³ówne cele usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leœnych sprowa-
dzaj¹ siê do, po pierwsze, ograniczania przezna-
czania tych gruntów na cele nierolnicze i nieleœne,
po drugie, zapobiegania degradacji tych area³ów,
po trzecie, wspierania rekultywacji i zagospoda-
rowywania tych zdegradowanych gruntów na cele
rolnicze i leœne.

Procedury w tej ustawie dotycz¹ dwóch proce-
sów: po pierwsze, przeznaczania gruntów na cele
nierolne i nieleœne, i to siê dzieje przede wszyst-
kim w zwi¹zku z planowaniem przestrzennym
i dzia³aniami zwi¹zanymi z planowaniem prze-
strzennym, po drugie, wy³¹czania gruntów z pro-
dukcji rolnej czy leœnej. W zwi¹zku z decyzjami
administracyjnymi, które w tej sprawie siê pode-
jmuje, przed uzyskaniem pozwolenia na budowê
s¹ wnoszone op³aty za to realne wy³¹czenie z pro-
dukcji rolnej i leœnej. Te op³aty by³y do tej pory
kalkulowane na podstawie ceny ¿yta, to znaczy,
przyjmowany by³ pewien przelicznik, jakie straty
wieloletnie przynosi wy³¹czenie owych gruntów
z produkcji rolnej, i w zale¿noœci od klasy grun-
tów, rodzaju gruntów by³ przyjmowany odpowied-
ni ekwiwalent w postaci liczby kwintali, równo-
wartoœci odpowiedniej liczby kwintali ¿yta. A jeœli
idzie o las, by³o to wymierzane w cenach iloœci me-
trów szeœciennych tarcicy iglastej. Te ceny co ro-
ku by³y publikowane i na tej podstawie kalkulo-
wano op³atê, która sk³ada³a siê z op³aty jednora-
zowej oraz z op³aty w wysokoœci 10% przez kolejne
dziesiêæ lat. Oprócz tego ustawa nak³ada tak¿e
op³aty za niew³aœciwe postêpowanie z gruntami,
na przyk³ad nieœci¹ganie warstwy próchniczej,
i za to te¿ wymierza siê kary, dodatkowe op³aty
kalkulowane na podstawie ceny ¿yta.

Zmiana, która zosta³a zaproponowana, doty-
czy dwóch kwestii.

Otó¿, po pierwsze, przechodzi siê z kalkulacji
opartej na cenie ¿yta na z³otówki, po prostu na z³o-
tówki. Jest to teraz wymierzone w z³otych, przyjêto
cenê owego ¿yta z pierwszych trzech kwarta³ów
2007 r. Mo¿na tylko dodaæ, ¿e jest to cena wy¿sza,
ni¿ by³a w roku 2008. Wszystkie op³aty s¹ ujête
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w tabeli w z³otówkach. Zostajemy przy kalkulacji,
jeœli idzie o grunty leœne – tam dalej jest to wartoœæ
tarcicy iglastej. To z jednej strony ma uproœciæ pro-
cedurê, a z drugiej strony ma zagwarantowaæ real-
ne wp³ywy. Ceny zbó¿ mocno fluktuuj¹, akurat ce-
na ¿yta ma tendencjê spadkow¹, wiêc prawdopo-
dobnie jest to zabezpieczaj¹ca osi¹gniêcie g³ó-
wnych celów ustawy, a wiêc powstrzymywanie
przekazywania gruntów na cele nierolne i nieleœne,
dobra konstrukcja. To jest pierwsza kwestia.

Druga zmiana to przywilej, jakim obdarzono
marsza³ka województwa, który na wniosek orga-
nów samorz¹du bêdzie móg³ wydawaæ zgodê na
przeznaczenie terenów na cele nierolne – tu cho-
dzi tylko o grunty rolne, a nie o grunty leœne – jeœli
s¹ to grunty o powierzchni mniejszej ni¿ 1 ha i s¹
przeznaczane na cele publiczne.

Ten zapis jest przedmiotem poprawek, które zo-
sta³y jednog³oœnie przyjête przez po³¹czone komi-
sje. Otó¿ ca³y ten przepis odwo³uje siê do ustawy
o gospodarce gruntami, która precyzuje bardzo
obszerny katalog celów publicznych. ¯eby dobrze
zgraæ, tak bym powiedzia³, tê ustawê, nawet styli-
stycznie, z zapisami ustawy o gospodarce grunta-
mi, zaproponowano trzy poprawki do tego artyku-
³u, który daje marsza³kowi województwa mo¿li-
woœæ wy³¹czania owych gruntów poni¿ej 1 ha.

Ostatnia poprawka dotyczy³a sposobu postê-
powania w okresie, kiedy ustawa bêdzie wchodzi-
³a w ¿ycie, to znaczy tego, co robiæ ze sprawami,
które zosta³y wszczête i niezakoñczone decyzj¹
ostateczn¹. Projekt sejmowy zak³ada³, ¿e do ta-
kich spraw wszczêtych, a niezakoñczonych sto-
suje siê przepisy nowej ustawy. Propozycja komi-
sji senackich jest taka, aby jednak stosowaæ prze-
pisy dotychczasowe, dlatego ¿e to wi¹¿e siê z prze-
widywalnoœci¹, z kalkulacj¹ op³at, a wiêc tu cho-
dzi o podtrzymanie zaufania do instytucji prawa,
o to, ¿eby ktoœ, kto rozpocz¹³ postêpowanie, kto
ju¿ wiedzia³, ile zap³aci, teraz nie otrzyma³ innej
kalkulacji. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê Komisji Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Chróœcikow-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Ale ja rozumiem, ¿e wy mieliœcie wspólne posie-
dzenie obu komisji… Nie? Bo pan senator wspo-
mina³…

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak, pan senator o tym wspomnia³, ale posie-

dzenia by³y oddzielne, tylko poprawki by³y zbie¿-
ne, wiêc chyba to mia³ na myœli.

Panie Marsza³ku, pragnê przed³o¿yæ sprawo-
zdanie z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych. Jeœli chodzi o komisjê, to rozpatrzy³a
ona tê ustawê na posiedzeniu jeszcze 9 czerwca.
Wnieœliœmy cztery poprawki i jest proœba o przyjê-
cie tych poprawek. Jeœli zaœ chodzi o dyskusjê na
posiedzeniu, to by³a ona doœæ burzliwa, nie by³o
zgodnoœci. By³y takie propozycje, aby okreœlane
przez GUS przeliczniki, które s¹ zaproponowane
w ustawie, dotyczy³y innego terminu przeliczenia,
gdy¿ ju¿ w tym okresie, kiedy ustawa wchodzi
w ¿ycie, mo¿na by zastosowaæ przeliczniki z roku
bie¿¹cego, co oczywiœcie obni¿y³oby op³aty. Nie-
stety, taka poprawka nie zosta³a zg³oszona.
W dyskusji pad³o, ¿e mo¿e zostanie ona zg³oszona
jeszcze w trakcie debaty. Mam nadziejê, ¿e ktoœ
z pañstwa senatorów, kto g³oœno mówi³ o tym, i¿
bêdzie chcia³ zg³osiæ takie poprawki na posiedze-
niu, zg³osi je i bêdzie jeszcze o tym dyskusja.

Podnoszono równie¿ kwestiê tego, ¿e ta zmiana
jest podyktowana inn¹ zmian¹, nie tak dawno
wprowadzon¹ przez Wysok¹ Izbê i Sejm, która od-
rolni³a grunty klasy I–III na terenach gmin wiej-
skich… miejskich, przepraszam, miejskich wszy-
stkich klas, a nie odrolni³a gruntów na terenach
gmin wiejskich w takim samym zakresie. I to jest
ten problem, który pokazywano i wskazywano,
tak zwana niekonstytucyjnoœæ. A wiêc ta ustawa
jest podpisana i wesz³a w ¿ycie, ale dalej s¹ tak
zwane dysproporcje, nierówne traktowanie, bo
gminy nie maj¹ takich samych praw do rozwoju
gospodarczego, gdy¿ ³atwiej wykonywaæ inwesty-
cje na terenie miast ni¿ na terenie gmin. Stawia to
w gorszej sytuacji samorz¹dy gmin wiejskich. I tu
nale¿a³oby siê nad tym zastanowiæ.

Druga sprawa. Za nieusuniêcie warstwy pró-
chniczej, która powinna byæ usuniêta, nak³ada
siê op³aty, kary. W tym przypadku stosuje siê to
do gmin, bo po zmianie ustawy niestety nie bêdzie
takiego obowi¹zku, jeœli chodzi o wszystkie grun-
ty, które s¹ na terenie miast. To te¿ jest nieró-
wnoœæ podmiotów i uwa¿am – na posiedzeniu ko-
misji te¿ zwracano na to uwagê – ¿e w zwi¹zku z t¹
spraw¹ trzeba bêdzie pomyœleæ nad t¹ nierówno-
œci¹ podmiotów, którymi s¹ miasta i gmina wiej-
ska. Myœlê, ¿e ewentualne rozwa¿anie tego, czy
nie powinna byæ wprowadzona nastêpna zmiana,
gdy¿ te cenne rzeczy powinny byæ chronione, a na
terenie miast nie bêd¹ chronione, to jest kwestia
skierowana ju¿ do pana ministra.

Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie czterech popra-
wek, które zosta³y przeg³osowane w trakcie posie-
dzenia komisji w dniu 9 czerwca. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawo-

zdawców? Pytañ nie ma.
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Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-
ny przez komisjê sejmow¹.

Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac zosta³ upowa¿niony minister rolnictwa i roz-
woju wsi. Witam pana ministra Kazimierza Plocke.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w spra-
wie tej ustawy?

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

Czy s¹ pytania do pana ministra? Rozumiem,
¿e pytañ nie ma.

Proszê pañstwa, poprawkê na piœmie z³o¿y³
pan senator Chróœcikowski.

Przemówienia z³o¿yli pañstwo senatorowie:
Sztark, Bisztyga i Gruszczyñski*.

Dyskusjê zatem… O, a jednak pan senator Ci-
chosz zg³asza siê do dyskusji.

Proszê bardzo.
W takim razie otwieram dyskusjê, to znaczy

czêœæ mówion¹ – o, w ten sposób to powiem – a nie
sk³adanie przemówieñ do protoko³u.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo!
Ja wnoszê poprawkê do procedowanej ustawy

o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych. Ustawê w tej wersji i te przeliczniki op-
³at za wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej, pro-
ponowane przez resort ministerstwa, uwa¿am za
bardzo krzywdz¹ce dla samorz¹dów wiejskich,
dlatego ¿e ju¿ jest dysproporcja ustawowa co do
mo¿liwoœci inwestowania na terenach wiejskich
w porównaniu z miejskimi. Miasta s¹ uprzywile-
jowane, bo wy³¹czenia z gruntów… Tu op³at z tego
tytu³u nie ma, bo z mocy ustawy wszystkie grunty
s¹ ju¿ wy³¹czone, a tereny wiejskie, w gminach
wiejskich… Szanowni Pañstwo, je¿eli przedsiê-
biorca ma mo¿liwoœæ inwestowaæ, to na pewno
wybierze teren bardziej korzystny. Je¿eli inwesty-
cja ma byæ na terenie wiejskim… Ka¿dy przedsiê-
biorca bêdzie w takiej sytuacji ostro¿niejszy, sko-
ro do dyspozycji jest grunt w mieœcie, wy³¹czony
bez ¿adnych op³at. Dlatego uwa¿am, ¿e œrodowis-
ka wiejskie, samorz¹dy wiejskie, zabiegaj¹c o in-
westorów – a wiadomo, ¿e inwestycje to przychody
dla samorz¹dów, to zatrudnienie dla mieszkañ-
ców – s¹ w gorszej sytuacji. Dodatkowo ustawo-
dawca proponuje wprowadzenie znacznych op³at
za wy³¹czanie gruntów. Moja propozycja co do te-
go tematu jest taka, ¿e skoro ju¿ przyjêta zosta³a
w maju ustawa, która stawia w nierównej sytuacji
samorz¹dy miast i wsi, to proponujê przynajmniej

zmniejszyæ o po³owê stawki naliczone przez resort
ministerstwa rolnictwa. I tak¹ poprawkê, Panie
Marsza³ku, wnoszê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Janusz Sepio³. Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Ja chcia³bym zaprotestowaæ przeciwko przed-

stawianiu owego rozwi¹zania, ¿e grunty na tere-
nach miast s¹ wy³¹czone z op³at za wy³¹czanie
z produkcji rolnej, jako jakiejœ wielkiej niespra-
wiedliwoœci spo³ecznej i przywileju dla miast.
Kompletnie nie taka jest motywacja. Istot¹ jest
tutaj powstrzymanie rozpraszania zabudowy
i utraty rolniczej przestrzeni produkcyjnej. To jest
jeden z niewielu przyk³adów zdrowego myœlenia
o przestrzeni. Miasta s¹ pod zabudowê, a wieœ jest
do produkcji rolniczej. To jest logiczne i jasne. To
jest jedno z najlepszych rozwi¹zañ w tej dziedzinie
w ostatnich latach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Równie¿ muszê zaprotestowaæ, gdy¿ nie zga-

dzam siê ze stwierdzeniem mojego przedmówcy.
Zwracam uwagê, ¿e grunty rolnicze klasy od I do
III przynajmniej s¹ skarbem narodowym i one
bez wzglêdu na to, gdzie siê znajduj¹, czy to na te-
renach miast, czy na terenie wiejskiej gminy, s¹
jednakowe. Uchwaliliœcie pañstwo tê ustawê,
ona przesz³a, a ja muszê przyznaæ, ¿e takie jest
prawo. Ale siê ja z tym prawem nie zgadzam – da-
lej jest to nierówne traktowanie.

W obrêbie miast s¹ tereny typowo rolnicze, któ-
re s¹ dzisiaj niezabudowane. To s¹ ogromne ob-
szary, które mog¹ s³u¿yæ jako tereny wspomaga-
j¹ce ¿ycie mieszkañców miasta. Powiem inaczej.
W niektórych krajach Unii Europejskiej wprowa-
dza siê wrêcz obowi¹zek dbania o te grunty i za-
chowywania ich, ¿eby nie niszczyæ terenów, które
s¹ terenami zielonymi, czêsto tak zwanymi p³uca-
mi. A w Polsce jest odwrotna tendencja, wprowa-
dzana jest ona te¿ w tej ustawie. Ja protestujê
przeciwko takiemu stwierdzeniu, ¿e grunty
w mieœcie maj¹ s³u¿yæ tylko do zabudowy. Dziê-
kujê.

(Senator Janusz Sepio³: Kto tak powiedzia³?)
Pan.
(Senator Janusz Sepio³: Do celów miejskich,

a nie do zabudowy.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Cichosz, proszê bardzo.
Konflikt miejsko-wiejski narasta, Wysoki Se-

nacie.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:

Panie Marsza³ku, to nie jest konflikt, tylko to po
prostu jest inna sytuacja w ujêciu rozumowym.
Tak, ja rozumiem mieszkañców miast, ale zro-
zumcie równie¿ mieszkañców terenów wiejskich!

(Senator Stanis³aw Bisztyga: S¹ podobno jesz-
cze ma³e miasteczka.)

Tak, s¹ te¿ ma³e miasteczka… Ale miasto jest
ju¿ z natury rzeczy, z mocy ustawy, w lepszej sy-
tuacji ni¿ gmina wiejska. Drodzy Panowie Senato-
rowie, czy tereny gminne nie s¹ zainteresowane
rozwojem jakiegoœ przedsiêbiorstwa? S¹. Ale sta-
wiamy je od razu na przegranej pozycji wobec up-
rzywilejowanego miasta.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To inwestor decy-
duje.)

Inwestor decyduje, tak. I on w³aœnie wybierze
miejsce, gdzie jest taniej, Drogi Panie Senatorze.
Dlatego nie chcê tu, na tej sali, tworzyæ konfliktu
czy licytowaæ siê, kto ma racjê. S¹dzê, ¿e na spra-
wy Polski musimy patrzeæ globalnie, nie przez
pryzmat miasta, nie przez pryzmat wsi, bo – na
mi³y Bóg – dla wójta inwestycja w gminie jest tak
samo wa¿na jak inwestycja w mieœcie, a mo¿e na-
wet wa¿niejsza. Ale je¿eli inwestor ma do wyboru
teren, gdzie musi p³aciæ, i teren, gdzie p³aciæ nie
musi, to logiczne jest, ¿e wybierze ten drugi, tym
bardziej ¿e ma tam lepsz¹ infrastrukturê, bo ogól-
nie miasto tak¹ ma.

Tylko ¿e, Drodzy Panowie Senatorowie, rozpo-
cznie siê wyœcig do³¹czania do miast, do w³¹cza-
nia w obrêb miast równie¿ gruntów wiejskich.
WeŸcie to sobie pod uwagê. Miasta bêd¹ wykazy-
wa³y tendencje do poszerzania swoich granic, ró-
wnie¿ z tego w³aœnie powodu. Miejmy to w œwiado-
moœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie…
(Senator Janusz Sepio³: Ja…)
A pan senator…
Proszê bardzo, pan senator Sepio³.

Senator Janusz Sepio³:
Ja pyta³em o ten konflikt miejsko-wiejski…

Chocia¿ mo¿e nie warto go eskalowaæ, to jednak
s¹ tu pewne niedomówienia, które nale¿a³oby so-
bie uzmys³owiæ.

Po pierwsze, najwiêksze wytracanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej odbywa siê na wsi z po-
wodu rozpraszania zabudowy. Skoro w tej kwestii
nie ma mocnej tamy, to utrata ta jest daleko wiêk-
sza ni¿ na terenach miejskich, bo w odniesieniu
do intensywnej zabudowy jest po prostu inna. To
jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Poprzez mechanizm, jaki do tej
pory ta ustawa stwarza³a, nastêpowa³o wydreno-
wanie ze œrodków miast na rzecz wsi, dlatego ¿e
fundusz powstawa³ z op³at pobieranych w mie-
œcie, a wydawany by³ na terenach wiejskich. I to
po prostu przeciêto.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, informujê, ¿e wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym z³o¿yli panowie senatoro-
wie Cichosz i Chróœcikowski.

Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, czy pan chcia³by siê ustosun-

kowaæ do tych wniosków?
Widzê, ¿e pan minister Plocke siê podniós³, czy-

li bêdzie siê ustosunkowywa³.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³bym jeszcze dopowiedzieæ parê istot-

nych kwestii, ¿ebyœmy mieli tutaj dobre informa-
cje i tê sam¹ wiedzê co do przedmiotu analizowa-
nej ustawy.

Pierwsza kwestia. Je¿eli chodzi o inwestowanie
na terenach wiejskich, to chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e
grunty klasy V, VI, VIz stanowi¹ 38% powierzchni
gruntów w Polsce. Wa¿ne jest wiêc te¿ to, a¿eby
inwestor, który chce inwestowaæ na obszarach
wiejskich, realizowa³ swoje inwestycje na tere-
nach nieobjêtych ochron¹. Istotnie, prawd¹ jest
to, ¿e grunty klasy I, II, III na obszarach miejskich
zosta³y wy³¹czone z produkcji rolniczej i mo¿na na
nich prowadziæ gospodarkê budowlan¹ i inwesty-
cyjn¹. Tego uprzywilejowania w odniesieniu do
gruntów klasy I, II, III nie ma jednak na obszarach
wiejskich.

Pragnê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e grunty klasy I, II,
III stanowi¹ w Polsce oko³o 4 milionów ha. Inten-
cj¹ komisji „Przyjazne Pañstwo” by³o to, a¿eby na
gruntach najlepszych klas stworzyæ, ¿e tak po-
wiem, rezerwuar produkcji ¿ywnoœci w Polsce, bo
to s¹ najcenniejsze grunty, które powinny byæ wy-
korzystywane w³aœnie do produkcji ¿ywnoœci. Ta-
ka te¿ jest intencja rz¹du, my z tak¹ propozycj¹
siê zgadzamy.
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Wreszcie jeszcze jedna istotna kwestia, która
dotyczy op³at i tego, ¿eby je pomniejszyæ, zmniej-
szyæ o 50% – taki wniosek z³o¿y³ pan senator Ci-
chosz. Otó¿ zwracam tylko uwagê, ¿e wp³aty z ty-
tu³u wy³¹czenia gruntów z produkcji rolniczej
w roku 2008 wynios³y 203 miliony z³, marsza³ko-
wie podjêli decyzjê o umorzeniu tej nale¿noœci na
poziomie 5%, by³a to wiêc kwota oko³o 10 milio-
nów z³. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych jest
tak skonstruowany, ¿e œrodki, które s¹ w nim, s¹
przeznaczane na rewitalizacjê gruntowych dróg
dojazdowych do pól. Dla przypomnienia podajê,
¿e w 2008 r. wyremontowano prawie 2,5 ty-
si¹ca km takich odcinków w skali ca³ego kraju.
By³ to wiêc dla nas du¿y wysi³ek. Obni¿aj¹c op³a-
ty, oczywiœcie zmniejszymy zasoby finansowe na
koncie Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To
jest oczywiste. Dlatego nad tym te¿ trzeba siê bar-
dzo powa¿nie zastanowiæ.

Wreszcie ostatnia kwestia, o której wspomnia³
pan senator Sepio³, to znaczy kwestia uiszczania
nale¿noœci z tytu³u op³at. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e
op³ata taka jest pomniejszana o wartoœæ gruntu
w dniu rozpoczêcia inwestycji. Je¿eli oka¿e siê, ¿e
wartoœæ gruntu jest ni¿sza ni¿ wycena gruntu na
dzieñ inwestycji, to oczywiœcie op³aty siê nie uisz-
cza. Chcia³bym te¿ zwróciæ pañstwa uwagê, ¿e
wy³¹czenie z produkcji rolniczej nastêpuje wtedy,
kiedy rozpoczynamy inwestycjê, a wiêc nie
z dniem podjêcia decyzji o wy³¹czeniu, tylko
z dniem rozpoczêcia inwestycji. I od tego momen-
tu, od tego dnia nale¿y uiszczaæ op³aty z tego tytu-
³u.

Myœlê, ¿e mamy ju¿ pe³n¹ zgodnoœæ i ¿e wszyst-
kie w¹tpliwoœci, które by³y zg³oszone w odniesie-
niu do projektu ustawy, zosta³y wyjaœnione. Dziê-
kujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wnioski o charakterze legislacyjnym zosta³y…
(Senator Lucjan Cichosz: Ale ja chcia³bym…)
W tym momencie nie ma ju¿… To na posiedze-

niu komisji, Panie Senatorze, zd¹¿y pan jeszcze
pana ministra pomolestowaæ w tej sprawie.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zorganizowa-
nie wspólnego posiedzenia i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi Plockemu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczegól-

nych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 565,
a sprawozdanie komisji w druku nr 565A.

Rozumiem, ¿e pan senator Marek Trzciñski jest
ju¿ gotowy do przedstawienia sprawozdania Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Usta-
wodawczej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Zaproszeni Goœcie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz

Komisji Ustawodawczej, które obradowa³y
28 maja 2009 r., przedstawiam sprawozdanie
o rz¹dowym projekcie ustawy, to znaczy o uchwa-
lonej 21 maja 2009 r. ustawie o zmianie ustawy
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumen-
ckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Sprawo-
zdanie jest przedstawione w druku nr 565A.

Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza nie-
wielk¹ zmianê. Zmiana ta polega na doprecyzo-
waniu art. 7 ustawy w taki sposób, aby literalnie,
wprost z przepisu wynika³o, któr¹ chwilê zawar-
cia umowy nale¿y braæ pod uwagê w przypadku
oceny wiedzy kupuj¹cego o niezgodnoœci towaru
z umow¹, która to wiedza wy³¹cza odpowiedzial-
noœæ sprzedawcy za tê niezgodnoœæ.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilne-
go nie rozstrzyga wyraŸnie tej kwestii, podczas
gdy zarówno w dyrektywie Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie niektórych aspektów
sprzeda¿y towarów konsumpcyjnych i zwi¹za-
nych z tym gwarancji, jak i w konwencji Narodów
Zjednoczonych o umowach miêdzynarodowej
sprzeda¿y towarów za moment w³aœciwy dla do-
konania tej oceny przepisy wskazuj¹ zawarcie
umowy.

W zwi¹zku z tym, ¿e Komisja Europejska zwró-
ci³a siê do Polski o wyjaœnienie braku w transpo-
zycji dyrektywy wyraŸnego wskazania chwili,
w której nastêpuje ocena wiedzy konsumenta co
do zgodnoœci towaru z umow¹, Polska zobowi¹za-
³a siê uzupe³niæ ustawê. Ustawa ma wejœæ w ¿ycie
po trzydziestu dniach od dnia og³oszenia.

Wysoka Izbo, projekt ustawy nie wzbudzi³ kon-
trowersji, podczas prac w komisji nie zg³oszono
¿adnych poprawek. Proponujemy przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcê zwróciæ uwagê, ¿e to nie by³o ani z g³owy,

ani z papieru, tylko z komputera. Pan senator pi-
sze sprawozdanie.

Proszê pañstwa, czy s¹…
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Senator Marek Trzciñski:
Przy okazji wniosek, Panie Marsza³ku, o zain-

stalowanie takich w³aœnie komputerów na na-
szych stanowiskach w zwi¹zku z tym, ¿e wprowa-
dzono zarz¹dzenie, zgodnie z którym w³aœciwie
nie powinniœmy ju¿ u¿ywaæ papieru w Wysokiej
Izbie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To zobaczymy, jak z tym bêdzie w dobie kryzysu

finansowego, Panie Senatorze. (Weso³oœæ na sali)
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Py-

tañ nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, projekt ustawy jest projektem

rz¹dowym.
Rz¹d reprezentuje minister sprawiedliwoœci.
Witam pana ministra Wronê.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Szanowny Panie
Marsza³ku, myœlê, ¿e sprawa jest niekontrower-
syjna, wiêc dziœ wyj¹tkowo zrezygnujê, chyba ¿e
bêd¹ pytania, to oczywiœcie z chêci¹ udzielê odpo-
wiedzi.)

Wyj¹tkowo pan rezygnuje. Dobrze, Panie Mini-
strze.

Czy s¹ pytania do pana ministra?
(G³osy z sali: Nie ma.)
Te¿ wyj¹tkowo nie ma pytañ, Panie Ministrze.

Dziêkujê bardzo.
Otwieram i zamykam dyskusjê, poniewa¿ nikt

siê do niej nie zg³osi³.
Informujê tylko, ¿e do protoko³u zosta³y z³o¿o-

ne dwa przemówienia, panów senatorów Stani-
s³awa Bisztygi i Andrzeja Grzyba*.

Informujê tak¿e, ¿e g³osowanie w sprawie usta-
wy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Poli-
cji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 567,
a sprawozdania komisji w drukach nr 567A
i 567B.

Proszê bardzo pana senatora Jacka Swakonia,
jako sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, o przedstawienie sprawo-
zdania.

Senator Jacek Swakoñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji na posiedzeniach w dniach 28 maja oraz
2 czerwca rozpatrzy³a uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 21 maja bie¿¹cego roku ustawê o zmianie
ustawy o Policji.

Ustawa ta jest wykonaniem obowi¹zku dosto-
sowania prawa do wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z dnia 18 wrzeœnia 2008 r.

Trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹
art. 90 ustawy o Policji w zakresie, w jakim odnosi
siê do dalszego bezterminowego dysponowania
przez ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych oraz podleg³e mu organy u¿ytkowanymi do-
tychczas lokalami mieszkalnymi w domach sta-
nowi¹cych w³asnoœæ prywatn¹.

Trybuna³ uzna³, ¿e kwestionowany przepis po-
zbawia w³aœcicieli budynków i lokali mieszkal-
nych prawa do korzystania i dysponowania
przedmiotem w³asnoœci. Mog¹ oni bowiem zamie-
szkiwaæ i u¿ytkowaæ dany lokal lub te¿ oddaæ go
w najem albo bezp³atne u¿ytkowanie tylko wów-
czas, gdy lokal ten zostanie opró¿niony na mocy
decyzji w³aœciwego organu pañstwowego. W³aœci-
ciele nie maj¹ jednak ¿adnych œrodków praw-
nych, przy zastosowaniu których mogliby dopro-
wadziæ do wydania takiej decyzji.

Przed³o¿ona ustawa nadaje nowe brzmienie
art. 90 i art. 95 ustawy o Policji. Po przyjêciu pro-
ponowanych zmian podstaw¹ wydania decyzji
o opró¿nieniu lokalu przez policjanta bêdzie rów-
nie¿ wypowiedzenie przez w³aœciciela lokalu sto-
sunku prawnego dotycz¹cego danego lokalu. Lo-
kale mieszkalne, o których mowa w ustawie, bê-
d¹ podlegaæ w szczególnoœci regulacji prawnej
wynikaj¹cej z ustawy o ochronie praw lokatorów.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji pozytywnie
zaopiniowa³a omawian¹ ustawê, nie wnosz¹c do
niej poprawek.

W imieniu komisji rekomendujê Wysokiemu
Senatowi podjêcie uchwa³y o przyjêciu ustawy
o zmianie ustawy o Policji bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê obecnie pana senatora Zbigniewa Mere-

sa o przedstawienie sprawozdania Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 20 maja 2009 r. ustawie o zmianie ustawy
o Policji.
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Pan marsza³ek Senatu dnia 26 maja 2009 r.
skierowa³ ustawê do Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej, która po roz-
patrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 3 czer-
wca przedstawi³a stosowny projekt uchwa³y –
druk nr 567B.

Celem przedmiotowego projektu ustawy jest
wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 18 wrzeœnia 2008 r., sygnatura akt K7/07.

Zakwestionowany przepis reguluje trzy kwe-
stie. Po pierwsze, precyzuje, jakie lokale wchodz¹
w sk³ad tak zwanego zasobu mieszkaniowego re-
sortu spraw wewnêtrznych; po drugie, okreœla
prawa przys³uguj¹ce w³aœcicielom opró¿nionych
lokali, w tym prawo do zamieszkiwania w domu
lub lokalu oraz prawo do oddania go w najem b¹dŸ
bezp³atne u¿ywanie; po trzecie, dopuszcza mo¿li-
woœæ przydzia³u opró¿nionego lokalu mieszkalne-
go, którego w³aœciciel we wskazanym terminie nie
odda w najem lub bezp³atne u¿ywanie.

Trybuna³ uzna³, ¿e zakwestionowany art. 90
ustawy o Policji pozbawia w³aœcicieli budynków
i lokali mieszkalnych bêd¹cych w dyspozycji mini-
stra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych lub pod-
leg³ych mu organów zarówno prawa do korzysta-
nia, jak i dysponowania, rozporz¹dzania przed-
miotem ich w³asnoœci. Przepisy przedmiotowej
ustawy umo¿liwiaj¹ bowiem wy¿ej wymienionym
w³aœcicielom zamieszkiwanie w swoich lokalach
b¹dŸ oddanie ich w najem lub bezp³atne u¿ywanie
tylko wówczas, gdy lokale te zostan¹ opró¿nione
na mocy decyzji w³aœciwego organu pañstwowego.
Jednoczeœnie ustawa nie przewiduje ¿adnych
œrodków prawnych przy zastosowaniu których
mo¿liwe by³oby doprowadzenie do wydania takiej
decyzji. Brak równie¿ mechanizmu prawnego po-
zwalaj¹cego na skuteczne rozwi¹zanie stosunku
prawnego ³¹cz¹cego w³aœciciela z lokatorem. Bez-
terminowe pozbawienie w³aœciciela tego typu loka-
li prawa do korzystania i rozporz¹dzania przed-
miotem w³asnoœci stanowi nadmiern¹ ingerencjê
pañstwa w prawa i w³asnoœæ jednostki.

Obowi¹zek zapewnienia lokali mieszkalnych
funkcjonariuszom Policji spoczywa na pañstwie
i jego organach. Zaproponowana zmiana zapewni
w³aœcicielom lokali prywatnych, bêd¹cych w dys-
pozycji ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych lub podleg³ych mu organów, prawo do dys-
ponowania swoimi lokalami, a tym samym umo¿-
liwi im odzyskanie w³adztwa nad przedmiotem
ich w³asnoœci.

W projekcie proponuje siê nadanie nowego
brzmienia art. 90 – o czym ju¿ wspomnia³ mój
przedmówca – ustawy o Policji przez zmianê re-
dakcji ust. 1 oraz usuniêcie, co jest niezwykle
wa¿ne, ustêpów 2–5.

Propozycja zmiany w ust. 1 art. 90 nie ingeruje
w treœæ przepisu od strony merytorycznej i ma

charakter dostosowuj¹cy do obowi¹zuj¹cego sys-
temu prawnego.

Co do regulacji prawnych zawartych w ustê-
pach 2–5 nale¿y zauwa¿yæ, i¿ okreœlaj¹ one status
w³aœcicieli mieszkañ przeznaczonych dla poli-
cjantów mniej korzystnie w stosunku do w³aœci-
cieli objêtych zakresem ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego. Regulacje te uza-
le¿niaj¹ bowiem mo¿liwoœæ realizacji prawa do za-
mieszkania w lokalu, jak równie¿ prawa do odda-
nia go w najem lub bezp³atne u¿ywanie od opró¿-
nienia lokalu, przy czym w³aœciciel nie ma praw-
nych œrodków skutkuj¹cych wydaniem decyzji
o opró¿nieniu. W wyniku uchylenia ustêpów 2–5
w art. 90 ustawy o Policji do lokali prawnych bê-
d¹cych w dyspozycji ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych oraz podleg³ych mu orga-
nów bêd¹ mieæ zastosowanie przepisy ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Zgodnie
z art. 3 ust. 2 tej ustawy przepisy w niej zawarte
stosuje siê do lokali bêd¹cych w dyspozycji mini-
stra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych lub pod-
leg³ych mu organów, w dyspozycji jednostek orga-
nizacyjnych S³u¿by Wiêziennej oraz pozosta-
j¹cych i przekazywanych do dyspozycji szefa
Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego lub szefa
Agencji Wywiadu, je¿eli przepisy odrêbne doty-
cz¹ce tych lokali nie stanowi¹ inaczej.

Wprawdzie wejœcie w ¿ycie przywo³anego wyro-
ku Trybuna³u Konstytucyjnego spowodowa³o
stosowanie ogólnych przepisów zawartych
w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego, ale kiedy weŸmie siê pod uwagê koniecz-
noœæ zapewnienia przejrzystoœci prawa, zasadne
jest dokonanie eliminacji przepisów powodu-
j¹cych ryzyko powstania w¹tpliwoœci interpreta-
cyjnych.

Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ trybuna³ odniós³ siê w wy-
roku do niekonstytucyjnoœci art. 90 ustawy o Po-
licji i orzek³ o tym w zakresie, w jakim przepis od-
nosi siê do dalszego bezterminowego dysponowa-
nia przez ministra w³aœciwego do spraw wewnê-
trznych oraz podleg³e mu organy u¿ytkowanymi
dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach
stanowi¹cych w³asnoœæ prywatn¹. W konsekwen-
cji przyjêcia zaproponowanych zmian w³aœciciele
lokali prywatnych bêd¹cych w dyspozycji mini-
stra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych lub pod-
leg³ych mu organów nabêd¹ prawo do rozpo-
rz¹dzania tymi lokalami na zasadach ogólnych.
W szczególnoœci przedmiotowa zmiana w sposób
niebudz¹cy w¹tpliwoœci przyzna tym w³aœcicie-
lom prawo do dysponowania swoimi lokalami,
a tym samym umo¿liwi im odzyskanie w³adztwa
nad lokalami. Zauwa¿yæ nale¿y, i¿ przepis ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, uzale¿-
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nia korzystanie z uprawnieñ w³aœcicielskich jedy-
nie od skutecznego wypowiedzenia umowy najmu
w okreœlonych w niej przypadkach i we wskaza-
nych terminach.

W art. 95 okreœla siê przes³anki, w przypadku
spe³nienia których w³aœciwy organ zobowi¹zany
jest do wydania decyzji o opró¿nieniu lokalu. Ka-
talog ten ma charakter zamkniêty. W celu umo¿li-
wienia organowi wydania wymienionej decyzji,
gdy lokal bêd¹cy w dyspozycji ministra w³aœciwe-
go do spraw wewnêtrznych oraz podleg³ych mu
organów stanowiæ bêdzie w³asnoœæ osoby prywat-
nej, a osoba ta wypowie stosownie do przepisów
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go, stosunek prawny, proponuje siê dodanie do
art. 95 przes³anki, o której mowa w ust. 3a.

Pozosta³e regulacje zawarte w projekcie maj¹
charakter dostosowuj¹cy treœæ zmienianej usta-
wy do nowego brzmienia art. 90.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
we j po r o zpa t r z en iu w dn iu 3 c z e rwca
2009 r.ustawy o zmianie ustawy o Policji wnosi,
aby Wysoki Senat przyj¹³ ustawê bez poprawek.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Nie.
Dziêkujê bardzo.
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do repre-

zentowania rz¹du zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów. A pana prezesa Rady Ministrów re-
prezentuje prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji
pan Maciej Berek.

Witam, Panie Prezesie.
Czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej

Berek: Panie Marsza³ku, poniewa¿ panowie sena-
torowie sprawozdawcy bardzo szczegó³owo omó-
wili projekt, to proszê pozwoliæ, ¿e zadeklarujê je-
dynie gotowoœæ odpowiedzi na ewentualne pyta-
nia.)

Tak jest.
Czy ktoœ chce skorzystaæ z tej gotowoœci pana

prezesa? Jak rozumiem, nie ma pytañ do pana
prezesa.

Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
Przemówienie w dyskusji z³o¿y³ pan senator Bi-

sztyga*.
Zamykam dyskusjê.

Informujê te¿, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod
koniec posiedzenia Wysokiej Izby.

Koñczê rozpatrywanie punktu dziewi¹tego, po-
proszê o nastêpne dokumenty.

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Przystêpujemy do rozpatrywania punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji za-
p³aty za roboty budowlane.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego. Tekst projektu za-
warty jest w druku nr 404, a sprawozdanie komi-
sji w druku nr 404S.

Pan senator Marek Trzciñski zabierze g³os jako
sprawozdawca Komisji Ustawodawczej i Komisji
Gospodarki Narodowej.

Panie Senatorze, bardzo proszê o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo! Zaproszeni Goœcie!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Usta-

wodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej,
które obradowa³y 22 kwietnia oraz 12 maja
2009 r., przedstawiam sprawozdanie o senackim
projekcie ustawy o zmianie ustawy o gwarancji
zap³aty za roboty budowlane. Tekst sprawozdania
zawarty jest w druku nr 404S.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 listopada
2006 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 4 ust. 4
oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.
o gwarancji zap³aty za roboty budowlane z kon-
stytucj¹.

W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. do porz¹dku
prawnego wprowadzono instytucjê gwarancji za-
p³aty za roboty budowlane. Zgodnie z wol¹ usta-
wodawcy instytucja gwarancji zap³aty ma stano-
wiæ zabezpieczenie roszczeñ wykonawcy robót
budowlanych wobec inwestora o zap³atê wyna-
grodzenia z tytu³u zrealizowanych robót. Cel
wprowadzenia tej instytucji wyra¿a siê przede
wszystkim w d¹¿eniu do wyeliminowania nieu-
czciwych praktyk stosowanych przez inwestorów,
którzy zwlekali z zap³at¹ za zrealizowane roboty
budowlane, co nierzadko prowadzi³o do utraty
p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorców œwiad-
cz¹cych us³ugi budowlane. Uznany przez Trybu-
na³ Konstytucyjny za niezgodny z konstytucj¹
art. 4 ust. 4 ustawy o gwarancji zap³aty za roboty
budowlane stanowi³, ¿e inwestorowi przys³uguje
od wykonawcy zwrot kosztów udzielonej gwaran-
cji zap³aty za roboty budowlane w wysokoœci po-
wszechnie przyjêtej, ale nieprzekraczaj¹cej 2%
gwarantowanej kwoty. Stwierdzaj¹c niezgodnoœæ
tego przepisu z konstytucj¹, trybuna³ zakwestio-
nowa³ dopuszczalnoœæ pos³u¿enia siê w tym przy-
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padku pojêciem powszechnie przyjêtej wysokoœci
kosztów udzielenia gwarancji. Trybuna³ wskaza³,
¿e instytucja gwarancji zap³aty jest nowa w syste-
mie prawa i nie ma powszechnie przyjêtej prakty-
ki w zakresie wysokoœci kosztów udzielania gwa-
rancji przez bank. Zdaniem Trybuna³u, okreœlona
w taki sposób wysokoœæ kosztów podlegaj¹cych
zwrotowi nie spe³nia wymogu dostatecznej okreœ-
lonoœci przepisów prawnych, co prowadzi do
sprzecznoœci z art. 2 konstytucji.

Za niezgodne z konstytucj¹ trybuna³ uzna³ ró-
wnie¿ ograniczenie maksymalnej wysokoœci ko-
sztów udzielenia gwarancji podlegaj¹cych zwro-
towi do 2% gwarantowanej kwoty. Trybuna³
wskaza³, ¿e w praktyce koszty udzielenia gwaran-
cji wynosz¹ oko³o 4% do 6% wysokoœci gwaranto-
wanej kwoty, co oznacza, ¿e koszt udzielenia gwa-
rancji ka¿dorazowo obci¹¿a równie¿ inwestora,
nawet gdy nale¿ycie wywi¹¿e siê on ze swoich obo-
wi¹zków wobec wykonawcy. Prowadzi to w ocenie
trybuna³u do nierównomiernego obci¹¿enia stron
umowy kosztami i ryzykiem jej zawarcia, czyni¹c
przedmiotow¹ regulacjê niezgodn¹ z konstytucyj-
n¹ zasad¹ pañstwa prawnego, urzeczywistnia-
j¹cego zasady sprawiedliwoœci spo³ecznej.

Kolejny z przepisów zakwestionowanych przez
Trybuna³ Konstytucyjny, czyli art. 5 ust. 1 i 2
ustawy, dawa³ wykonawcy mo¿liwoœæ odst¹pie-
nia od umowy z winy inwestora, gdy inwestor nie
przedstawi³ w wyznaczonym terminie odpowie-
dniej gwarancji. Trybuna³ uzna³, ¿e u¿yte w tym
przepisie pojêcia „wystarczaj¹ca gwarancja” oraz
„odpowiedni termin” s¹ niedookreœlone, pozwala-
j¹ na pe³n¹ uznaniowoœæ wykonawcy robót bu-
dowlanych zarówno w przedmiocie okreœlenia wy-
sokoœci gwarancji, jak i terminu jej udzielenia.
Czyni to przedmiotowy przepis niezgodny z kon-
stytucyjnym nakazem dostatecznej okreœlonoœci
przepisów prawnych.

W odniesieniu do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o gwa-
rancji zap³aty za roboty budowlane zaproponowa-
no okreœlenie w dniach minimalnego terminu na
z³o¿enie gwarancji zap³aty przez inwestora. Ter-
min ten winien uwzglêdniaæ mo¿liwoœæ wyst¹pie-
nia dni wolnych od pracy, tak¿e œwi¹t. Zapropo-
nowano wprowadzenie trzydziestodniowego ter-
minu na z³o¿enie gwarancji, termin mo¿e byæ
d³u¿szy w przypadku takiej woli ze strony wyko-
nawcy. Przyjêto w projekcie równie¿ termin do-
datkowy, siedmiodniowy, wyznaczany przez wy-
konawcê inwestorowi.

W uzasadnien iu do wyroku Trybuna ³
Konstytucyjny wskaza³, ¿e niektóre pojêcia oraz
konstrukcje prawne wprowadzone w ustawie
o gwarancji zap³aty za roboty budowlane nie s¹
spójne z odpowiednimi pojêciami i konstrukcjami
wystêpuj¹cymi w kodeksie cywilnym. W tym zakre-
sie trybuna³ wskaza³ na nastêpuj¹ce kwestie. Po

pierwsze, w art. 3 ust. 2 ustawy o gwarancji zap³aty
wskazano jako sposób rozwi¹zania umowy o roboty
budowlane wypowiedzenie umowy. Jest to sposób
zakoñczenia stosunków zobowi¹zaniowych w³aœci-
wy dla zobowi¹zañ o charakterze ci¹g³ym. W zwi¹z-
ku z tym trybuna³ wskaza³, ¿e w przypadku umowy
o roboty budowlane sposobem rozwi¹zania tej
umowy powinno byæ odst¹pienie. Stosowna zmia-
na zosta³a wprowadzona w przed³o¿onym projek-
cie. Po drugie, w art. 4 ust. 1 pos³u¿ono siê pojêciem
„zlecenia dodatkowe”. Trybuna³ uzna³ za niew³aœci-
we u¿ycie pojêcia „zlecenia” w tym kontekœcie, bo to
wskazuje, ¿e przedmiotem jest zlecenie w rozumie-
niu kodeksu cywilnego, tymczasem chodzi o wszel-
kie dodatkowe prace, które nie by³y objête pierwot-
n¹ umow¹, a do wykonania których wykonawca zo-
bowi¹za³ siê ju¿ po zawarciu umowy. Maj¹c na
wzglêdzie, ¿e wszelkie zmiany dokonane w treœci
pierwotnej umowy o roboty budowlane staj¹ siê jej
integraln¹ czêœci¹, przez sformu³owanie „wyko-
nawca mo¿e ¿¹daæ od zamawiaj¹cego gwarancji za-
p³aty do wysokoœci roszczenia z tytu³u wynagrodze-
nia wynikaj¹cego z umowy” nale¿y rozumieæ zaró-
wno uprawnienie do ¿¹dania wynagrodzenia wyni-
kaj¹cego z umowy pierwotnej, jak i wynagrodzenia
wynikaj¹cego ze zmian wprowadzonych w trakcie
obowi¹zywania tej umowy. Dlatego w projekcie pro-
ponuje siê skreœlenie w art. 4 ust. 1 s³ów „oraz ze
zleceñ dodatkowych”. Po trzecie, na oznaczenie
stron umowy o roboty budowlane kodeks cywilny
u¿ywa okreœleñ „wykonawca” i „inwestor”, podczas
gdy w ustawie o gwarancji zap³aty za roboty budow-
lane u¿yto okreœleñ odpowiednio „wykonawca”
i „zamawiaj¹cy”.Wzwi¹zkuz tymwprzedk³adanym
projekcie pojêcie „zamawiaj¹cy” zosta³o zast¹pione
pojêciem„inwestor”.Ustawaniepowodujeskutków
finansowych dla bud¿etu pañstwa i jest zgodna
z prawem Unii Europejskiej.

Wysoka Izbo, projekt ustawy nie wzbudzi³ kon-
trowersji podczas prac w komisji, która po prze-
prowadzeniu debaty proponuje przyjêcie projek-
tu bez poprawek. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

pytania sprawozdawcy?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Czy jako sprawozdawca ma pan wiedzê, czy te

zmiany by³y konsultowane z ró¿nymi œrodowiska-
mi, a zw³aszcza z organizacjami pracodawców,
a tak¿e izbami, przede wszystkim z izbami bu-
dowlanymi. Bo co innego le¿y w interesie inwesto-
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ra, a co innego w interesie wykonawcy. To pier-
wsza sprawa.

I sprawa druga. Czy uwa¿a pan, ¿e te trzydzie-
œci dni to termin odpowiedni na gwarancje? Czy
jest to dobry termin, wed³ug pana wiedzy, czy na-
le¿a³oby jeszcze tutaj nad tym terminem pomyœ-
leæ i bardziej go skróciæ?

Senator Marek Trzciñski:
Projekt by³ konsultowany z ró¿nymi organiza-

cjami, przy czym nie jestem w stanie wskazaæ
w tej chwili, z którymi. Co do trzydziestodniowego
terminu, to wydaje siê, ¿e jest on wystarczaj¹cy do
uzyskania odpowiedniej gwarancji, przy czym na-
le¿y zwróciæ uwagê, ¿e wykonawca mo¿e wyzna-
czyæ termin d³u¿szy. I nale¿y oczekiwaæ, ¿e w rela-
cjach miêdzy wykonawc¹ i inwestorem, w sytua-
cji, kiedy pojawi¹ siê uzasadnione powody, wyko-
nawca z tego uprawnienia bêdzie móg³ skorzy-
staæ. Obie strony zapewne s¹ zawsze zaintereso-
wane realizacj¹ umowy zgodnie z jej treœci¹. I dla-
tego wydaje siê, ¿e jeœli pojawi¹ siê uzasadnione
powody, które sprawi¹, ¿e ten trzydziestodniowy
termin na uzyskanie gwarancji bêdzie niewystar-
czaj¹cy, to nale¿y oczekiwaæ, ¿e strona umowy,
która jest zainteresowana jej realizacj¹, czyli wy-
konawca, skorzysta z uprawnienia, które dane
jest w³aœnie w tej ustawie. A te trzydzieœci dni to
jest tak w sam raz.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma. Wobec

tego dziêkujê bardzo.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak.)
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Rz¹d by³ pytany, w³aœciwie nie tyle rz¹d, co mi-

nister sprawiedliwoœci, a wiêc minister przedsta-
wia³ swoj¹ opiniê w sprawie tego projektu. I je-
dnak mamy do niego zastrze¿enia. On oczywiœcie
w du¿ej czêœci zmierza prawid³owo do wykonania
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, ale s¹ dwa
powody, dla których opinia o tym projekcie nie
mo¿e byæ do koñca pozytywna. Jeden powód jest
systemowy, a drugi – szczegó³owy, dotycz¹cy wy-
konania wyroku trybuna³u.

Zacznê mo¿e od tego bardziej bezpoœredniego
powodu krytycznej opinii. Mianowicie ten projekt
nie wprowadza, naszym zdaniem, wynikaj¹cej
z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego i podkreœ-
lanej przez Trybuna³ Konstytucyjny zasady rów-
nego ponoszenia kosztów udzielenia gwarancji
przez inwestora i wykonawcê ¿¹daj¹cego udziele-
nia gwarancji. By³a to wyraŸna intencja Trybuna-
³u Konstytucyjnego, który podkreœli³ w uzasa-
dnieniu, ¿e nie mo¿e byæ zró¿nicowane ryzyko
niedojœcia do skutku tej inwestycji, z³ego jej wy-
konania, i ¿e to ryzyko musi byæ równo roz³o¿one
na obie strony. A tutaj nie ma zasady równego po-
noszenia kosztów gwarancji przez inwestora i wy-
konawcê. Muszê tu powiedzieæ, ¿e nie tylko inwe-
storzy bywaj¹ nieuczciwi, ale równie¿ wykonaw-
cy. S¹ równie¿ tacy wykonawcy, którzy szukaj¹
sposobu, aby siê uwolniæ od przykrego obowi¹zku
kontynuowania inwestycji, i mog¹ wykorzysty-
waæ do tego ró¿ne preteksty. Miêdzy innymi brak
takiej regulacji ustawowej, ¿e obie strony w rów-
nym stopniu ponosz¹ koszty udzielonych gwa-
rancji, mo¿e spowodowaæ, i¿ tacy wykonawcy bê-
d¹ ¿¹daæ gwarancji, a potem wycofywaæ siê
z umowy pod pretekstem jej nieudzielenia w sy-
tuacji, kiedy te koszty w wiêkszym stopniu bêd¹
ponosiæ inwestorzy, a nie ten w³aœnie wykonaw-
ca. I to jest jeden szczegó³owy powód.

Drugi powód jest systemowy. Otó¿ Minister-
stwo Sprawiedliwoœci w œcis³ej wspó³pracy z Mini-
sterstwem Infrastruktury przygotowa³o noweliza-
cjê kodeksu cywilnego w zakresie umowy o roboty
budowlane. I ten projekt zarówno realizuje mery-
torycznie w ca³oœci orzeczenie Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, tak¿e w aspekcie tej równoœci ryzyka
i ponoszonych przez obie strony kosztów, jak
i przewiduje w konsekwencji derogowanie ustawy
o gwarancjach zap³aty za roboty budowlane. Wy-
daje siê, ¿e takie postêpowanie jest ze wszech
miar s³uszne, bo usuwamy ustawê szczególn¹
w sytuacji, gdy ze wzglêdu na przedmiot regulacji
wszystko to mo¿e siê znaleŸæ w kodeksie cywil-
nym. I nie ma takich powodów, zw³aszcza po kil-
kuletnim ju¿ okresie doœwiadczeñ w funkcjono-
waniu tej nowej instytucji – bo mo¿e w momencie
jej wprowadzania te powody by³y – ¿eby to uregu-
lowaæ poza kodeksem cywilnym. Obecnie nale¿y
tê regulacjê wtopiæ w regulacjê ustawow¹ kodek-
su cywilnego dotycz¹c¹ umowy o roboty budowla-
ne. I to jest powód natury systemowej.

Projekt rz¹dowy bêdzie w najbli¿szym czasie
skierowany do komitetu sta³ego Rady Ministrów,
czekamy jeszcze tylko na opiniê jednego z partne-
rów spo³ecznych, izby ubezpieczycieli, i w najbli¿-
szym czasie bêdzie przyjêty.

Chcê powiedzieæ o jeszcze jednej ró¿nicy, która
mo¿e nie dotyczy wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego, ale jest to ró¿nica merytoryczna. Bo jeœli cho-
dzi o te terminy, o których tutaj by³a mowa, i o za-
kres ¿¹dania gwarancji, o których te¿ by³a mowa
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podczas omawiania projektu senackiego, to nie
ma ró¿nic merytorycznych, jest tylko ta ró¿nica sy-
stemowa, taka, ¿e my to chcemy umieœciæ w ko-
deksie cywilnym, a nie ramach ustawy. Ale jest je-
dna ró¿nica merytoryczna, która nie wynika z wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego, a dla nas jest
wa¿n¹ kwesti¹. Otó¿ projekt senacki nie przewidu-
je stosowania przepisów ustawy do umów zawiera-
nych miêdzy generalnym wykonawc¹ i dalszymi
wykonawcami oraz pomiêdzy wykonawcami i pod-
wykonawcami. Wprowadzenie takiej kaskadowej
mo¿liwoœci ¿¹dania gwarancji zap³aty przez g³ó-
wnych uczestników procesu budowlanego –
a przypominam, ¿e przy du¿ych inwestycjach jest
to bardzo skomplikowany ³añcuch – jest jedn¹
z idei naszego, rz¹dowego projektu, przes¹dzaj¹c¹
o jego skutecznoœci w praktyce. W procesie bu-
dowlanym rzadko mamy do czynienia z jednym
wykonawc¹, s¹ to g³ównie umowy o budowê domu
jednorodzinnego lub wypoczynkowego, gdzie kon-
trahenci mog¹ realnie oceniæ swoj¹ kondycjê eko-
nomiczn¹ i wiarygodnoœæ. W wiêkszoœci zaœ wy-
padków w procesie budowlanym wystêpuje ca³y
³añcuch nieznanych sobie wczeœniej wykonawców
i podwykonawców. I to jest ta istotna ró¿nica mery-
toryczna miêdzy tymi projektami. Z tego wzglêdu,
doceniaj¹c oczywiœcie inicjatywê senack¹, doce-
niaj¹c to, ¿e w du¿ym zakresie realizuje ona orze-
czenie Trybuna³u Konstytucyjnego, jestem zobo-
wi¹zany przedstawiæ te uwagi rz¹du. Je¿eli projekt
znajdzie siê jako inicjatywa senacka w Sejmie, to
wed³ug stanu dzisiejszego wszystko wskazuje na
to, ¿e stanowisko rz¹du ze wzglêdów legislacyj-
nych bêdzie jednak musia³o byæ negatywne. Bo
skoro my chcemy to umieœciæ w kodeksie cywil-
nym, to bêdziemy musieli wnioskowaæ o odrzuce-
nie tej ustawy, ewentualnie oczywiœcie o wykorzy-
stanie pewnych pomys³ów merytorycznych – no
ale one s¹ w zasadzie zbie¿ne w tym zakresie z po-
mys³ami rz¹dowymi – i umieszczenie tych kwestii
nie w ustawie, tylko w kodeksie cywilnym. Dziêku-
jê bardzo Wysokiej Izbie za uwagê.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, wobec tego, co pan powiedzia³,

doœæ karko³omne wydaje siê forsowanie tego do-
kumentu. Ja jestem zwi¹zany z bran¿¹ budowla-

n¹ od wielu lat i wiem, ¿e jest tam bardzo du¿o
problemów, które w czêœci to przed³o¿enie regulu-
je. Ale proszê odpowiedzieæ na takie pytanie… To
znaczy, jeœli ten dokument zostanie uchwalony,
to w zasadzie mo¿liwoœci manewru w Sejmie s¹
ju¿ niewielkie. Mo¿e byœmy spróbowali na przy-
k³ad wprowadziæ poprawkê, tê, o której pan mini-
ster mówi³, ¿e wykonawca i inwestor w równym
stopniu ponosz¹ koszty udzielonej gwarancji. To
mo¿e by trochê z³agodzi³o ból.

A po drugie, nawet jeœli to zostanie uchwalone,
to wydaje siê, ¿e w pracach nad… Jakby pan by³
uprzejmy przybli¿yæ… To jest drugie pytanie…

Pierwsze jest takie: czy gdybyœmy wprowadzili
tê poprawkê, to ona by by³a zasadna, czy ona coœ
w ogóle zmieni, czy uczyni to bardziej strawnym?

Drugie pytanie: jak pan ocenia czas prac wa-
szego resortu nad kodeksem cywilnym? Bo jeœli to
jest tak, ¿e one w nied³ugim czasie siê zakoñcz¹,
to w moim przekonaniu z punktu widzenia i inwe-
storów, i wykonawców nie ma znaczenia, w jakim
dokumencie bêdzie to uregulowane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Oczywiœcie ta poprawka, gdyby zosta³a wpro-

wadzona, na pewno z³agodzi tê doœæ krytyczn¹
opiniê wyra¿on¹ przez ministra sprawiedliwoœci.
No i wtedy istotnie z merytorycznego punktu wi-
dzenia, gdyby jeszcze siê uda³o wprowadziæ tê od-
powiedzialnoœæ kaskadow¹, tê mo¿liwoœæ, o któ-
rej mówi³em, ten projekt by³by bardzo zbli¿ony do
naszego. Niemniej bêdziemy d¹¿yæ do tego, ¿eby
to by³o w kodeksie cywilnym. Ja rozumiem, ¿e to
nie jest najistotniejsze z praktycznego punktu wi-
dzenia, jednak z punktu widzenia dba³oœci o sys-
tem prawa lepiej, ¿eby to by³o uregulowane w ko-
deksie cywilnym. Ale, tak jak mówiê, wtedy bê-
dziemy w³aœciwie merytorycznie zgodni. Gdyby te
dwie kwestie zosta³y wprowadzone, to co do meri-
tum zagadnienia bylibyœmy zgodni.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Ja chcia³bym, Panie Marsza³ku, powiedzieæ, ¿e

zg³aszam tê poprawkê, zaraz j¹ napiszê, ju¿ j¹ pi-
szê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Bêdê czeka³.
Panie Ministrze, ja mam jeszcze pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pan mówi o kaskadowej odpowiedzialnoœci,

o kaskadowych gwarancjach. No ale jak to wp³y-
nie na koszty? Bo Trybuna³ Konstytucyjny suge-
ruje… By³o ograniczenie do 2%, ale proponuje, ¿e-
by to by³o raczej 4%. Je¿eli w tej kaskadzie bêd¹ ze
trzy, cztery stopnie, to bêdzie wzrost o 16%, bo ka-
¿dy bêdzie tak sobie gwarantowa³.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Ta gwarancja zawsze dotyczy umowy pomiêdzy

dwoma partnerami.
(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie.)
No i musz¹ oni, oceniaj¹c ca³okszta³t tego przed-

siêwziêcia pod wzglêdem ekonomicznym, odpowie-
dzieæ sobie na pytanie, co jest wa¿niejsze, czy mog¹
ponieœæ to ryzyko realizowania inwestycji bez gwa-
rancji, obawiaj¹c siê zbyt wysokich kosztów, czy te¿
jednak tej gwarancji ¿¹daæ. Poza tym maj¹ mo¿li-
woœæ ¿¹dania gwarancji w tej górnej wysokoœci, czy-
li w wysokoœci wynagrodzenia, które jest przewi-
dziane t¹ konkretn¹ umow¹, czy to umow¹ o gene-
ralne wykonawstwo, czy te¿ umow¹ o podwyko-
nawstwo.Takwiêc ró¿nybêdzie tengórnypu³ap, al-
bo te¿ – tu przepisy absolutnie daj¹ swobodê –
w mniejszej wysokoœci, po prostu takiej, ¿eby op³a-
ci³a siê skórka za wyprawê. Trybuna³ Konstytucyj-
ny oczywiœcie nie okreœli³, bo nie móg³ okreœliæ, gór-
nego pu³apu kosztów gwarancji, tylko w uzasadnie-
niu zwróci³ uwagê na to, ¿e zupe³nie arbitralna jest
ta regulacja, ¿e do wysokoœci 2% jedna ze stron pro-
cesu ponosi odpowiedzialnoœæ za te koszty. W uza-
sadnieniu trybuna³ powiedzia³, ¿e w rzeczywistoœci,
w praktyce ekonomicznej czêsto 6%, a nawet 8% te
koszty siêgaj¹. I chodzi o to, ¿eby one by³y równo po-
noszone, bo jakby by³y koszty 8%, a jedna ze stron
ponosi³a tylko koszty do 2%, to by³aby to jawna nie-
równoœæ wobec prawa i jawna niesprawiedliwoœæ.
Tak wiêc rzeczywiœcie w sytuacji, gdy bêd¹ te ró¿ne
podumowy, podwykonawcy, ka¿dy z nich bêdzie
musia³ to rozwa¿yæ i odnosiæ tê gwarancjê rzecz jas-
na do swojej umowy, a nie do ca³oœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Marek Trzciñski: Jest pytanie, Panie

Marsza³ku.)
Tak jest, proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo! Ja chcia³bym zwróciæ uwagê na art. 4
ust. 3, to jest to miejsce, w którym zdefiniowany
jest sposób podzielenia kosztów gwarancji pomiê-
dzy inwestora a wykonawcê. Co prawda ten po-
dzia³ zaproponowany w³aœnie w projekcie senac-
kim nie jest równy, tak jak proponuje pan mini-
ster, ale on jednak wydaje siê bardzo racjonalny.
Ten podzia³ jest stosowny, to znaczy, ten koszt po-
noszony jest przez strony w pewnej proporcji. In-
westor mo¿e ¿¹daæ zwrotu kosztów, które poniós³
na gwarancje, ale tylko co do tej czêœci kontraktu,
która przez niego zosta³a zap³acona w terminie.
Jeœli jakaœ czêœæ nie bêdzie op³acona w terminie,
wówczas ten koszt oczywiœcie pozostaje po stro-
nie inwestora, czyli po tej stronie, która nie wy-
wi¹za³a siê z umowy. Wydaje siê, ¿e w³aœnie taki
podzia³ jest logiczny, jest zasadny. Ka¿dy pokry-
wa tê czêœæ, za któr¹ odpowiada: wykonawca tê,
która zosta³a op³acona w terminie, a inwestor tê,
która nie zosta³a zap³acona. Wydaje siê, ¿e ten
przepis bardzo racjonalnie rozstrzyga tê kwestiê,
któr¹ pan minister w swoim wyst¹pieniu na po-
cz¹tku poruszy³.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Je¿eli mo¿na…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dla nas jednak istotne jest zagwarantowanie –
tak odczytujemy wyrok Trybuna³u Konstytucyj-
nego – wyraŸne wprowadzenie zasady równego
ponoszenia kosztów udzielania gwarancji przez
inwestora i wykonawcê ¿¹daj¹cego udzielenia
gwarancji. Bo w przeciwnym wypadku mo¿emy
napotkaæ wykorzystywanie tej nierównoœci – tu
dawa³em przyk³ady – w³aœnie przez wykonawcê.
Oczywiœcie jest to rozwi¹zanie problemu, ale to
jest merytorycznie niezgodne z tym naszym roz-
wi¹zaniem, które my proponujemy w naszym
projekcie, tu jest ró¿nica merytoryczna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ do pana ministra nie ma.
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji jest zapisany pan senator Bisztyga.
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Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Powiedzia³em, ¿e

do protoko³u…)
Aha, wyst¹pienie do protoko³u. Dobrze, to jesz-

cze muszê dostaæ poprawkê i dopiero wtedy zabie-
rzemy siê do zamykania dyskusji.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja tylko sk³adam
poprawkê.)

Poniewa¿ poprawka ju¿ zosta³a z³o¿ona, a g³o-
sów w dyskusji nie ma, zamykam dyskusjê.

Wnioski legislacyjne… itd. …niezbêdne kon-
sekwencje… tak jest… zamykam dyskusjê…
A dalej có¿ mamy? W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³ z³o-
¿ony wniosek o charakterze legislacyjnym, Senat
kieruje projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej
oraz do Komisji Gospodarki Narodowej.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania administracyjnego.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Jest on zawarty w druku nr 534, a sprawozdanie
komisji – w druku nr 534S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, senatora Leona Kieresa, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pani Sena-

tor i… piêciu panów senatorów… szeœciu.
Sprawa zwi¹zana jest z wykonaniem wyroku

Trybuna³u Konstytucyjnego z 15 grudnia 2008 r.,
a chodzi o wy³¹czenie pracownika czy cz³onka
sk³adu orzekaj¹cego samorz¹dowego kolegium
odwo³awczego.

Wœród postêpowañ administracyjnych zwi¹za-
nych z zaskar¿aniem decyzji organu pierwszej in-
stancji mamy dwa rodzaje postêpowañ. Mianowi-
cie s¹ tak zwane postêpowania odwo³awcze, je-
dnoczeœnie powinny siê one charakteryzowaæ tak
zwan¹ instancyjnoœci¹. Generalnie rzecz bior¹c,
odwo³anie od decyzji wnosimy do organu odwo-
³awczego drugiej instancji. Jednak w pewnych sy-
tuacjach odwo³anie stronie nie przys³uguje. Od-
wo³anie nie przys³uguje stronie wówczas, kiedy
decyzjê pierwszej instancji wyda³ minister lub sa-
morz¹dowe kolegium odwo³awcze. Strona za-
miast odwo³ania mo¿e wnieœæ wtedy wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra
lub samorz¹dowe kolegium odwo³awcze, a póŸ-

niej dopiero skargê do wojewódzkiego s¹du admi-
nistracyjnego.

Powstaje pytanie o wy³¹czenie pracownika or-
ganu, który to organ rozpatruje wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy. Ta problematyka jest re-
gulowana w kodeksie postêpowania administra-
cyjnego, w akcie powszechnie znanym, choæ byæ
mo¿e nie zawsze sobie uœwiadamiamy, ¿e ten akt
reguluje sprawy wydawania decyzji i zaskar¿ania
tych decyzji w administracyjnym toku instancji,
niezale¿nie od innej ustawy, ustawy o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi.

Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 15 grudnia
2008 r. stwierdzi³ niezgodnoœæ z konstytucj¹ art. 24
ust. 1 pkt 5 ustawy – Kodeks postêpowania admini-
stracyjnego, który okreœla przes³anki wy³¹czenia
pracownika w zwi¹zku z art. 27 §1 i art. 127 §3 ko-
deksu postêpowania administracyjnego. Ta w³aœ-
nie problematyka wy³¹czenia pracownika samo-
rz¹dowego kolegium odwo³awczego nie zosta³a ure-
gulowana w kodeksie postêpowania administracyj-
nego wtedy, kiedy samorz¹dowe kolegium odwo-
³awcze rozpatruje wniosek strony niezadowolonej
z rozstrzygniêcia tego¿ samorz¹dowego kolegium
odwo³awczego o ponowne rozpatrzenie sprawy, bo
samorz¹dowe kolegium odwo³awcze w rozumieniu
wnioskodawcy wyda³o jako organ pierwszej instan-
cji decyzjê niesatysfakcjonuj¹c¹ stronê. A¿eby nie
by³o w¹tpliwoœci, trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e jest
jeszcze taka ustawa, jak ordynacja podatkowa
z 29 sierpnia 1997 r., i tam akurat ta sprawa zosta³a
uregulowana. Innymi s³owy, jeœli samorz¹dowe ko-
legium odwo³awcze jest organem pierwszej instan-
cji w sprawach dotycz¹cych postêpowañ podatko-
wych, to art. 130 §1 pkt 7 ordynacji podatkowej wy-
raŸnie wskazuje, ¿e je¿eli sprawa wraca do samo-
rz¹dowego kolegium odwo³awczego w zwi¹zku
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie tej sprawy
przez to samo samorz¹dowe kolegium odwo³awcze,
to pracownik samorz¹dowego kolegium odwo³aw-
czego, który bra³ udzia³ w wydaniu decyzji, podlega
wy³¹czeniu.

St¹d te¿ w realizacji wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego proponujemy uzupe³nienie art. 27 ko-
deksu postêpowania administracyjnego przez do-
danie po §1 §1a, który to §1a ze wzglêdu na propo-
nowane brzmienie tê problematykê by rozstrzyga³
w sposób niew¹tpliwy: „cz³onek samorz¹dowego
kolegium odwo³awczego podlega wy³¹czeniu od
udzia³u w postêpowaniu w sprawie wniosku o po-
nowne rozpatrzenie sprawy, je¿eli bra³ udzia³
w wydaniu decyzji objêtej wnioskiem”. Bardzo pro-
szê Wysok¹ Izbê o zaakceptowanie tej propozycji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Proszê bardzo, pan senator.
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Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, czy mo¿e pan ewentualnie po-

wiedzieæ, jaka jest analogia, je¿eli chodzi o prawo
o ustroju s¹dów powszechnych, k.p.c. i k.p.k.
w tym zakresie?

(Senator Leon Kieres: To jest podobne…)
Czy to jest wyrównanie standardów?

Senator Leon Kieres:
Dok³adnie tak, to jest w³aœnie wyrównanie

standardów.
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest wyrówna-

nie standardów. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Chcia³bym zapytaæ, czy to, o czym pan mówi³,

te wy³¹czenia, to jest zjawisko nagminne, powsze-
chne, czy s¹ to pojedyncze przypadki. Jeœli mo¿-
na, bo chcia³bym mieæ jak¹œ wiedzê na temat ska-
li problemu.

Senator Leon Kieres:
Nie, nie, to nie s¹ pojedyncze przypadki. W tej

sprawie jest orzecznictwo s¹dowe, które notabene
jest tu chwiejne. Jest kilka wyroków, w których
zajmowano ró¿ne stanowiska w tej sprawie, ale
dla nas przes¹dzaj¹ce jest stanowisko Trybuna³u
Konstytucyjnego, który wyraŸnie zwróci³ uwagê
na brak tego rodzaju rozwi¹zania prawnego, mó-
wi¹cego jednoznacznie, ¿e jedn¹ z przes³anek wy-
³¹czenia pracownika samorz¹dowego kolegium
odwo³awczego od udzia³u w rozpoznawaniu
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest jego
udzia³ w postêpowaniu, w którym zapad³a decyzja
pierwszoinstancyjna.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej chêtnych do zadania pytañ nie widzê.

Wobec tego dziêkujê.
Czy pan minister Wrona chcia³by siê do tego

ustosunkowaæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po tak wyczerpuj¹cym przedstawieniu projek-

tu przez pana profesora, pana senatora Kieresa
nie mam nic do dodania. Minister sprawiedliwo-
œci oczywiœcie popiera ten projekt. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Do dyskusji nikt siê nie zg³osi³.
A mo¿e s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Te¿

nie ma.
Wobec tego, ¿e nikt nie zapisa³ siê do zabrania

g³osu, zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu. Trzecie czytanie objê³oby jedy-
nie g³osowanie. Zostanie ono przeprowadzone ra-
zem z innymi g³osowaniami. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: informacja o wyni-
kach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2008 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 530.
Marsza³ek Senatu otrzyman¹ informacjê skie-

rowa³ do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 6 ma-
ja zapozna³a siê z przedstawion¹ informacj¹ i po-
informowa³a o tym marsza³ka Senatu.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
pana Mariusza Kamiñskiego.

Proszê pana ministra o zabranie g³osu i przed-
stawienie informacji.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt po raz trzeci stan¹æ przed Wyso-

kim Senatem, ¿eby przedstawiæ roczn¹ informa-
cjê z dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego. Tym razem oczywiœcie chodzi o informa-
cjê za rok 2008.

Rok 2008 by³ kolejnym rokiem dynamicznego
rozwoju Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
rozwoju opartego jednak ju¿ o realnie funkcjonu-
j¹ce fundamenty, które budowaliœmy w latach
poprzednich, dziêki temu naprawdê na wielu po-
lach mogliœmy zwiêkszyæ nasz¹ aktywnoœæ, zwiê-
kszyæ skutecznoœæ naszego dzia³ania.

Przechodz¹c do przedstawienia informacji do-
tycz¹cej poszczególnych pól naszej aktywnoœci,
zacznê mo¿e od spraw najbardziej wyrazistych,
najbardziej rzucaj¹cych siê w oczy opinii publicz-
nej, czyli od dzia³alnoœci operacyjno-œledczej,
a byæ mo¿e nawet bardziej œledczej. Tak jak wspo-
mnia³em, statystyki pokazuj¹, ¿e na tym polu
bardzo zwiêkszy³a siê aktywnoœæ Centralnego
Biura Antykorupcyjnego. Podam kilka liczb dla
zobrazowania tego, jak dzia³a³o Centralne Biuro
Antykorupcyjne.

W minionym roku prowadziliœmy szeœæset sie-
demdziesi¹t procedur operacyjnych oraz postê-
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powañ przygotowawczych. W wyniku dzia³añ
œledczych, stricte œledczych, zatrzymano trzysta
czterdzieœci szeœæ osób, którym ³¹cznie postawio-
no tysi¹c siedemdziesi¹t piêæ zarzutów. Ka¿dy za-
rzut to jest udowodnione przestêpstwo, konkret-
ne przestêpstwo. Dla porównania podam dane za
rok 2007. Zatrzymano wówczas sto szeœædziesi¹t
dziewiêæ osób, czyli w roku minionym dwukrotnie
wiêcej, a liczba zarzutów postawionych podejrza-
nym wynosi³a trzysta osiemdziesi¹t siedem, czyli
tutaj trzykrotnie zwiêkszyliœmy niejako skutecz-
noœæ naszego dzia³ania. Na poczet przysz³ych kar
w roku ubieg³ym zabezpieczono maj¹tek w nastê-
puj¹cych wysokoœciach: 10 milionów 140 tysiê-
cy z³ w walucie polskiej, kilkaset tysiêcy z³otych
w obcych walutach oraz kilkaset tysiêcy z³otych
w mieniu ruchomym.

Wa¿nym wskaŸnikiem pokazuj¹cym, jak sa-
modzieln¹ s³u¿b¹ jest CBA, jest liczba spraw, licz-
ba œledztw wynikaj¹cych z naszej w³asnej dzia³al-
noœci, czyli œledztw, które wszczêto na podstawie
materia³ów w³asnych. Ten wspó³czynnik jest
u nas bardzo wysoki, bo oko³o 85% œledztw pro-
wadzonych przez CBA s¹ to œledztwa bêd¹ce nie-
jako wynikiem naszych w³asnych materia³ów
operacyjnych b¹dŸ kontrolnych. Tylko 15%
œledztw to tak zwane sprawy zlecone przez proku-
raturê, aczkolwiek nie lekcewa¿ymy tego, bo to te¿
s¹ sprawy bardzo wa¿ne. Prokurator, prowadz¹c
jak¹œ sprawê, zwraca siê, maj¹c mo¿liwoœæ wybo-
ru, do konkretnej s³u¿by o udzielenie wsparcia,
zleca czynnoœci. Tak ¿e 15% spraw, które prowa-
dzi CBA, s¹ to sprawy pochodz¹ce w³aœnie od pro-
kuratury, a 85% s¹ to nasze w³asne œledztwa.

Je¿eli chodzi o charakter tych spraw, to zdecy-
dowana wiêkszoœæ dotyczy korupcji wœród urzê-
dników administracji pañstwowej i samorz¹do-
wej, to jest oko³o 40% spraw, oko³o 16% spraw do-
tyczy korupcji w szeroko rozumianym sektorze
gospodarczym, kolejne 16% dotyczy tradycyjnie
s³u¿by zdrowia, niestety, a kilkanaœcie procent
dotyczy korupcji w wymiarze sprawiedliwoœci,
w organach œcigania. By³y równie¿ sprawy
zwi¹zane z korupcj¹ w administracji celnej, w ad-
ministracji skarbowej.

Podaj¹c przyk³ady spraw, mo¿na powiedzieæ
najwa¿niejszych, które prowadziliœmy w ubieg-
³ym roku, a o których ju¿ mo¿emy mówiæ, bo na-
st¹pi³ etap ich realizacji, zacznê mo¿e od takiej
modelowej sprawy CBA, z której jesteœmy bardzo
dumni. Sprawa ta trwa bardzo d³ugo i mo¿e nie
jest tak g³oœna, chocia¿ by³y takie momenty, ¿e
pojawia³a siê na pierwszych stronach gazet. Cho-
dzi mi o korupcjê w samorz¹dzie szczeciñskim,
zwi¹zan¹ z nielegalnym uw³aszczaniem siê na lo-
kalach komunalnych.

Sprawa zaczê³a siê jeszcze w roku 2007 od dzia-
³añ naszych kontrolerów. Mieliœmy sygna³y, ¿e

dochodzi³o tam do nieprawid³owoœci. Przez kilka
miesiêcy trwa³a kontrola CBA, w wyniku której
kontrolerzy ustalili, ¿e straty miasta Szczecina
w wyniku nielegalnych dzia³añ, jakie mia³y miej-
sce, wynosz¹ oko³o 6 milionów z³. Rozpêta³a siê
burza. Czêœæ samorz¹dowców bardzo gwa³townie
protestowa³a, mówi³a, ¿e to niemo¿liwe. Czêsto
niestety dochodzi do sytuacji, ¿e insynuuje siê ja-
kieœ podteksty polityczne. Jednak¿e prokuratura
bardzo powa¿nie potraktowa³a nasze zawiado-
mienie o pope³nieniu przestêpstwa, które powsta-
³o na bazie wyników dzia³añ kontrolerów,
i wszczê³a œledztwo, które powierzy³a delegaturze
szczeciñskiej CBA. Obecnie zatrzymanych jest
kilkanaœcie osób, w tym by³y dyrektor, na szczê-
œcie ju¿ by³y dyrektor, Urzêdu Miejskiego w Szcze-
cinie. Co wiêcej, gmina Szczecin w wyniku tych
dzia³añ zaczyna dochodziæ przed s¹dem swoich
praw do utraconego maj¹tku. S¹ ju¿ pierwsze wy-
roki s¹dów szczeciñskich przywracaj¹ce gminie
nielegalnie przekazane mieszkania komunalne.
Takie mieszkanie bêdzie musia³ zwróciæ miêdzy
innymi obecny prezydent Szczecina. Tak ¿e mamy
tutaj poczucie satysfakcji i dobrze wykonanej
pracy przez naszych funkcjonariuszy. Ta sprawa
w dalszym ci¹gu jest rozwojowa i myœlê, ¿e kolejne
osoby ponios¹ konsekwencje tych nielegalnych
dzia³añ. Mamy nadziejê, ¿e gmina w jak najwiêk-
szym stopniu odzyska utracony maj¹tek.

Inna g³oœna sprawa, tak¿e zwi¹zana z samo-
rz¹dem, to sprawa prezydenta Sopotu Jacka K.,
bo tak niestety muszê o nim mówiæ. W wyniku
dzia³añ Centralnego Biura Antykorupcyjnego
i prokuratury gdañskiej ten znany samorz¹do-
wiec, osoba niezwykle wp³ywowa, chocia¿ nie z ra-
cji funkcji, a raczej powi¹zañ polityczno-towa-
rzyskich, us³ysza³ osiem zarzutów, w tym siedem
korupcyjnych. Wiem, ¿e ta sprawa bulwersowa³a
czêœæ sceny politycznej, jednak zaleca³bym na-
prawdê daleko id¹c¹ ostro¿noœæ. Te informacje,
które tak czêsto s¹ przekazywane przez podejrza-
nych œrodkom masowego przekazu, s¹ tylko zni-
kom¹ czêœci¹ materia³u dowodowego zgromadzo-
nego przez CBA i prokuraturê w tej sprawie. Tak
¿e naprawdê zaleca³bym mniej emocji w takich
sytuacjach i mniej osobistych porêczeñ zna-
cz¹cych i godnych szacunku ludzi, którzy kieruj¹
siê niepe³n¹ informacj¹, a wiêksze zaufanie do or-
ganów œcigania.

Kolejna g³oœna sprawa, przynajmniej lokalnie,
mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e jest to sprawa ogól-
nopolska w pewnym œrodowisku, w œrodowisku
leœników polskich, niezwykle szacownym. W wy-
niku ustaleñ poczynionych przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne w ubieg³ym roku zostali zatrzy-
mani by³y dyrektor generalny Lasów Pañstwo-
wych, dyrektor regionalny Lasów Pañstwowych
w Bia³ymstoku, jego zastêpca i dziewiêciu nadleœ-
niczych. Straty, jakie spowodowali w wyniku po-
dejmowanych przez siebie decyzji, s¹ szacowane
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na oko³o 5 milionów z³. Wiem, ¿e ta sprawa odbi³a
siê bardzo szerokim echem w œrodowisku leœni-
ków i myœlê, ¿e mo¿e byæ te¿ takim dobrym impul-
sem do tego, ¿eby w tym œrodowisku nie dochodzi-
³o do nadu¿yæ, bo jest to œrodowisko tradycyjnie
godne szacunku i zajmuj¹ce siê niezwykle wa¿n¹
sfer¹ dla funkcjonowania naszego kraju.

Inna sprawa, któr¹ prowadziliœmy w ubieg³ym
roku, to miêdzy innymi zatrzymanie dyrektora ga-
binetu prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa i postawienie mu zarzutów
przyjmowania korzyœci maj¹tkowych.

Kolejna sprawa to zatrzymanie dziewiêciu
osób, w tym œredniej rangi, ale jednak istotnego,
urzêdnika Narodowego Banku Polskiego, którym
postawiono zarzuty ustawienia wielu wielomilio-
nowych przetargów zwi¹zanych z zakupem us³ug
telekomunikacyjnych i informatycznych przez
Narodowy Bank Polski. £apówki siêga³y tutaj
350 tysiêcy z³.

Kolejna sprawa to zatrzymanie, w wyniku ope-
racji specjalnej kontrolowanego wrêczenia korzy-
œci maj¹tkowej, by³ego dyrektora Departamentu
Mienia i Inwestycji Urzêdu Marsza³kowskiego
w Lublinie. Ten¿e, ju¿ na szczêœcie by³y, urzêdnik
chcia³ w zamian za wrêczenie korzyœci maj¹tko-
wej przej¹æ w u¿ytkowanie wieczyste zespó³ pa³a-
cowo-parkowy Potockich, wyceniany na 8 milio-
nów z³.

Sprawy zwi¹zane z korupcj¹ w wymiarze spra-
wiedliwoœci.

Zatrzymaliœmy w ubieg³ym roku chyba najwy¿-
szego rang¹ w historii zatrzymañ w niepodleg³ej
Rzeczypospolitej urzêdnika S³u¿by Wiêziennej,
dyrektora okrêgowego w Katowicach, któremu
postawiono szereg zarzutów natury korupcyjnej,
miêdzy innymi dotycz¹cych wypuszczania
w zwi¹zku z przyjmowaniem korzyœci maj¹tko-
wych wiêŸniów na przepustki.

Inna sprawa to zatrzymanie dwóch adwokatów
w Gdañsku, a razem z nimi dwóch liderów trój-
miejskich grup przestêpczych, znanych w œrodo-
wisku przestêpczym Trójmiasta. Myœlê tu o prze-
stêpcach karanych ju¿ wczeœniej, o pseudoni-
mach „Wróbel” i „Piast”, którzy za poœrednictwem
tych¿e adwokatów doprowadzali do wypuszcza-
nia, przedwczesnego zwalniania z wiêzieñ osób
osadzonych.

I sprawa, której nie ma w informacji, a o której
mo¿emy ju¿ mówiæ, sprawa, nad któr¹ pracujemy
ju¿ od roku 2007 i któr¹ zrealizowaliœmy w ostat-
nim czasie, a przynajmniej pierwszy jej etap, to
sprawa zatrzymania Lwa R., Marcina R., trzech
adwokatów warszawskich i siedmiu bardzo groŸ-
nych przestêpców, którzy byli skazywani przez
wymiar sprawiedliwoœci na wieloletnie wyroki
wiêzienia. By³y to osoby skazane za zabójstwo, za
wymuszenia haraczy, napady na tiry, a wiêc na-

prawdê bardzo, bardzo groŸni przestêpcy, którzy
wychodzili z wiêzieñ w wyniku przedstawiania
fa³szywej dokumentacji medycznej. Ta sprawa
jest bardzo rozwojowa, pracujemy nad ni¹ ju¿ od
roku 2007, ale nie mogliœmy o niej wczeœniej mó-
wiæ. I myœlê, ¿e takich g³oœnych spraw, o których
dzisiaj jeszcze nie mo¿emy mówiæ, bêdzie wiêcej.

Kolejne sprawy, zwi¹zane niejako z pilnowa-
niem bud¿etu s³u¿by zdrowia.

W Poznaniu zosta³o zatrzymanych kilka osób,
które wy³udzi³y z poznañskiego Narodowego Fun-
duszu Zdrowia 2 miliony z³.

Inna sprawa, która mog³a mieæ fatalne dla Pol-
ski konsekwencje, a któr¹ ujawniliœmy na wczes-
nym etapie, to sprawa korupcji w s³u¿bach wete-
rynaryjnych, i to w tych s³u¿bach, które dopusz-
czaj¹ do wywozu polskiego miêsa poza granice
Polski. Zosta³ zatrzymany powiatowy lekarz wete-
rynarii w Pruszkowie oraz inspektor z tego in-
spektoratu weterynaryjnego. Udowodniono im
wielotysiêczne ³apówki, w wyniku których mo¿na
by³o eksportowaæ miêso poza granice Polski bez
przeprowadzania badañ. Wiemy, jakie mog³o
mieæ to konsekwencje, ale reakcja z naszej strony
by³a bardzo szybka. Zatrzymano równie¿ piêciu
przedsiêbiorców, którzy korumpowali tych leka-
rzy, w wyniku czego miêso opuszcza³o Polskê
i wchodzi³o na rynek, w tym przypadku Unii Euro-
pejskiej, bez jakichkolwiek badañ medycznych.

Niestety, znowu musieliœmy zatrzymaæ wiele
wybitnych osób ze œrodowiska medycznego. Czê-
sto s¹ to rzeczywiœcie wybitni fachowcy, ale ich
wybitne kompetencje profesjonalne nie ³¹cz¹ siê,
niestety, z kompetencjami etycznymi, dopuszcza-
li siê bowiem przestêpstw korupcji. Tak ¿e
w ubieg³ym roku zosta³o zatrzymanych kilku or-
dynatorów ze znacz¹cych szpitali w Krakowie, we
Wroc³awiu, w Warszawie. Ta akcja musi byæ kon-
tynuowana.

I sprawa, myœlê, dla Wysokiej Izby przykra, dla
mnie równie¿. W ubieg³ym roku zatrzymaliœmy
by³ego senatora, cz³onka Wysokiego Senatu, pa-
na Jaros³awa Ch., który jeszcze w poprzedniej ka-
dencji Senatu dwukrotnie bra³ aktywny udzia³
w debacie dotycz¹cej dzia³alnoœci Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i przedstawia³ swoje do-
bre rady i wskazania, a okaza³ siê przestêpc¹, któ-
remu postawiono zarzuty przyjmowania korzyœci
maj¹tkowej. Do tej korupcji dochodzi³o w okresie,
kiedy by³ senatorem RP, niestety. By³ to bliski
przyjaciel Piotra R. i Andrzeja K., jak siê okazuje,
bohaterów tak zwanej afery gruntowej, a sprawa
dotyczy³a korupcji w Telefonii Dialog.

Oczywiœcie korupcja w sporcie. Zosta³o tu pod-
jêtych szereg dzia³añ. W CBA powsta³a specjalna
grupa, która wspiera wroc³awsk¹ prokuraturê,
i w tym zakresie przeprowadzono szereg dzia³añ.
Je¿eli chodzi tylko o dzia³ania CBA, to liczba za-
trzymanych w tej sprawie przekroczy³a ju¿ sto
osób, a dzia³ania w dalszym ci¹gu trwaj¹, ta spra-
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wa musi byæ do koñca wyczyszczona, do bólu.
Miejmy nadziejê, ¿e polski futbol odrodzi siê ju¿
w innym kszta³cie, bez tych wieloletnich obci¹¿eñ
korupcyjnych.

Prowadzimy równie¿ wspólnie z ¯andarmeri¹
Wojskow¹ i z Naczeln¹ Prokuratur¹ Wojskow¹ in-
tensywne dzia³ania dotycz¹ce korupcji w wojsku.
Razem z ¿andarmeri¹ przeprowadziliœmy wiele
zatrzymañ pracowników rejonowych zarz¹dów
infrastruktury we Wroc³awiu i w Zielonej Górze.
S¹ to te¿ sprawy wa¿ne, którymi siê zajmujemy.
Mamy dobrych partnerów w wojsku, którzy nam
pomagaj¹ w tym zakresie. W roku minionym przy
okazji niejako prowadzenia naszych spraw, zre-
szt¹ w ubieg³ym roku te¿ informowa³em o tym, za-
trzymywaliœmy du¿e iloœci narkotyków, chocia¿
teraz tych narkotyków by³o mniej, ale zlikwidowa-
liœmy równie¿ drukarniê fa³szywych banknotów.
Osoba, która zosta³a przez nas zatrzymana, ukry-
wa³a siê przed wymiarem sprawiedliwoœci, by³ za
ni¹ wys³any list goñczy, produkcj¹ fa³szywych
banknotów para³a siê ju¿ wczeœniej, a teraz zosta-
³a ujêta i ta manufaktura zosta³a zlikwidowana.
To tyle, je¿eli chodzi o nasze dzia³ania œledcze.
Przy czym mam poczucie, Wysoki Senacie, ¿e jest
szereg prac prowadzonych ju¿ w roku ubieg³ym,
które byæ mo¿e bêdziemy w tym roku finalizowali.
Myœlê, ¿e to poka¿e skalê naszego zaanga¿owania
i podejmowanych dzia³añ. Tak jak nie mogliœmy
jeszcze w tej informacji pisaæ o sprawie Lwa R.,
adwokatów i groŸnych bandytów wypuszczanych
w wyniku fa³szywych zaœwiadczeñ lekarskich, tak
o wielu sprawach, które bardzo nas absorbuj¹, je-
szcze nie mo¿emy mówiæ.

Je¿eli chodzi o dzia³ania kontrolne podejmowa-
ne przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest to
równie¿ bardzo wa¿ny segment naszej dzia³alno-
œci. Liczba kontroli znacznie siê zwiêkszy³a i, jak
myœlê, jakoœæ tych kontroli jest na coraz wy¿szym
poziomie. W minionym roku przeprowadzono sto
siedemnaœcie postêpowañ kontrolnych oraz
dwieœcie trzydzieœci analiz przedkontrolnych,
przy czym te analizy przedkontrolne tak napraw-
dê s¹ ju¿ niemal¿e kontrolami prowadzonymi na
podstawie dokumentacji. Czêsto w wyniku w³aœ-
nie analizy przedkontrolnej jakieœ nasze pode-
jrzenia czy za³o¿enia okazuj¹ siê nietrafne, dlate-
go nie ma sensu wdra¿aæ pe³nej procedury kon-
trolnej i koñczy siê tylko na analizie. A takie dzia-
³ania te¿ absorbuj¹, ale s¹ bardzo istotne i dlatego
dzia³ania s¹ prowadzone. Wa¿nym zadaniem jest
analiza oœwiadczeñ maj¹tkowych funkcjonariu-
szy publicznych w ramach naszego zarz¹du po-
stêpowañ kontrolnych. W ubieg³ym roku przea-
nalizowano tysi¹c piêæset osiemdziesi¹t jeden ta-
kich oœwiadczeñ. Dotyczy³o to zarówno parla-
mentarzystów, pracowników samorz¹dowych,
jak i osób zatrudnionych w spó³kach Skarbu Pañ-

stwa. W kilku czy kilkunastu sprawach zosta³y
skierowane do prokuratury zawiadomienia o po-
pe³nieniu przestêpstwa. Nie zawsze spotka³y siê
one, moim zdaniem, z nale¿yt¹ uwag¹ prokuratu-
ry. Tego typu sprawy s¹ sprawami nowymi dla
prokuratury. W paru sprawach s¹ podjête aktyw-
ne dzia³ania, s¹ ju¿ pierwsze zarzuty stawiane
w zwi¹zku z tym. Niektóre sprawy koñcz¹ siê
umorzeniem czy odmow¹ wszczêcia. Nie zawsze
jesteœmy przekonani co do zasadnoœci tych dzia-
³añ prokuratury, ale jest to nowy temat i mamy
nadziejê, ¿e tutaj siê, ¿e tak powiem, utrze taka
praktyka, ¿eby obywatele, którzy zapoznaj¹ siê
z oœwiadczeniami maj¹tkowymi funkcjonariuszy
publicznych rzeczywiœcie mieli poczucie, ¿e sk³a-
dane oœwiadczenia s¹ rzetelne, oddaj¹ce faktycz-
ny stan, prawdziwe informacje o zasobach maj¹t-
kowych osób, które powinny je ujawniæ z racji
pe³nionych funkcji. W wyniku tych stu siedemna-
stu kontroli przeprowadzonych w ubieg³ym roku
w czterdziestu czterech przypadkach z³o¿ono do
prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu po-
pe³nienia przestêpstwa, ale równie¿ poinformo-
wano o ustaleniach szereg instytucji, miêdzy in-
nymi urzêdy kontroli skarbowej. Podam tu przy-
k³ad – bez nazwiska, bo nie o to chodzi – jednego
z by³ych ministrów. W trakcie kontroli jego oœ-
wiadczenia maj¹tkowego stwierdziliœmy, ¿e zani-
¿y³ podstawê opodatkowania i w wyniku tych
dzia³añ ten¿e by³y ju¿ funkcjonariusz publiczny
musia³ dop³aciæ kilkanaœcie tysiêcy z³otych do
wczeœniejszego rozliczenia podatkowego. Oprócz
urzêdu kontroli skarbowej, zw³aszcza je¿eli cho-
dzi o powa¿ne sprawy zwi¹zane z obrotem gospo-
darczym, szereg informacji trafi³o do premiera, do
odpowiednich ministrów, do rzecznika dyscypli-
ny finansów publicznych, do Urzêdu Zamówieñ
Publicznych. Kiedy kontrolowane s¹ instytucje
samorz¹dowe, odpowiednie informacje trafiaj¹
oczywiœcie do rad gmin, do w³adz samorz¹dowych
w danym terenie.

Bardzo wa¿nym aspektem naszej dzia³alnoœci,
który przez opiniê publiczn¹ jest zupe³nie niedo-
strzegany, a który traktowany jest przez nas w co-
raz wiêkszym stopniu priorytetowo, to dzia³ania
analityczne prowadzone przez CBA. Rz¹d posta-
wi³ miêdzy innymi CBA za zadanie zorganizowa-
nie czegoœ, co nosi tak¹ robocz¹, nieformaln¹ na-
zwê tarczy antykorupcyjnej. W ramach tych za-
dañ analitycznych w du¿ej mierze na bie¿¹co mo-
nitorowane s¹ przez funkcjonariuszy CBA aktual-
nie odbywane du¿e przetargi publiczne. Na bie-
¿¹co monitorowane s¹ tak¿e ogromne przedsiêw-
ziêcia infrastrukturalne zwi¹zane z Euro 2012,
z budow¹ dróg, z programem „Orlik”, informacje
o mo¿liwych i pojawiaj¹cych siê zagro¿eniach
zwi¹zanych z prywatyzacj¹. Podmioty, które bior¹
w tym udzia³, doradcy prywatyzacyjni, którzy bio-
r¹ w tym udzia³, s¹ przeœwietlani, w miarê na-
szych mo¿liwoœci, pod k¹tem ewentualnych nie-
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prawid³owoœci i konfliktów interesów. Jeœli jak¹œ
informacjê uwa¿amy za zweryfikowan¹ i wiarygo-
dn¹, jest ona przekazywana premierowi, premier
czêsto, jak wiemy, przekazuje te informacje mini-
strom i wiemy – mamy te¿ poczucie satysfakcji
z tego powodu – ¿e du¿a czêœæ naszych rekomen-
dacji jest realizowana póŸniej przez odpowiednich
ministrów, jak mówiê, te rekomendacje s¹ wysy-
³ane za poœrednictwem premiera.

W ramach dzia³añ zwi¹zanych z t¹ tak zwan¹
tarcz¹ antykorupcyjn¹ CBA opracowa³o podrêcz-
nik zawieraj¹cy rekomendacje dla szefów instytu-
cji publicznych przeprowadzaj¹cych przetargi.
Rekomendacje dotycz¹ce sposobu przeprowa-
dzania przetargów zosta³y skonstruowane w taki
sposób, by na podstawie równie¿ naszych kazu-
sów, doœwiadczeñ wynikaj¹cych z naszej prakty-
ki, pokazaæ, gdzie s¹ s³abe punkty, w jakich mo-
mentach powinni byæ szczególnie ostro¿ni, jak
ten przetarg powinien byæ organizowany, ¿eby by³
maksymalnie transparentny i ¿eby póŸniej s³u¿-
by, które mog¹ kontrolowaæ ten przetarg, nie sta-
wia³y organizatorom przetargów zarzutów. Nie
mówimy tutaj o z³ej woli. Ktoœ mo¿e mieæ dobr¹
wolê, ale mo¿e straciæ w którymœ momencie czuj-
noœæ, a jednak konsekwencje mo¿e równie¿ pono-
siæ osoba, która kieruje instytucj¹ publiczn¹. Tak
¿e taki podrêcznik zosta³ opracowany i myœlê, ¿e
mo¿e byæ przydatny dla osób, które chc¹ transpa-
rentnie i uczciwie przeprowadzaæ przetargi na
rzecz instytucji publicznych.

Kolejnym, nowym segmentem dzia³añ CBA s¹
dzia³ania podjête w roku 2008, zwi¹zane z eduka-
cj¹ i szeroko rozumian¹ prewencj¹. Wczeœniej
wielokrotnie zwracano nam uwagê – mówi³y to
zw³aszcza organizacje pozarz¹dowe, z którymi je-
stem w sta³ym kontakcie i ws³uchujê siê w ich
uwagi, czêsto krytyczne – ¿e zaniechaliœmy dzia-
³añ stricte edukacyjnych. To oczywiœcie wynika³o
z pewnych priorytetów. Instytucja powstawa³a
pod presj¹ czasu, pod presj¹ zewnêtrzn¹. Tak ¿e
naszym priorytetem w du¿ej mierze rzeczywiœcie
by³y te dzia³ania wykrywcze, w ubieg³ym roku na-
tomiast równie¿ ten segment spraw zwi¹zanych
z prewencj¹, z edukacj¹ zosta³ rozwiniêty, mo¿e
nie w taki sposób, ¿ê wszystkie organizacje poza-
rz¹dowe by nas bardzo chwali³y, ale w sposób ju¿
widoczny i naprawdê zwracaj¹cy uwagê. Chodzi
mi o nowy portal internetowy, który zosta³ przez
CBA zorganizowany, jest na bie¿¹co prowadzony.
To jest serwis… Ten portal nazywa siê Serwis
Edukacji Antykorupcyjnej, adres: www.antyko-
rupcja.edu.pl – nie gov.pl, to nie jest nasz serwis,
tylko innej instytucji rz¹dowej. Ten portal CBA zo-
sta³ bardzo przychylnie zrecenzowany w œrod-
kach masowego przekazu. Zyska³ te¿ bardzo przy-
chylne oceny organizacji pozarz¹dowych. Na-
prawdê jest to kopalnia wiedzy zwi¹zana z tema-

tyk¹ antykorupcyjn¹. Jest tam mnóstwo rapor-
tów, analiz, badañ opinii publicznej, ale te¿ new-
sów zarówno z Polski, jak i ze œwiata, dotycz¹cych
zwalczania korupcji i problemów z korupcj¹. Nie
wiem, jaki bêdzie to mia³o dalszy efekt, ale w pier-
wszym miesi¹cu dzia³ania ten portal odwiedzi³o
trzydzieœci siedem tysiêcy osób z trzydziestu
dwóch krajów i z trzystu czternastu miejscowoœci
w Polsce. Z satysfakcj¹ te¿ informujê, chocia¿ nie
wiem, jaki bêdzie to mia³o efekt, ¿e portal ten zo-
sta³ zg³oszony przez organizacje pozarz¹dowe do
presti¿owej miêdzynarodowej nagrody World
Summit Award dla nowatorskich, najlepszych
portali edukacyjnych w kategorii strony rz¹do-
wej, portalu rz¹dowego. Tak ¿e zosta³ dostrze¿o-
ny. Myœlê, ¿e jest to dobra robota, je¿eli chodzi o te
nasze podstawowe pola aktywnoœci.

Przejdê mo¿e teraz do spraw zwi¹zanych z fi-
nansowaniem i ze stanem osobowym Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego. Bud¿et na ubieg³y
rok wynosi³ 116 milionów z³. Niestety, w wyniku
trudnej sytuacji gospodarczej w drugiej po³owie
grudnia – podobnie by³o w przypadku du¿ej czêœci
instytucji publicznych – przestano nam przekazy-
waæ z Ministerstwa Finansów, trochê z zaskocze-
nia, œrodki na dzia³anie. Spowodowa³o to pewne
komplikacje i k³opoty. Z zapowiadanej kwoty nie
trafi³o do nas z 12 milionów, w rezultacie dyspo-
nowaliœmy kwot¹ 100 milionów, która niemal
w ca³oœci zosta³a zu¿ytkowana przez CBA
w ubieg³ym roku. Tak ¿e wykonanie bud¿etu jest
bardzo wysokie.

Je¿eli chodzi o rekrutacjê, to z uwagi na oszczê-
dnoœci bud¿etowe ta rekrutacja nie jest ju¿ tak
dynamiczna i tak aktywna jak w poprzednich la-
tach, aczkolwiek jest sta³y wzrost liczby zatrud-
nionych funkcjonariuszy. Rok 2008 zakoñczyliœ-
my z liczb¹ siedmiuset dziewiêædziesiêciu jeden
funkcjonariuszy oraz czterdziestu siedem praco-
wników cywilnych, czyli w przeci¹gu roku, w po-
równaniu ze stanem na koniec 2007 r., przyby³o
nam dwustu dwudziestu trzech funkcjonariuszy
i oœmiu pracowników cywilnych. Funkcjonariu-
sze byli rekrutowani g³ównie pod k¹tem delega-
tur, które w dalszym ci¹gu s¹ w rozbudowie. Nie-
stety, z uwagi na oszczêdnoœci bud¿etowe nie
mogliœmy zbyt dynamicznie, przynajmniej na
miarê naszych oczekiwañ, a myœlê, ¿e tak¿e na
miarê oczekiwañ i wyzwañ, jakie s¹ w terenie, roz-
budowaæ tej sieci delegatur, które ju¿ realnie ist-
niej¹ i wykonuj¹ swoje zadania. Przypomnê, ¿e
mamy dziesiêæ delegatur terenowych. Odpowia-
daj¹ one geograficznie obszarom dzia³ania proku-
ratur apelacyjnych, tak ¿e we wszystkich najwiê-
kszych miastach w Polsce mamy placówki CBA.
Myœlê, ¿e ta kadra ju¿ okrzep³a i wykonuje realne
zadania równie¿ w terenie.

Je¿eli chodzi o funkcjonariuszy CBA – bo insty-
tucja to przede wszystkim ludzie – to chcê z satys-
fakcj¹ powiedzieæ, ¿e bardzo dobra jest struktura
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wiekowa grupy funkcjonariuszy i pracowników
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mamy na-
prawdê du¿¹ grupê m³odych ludzi poni¿ej trzy-
dziestego roku ¿ycia, to jest 32%, ale nasza pod-
stawowa ludzka si³a uderzeniowa to osoby miêdzy
trzydziestym a czterdziestym rokiem ¿ycia; to po-
nad po³owa funkcjonariuszy. Wydaje siê, ¿e jest to
bardzo dobry okres w ¿yciu zawodowym; takie
osoby, stosunkowo m³ode, ale ju¿ o bardzo real-
nym doœwiadczeniu, jeszcze sporo chc¹ i sporo
mog¹ zrobiæ. Tylko 16% naszych funkcjonariuszy
ma powy¿ej czterdziestego roku ¿ycia. Tak ¿e jes-
teœmy m³od¹ s³u¿b¹ nie tylko z uwagi na d³ugoœæ
istnienia, ale równie¿ dziêki naszym ludziom, na-
szym funkcjonariuszom.

Staramy siê zainwestowaæ maksymalnie du¿o
œrodków – na tyle, na ile nam pozwalaj¹ fundu-
sze, ale jest tu bardzo du¿e zielone œwiat³o ze
strony kierownictwa CBA – w ci¹g³e doszkalanie
funkcjonariuszy. W ubieg³ym roku uda³o nam
siê zorganizowaæ sto szeœædziesi¹t szkoleñ spe-
cjalistycznych oprócz tych szkoleñ stricte zawo-
dowych, obligatoryjnych zw³aszcza dla nowych
funkcjonariuszy. Te szkolenia specjalistyczne
spe³niaj¹ naprawdê ogromn¹ rolê w podnosze-
niu kwalifikacji naszych funkcjonariuszy. A¿
25% naszych funkcjonariuszy szkoli siê dodat-
kowo, poza tymi w³aœnie organizowanymi przez
instytucjê szkoleniami, w trybie indywidualnym,
korzystaj¹c z pomocy finansowej instytucji.
Myœlê tu o studiach podyplomowych, doktoran-
ckich oraz o aplikacjach radcowskich, prokura-
torskich i legislacyjnych. Inwestujemy w wiedzê
funkcjonariuszy, kierujemy ich na te aplikacje,
na studia podyplomowe, oczywiœcie na kierunki
zwi¹zane ze specyfik¹ naszej s³u¿by. Tak ¿e to te¿
na pewno d³ugofalowo przyniesie bardzo pozyty-
wne merytoryczne efekty.

Koñcz¹c tê prezentacjê, chcia³bym Wysokiej Iz-
bie przedstawiæ najnowsze wyniki badañ, które
byæ mo¿e niektórym spoœród pañstwa s¹ znane.
Wydaje mi siê, ¿e s¹ one interesuj¹ce i warte przy-
toczenia. Jest to bardzo œwie¿a sprawa, bo na po-
cz¹tku czerwca tego roku – w prasie, niestety, czê-
œciej odnotowywane s¹ z³e informacje ni¿ dobre –
Transparency International, czyli najbardziej
presti¿owa, antykorupcyjna miêdzynarodowa or-
ganizacja og³osi³a najnowsze wyniki badañ doty-
cz¹ce korupcji w ró¿nych pañstwach œwiata. Miê-
dzy innymi jedno z kluczowych pytañ dotyczy³o
tego, czy ankietowany b¹dŸ te¿ ktoœ z jego rodziny
w ci¹gu minionego roku wrêczy³ ³apówkê. Otó¿
wyniki badañ dla Polski wykonanych na tysi¹co-
sobowej reprezentatywnej próbce s¹ bardzo, bar-
dzo interesuj¹ce. 4% Polaków odpowiedzia³o
twierdz¹co, ¿e ankietowany albo ktoœ z jego rodzi-
ny w ostatnim roku wrêczy³ ³apówkê. Oczywiœcie
ta cyfra nic nie mówi bez porównania. A wiêc

w Wielkiej Brytanii tych osób, które potwierdzi³y
fakt wrêczenia ³apówki, by³o 3%, w Czechach –
11%, na Wêgrzech – 14%, w Grecji – 18%, na Lit-
wie – dwadzieœcia parê procent. Tak ¿e znaleŸliœ-
my siê naprawdê bardzo wysoko w czo³ówce spo-
³eczeñstw, które deklaruj¹…

(G³os z sali: W³aœnie, deklaruj¹…)
Byæ mo¿e oczywiœcie jest tak, jak mówi¹ pano-

wie senatorowie, ale przynajmniej oni uwa¿aj¹,
¿e… Byæ mo¿e ktoœ z nich uzna³, mówi¹c ¿artobli-
wie, ¿e ankieter wcale nie jest ankieterem, tylko…

(Senator Ryszard Bender: To anonimowe bada-
nia?)

Anonimowe, oczywiœcie, ¿e tak. W ka¿dym ra-
zie Transparency International traktuje te bada-
nia jako wiarygodne, a wyniki tych badañ s¹ inte-
resuj¹ce. Inne badanie, ju¿ bardziej partykular-
ne, dotyczy³o samej instytucji, czyli Centralnego
Biura Antykorupcyjnego. W kwietniu tego roku
CBOS przeprowadzi³ badanie, te¿ na tysi¹cosobo-
wej próbie Polaków, pytaj¹c, co s¹dz¹ o dzia³alno-
œci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 41%
odpowiedzia³o, ¿e dobrze ocenia dzia³alnoœæ CBA,
29%, ¿e Ÿle. Oczywiœcie bêdziemy starali siê prze-
konaæ swoj¹ aktywnoœci¹ tych w¹tpi¹cych i kry-
tycznie do nas ustosunkowanych, ¿e jesteœmy po-
wa¿n¹ instytucj¹ i powa¿n¹ struktur¹ pañstwo-
w¹. Te wyniki nas nie satysfakcjonuj¹, ale poka-
zuj¹, ¿e odbiór naszej instytucji jest coraz lepszy.
Znam poprzednie wyniki badañ i wiem, ¿e jest to
tendencja pozytywna i coraz wiêcej Polaków pozy-
tywnie ocenia dzia³alnoœæ CBA.

Wydaje siê, ¿e ten rok pokaza³, mimo trudnych
pocz¹tków, mimo nowej sytuacji politycznej
i czêsto nieuprawnionych, ca³kowicie niespra-
wiedliwych ataków, ¿e taka konsekwentna wal-
ka pañstwa polskiego, ponad podzia³ami polity-
cznymi, z korupcj¹ w Polsce – nie mówiê tylko
o CBA, chocia¿ akurat w wypadku korupcji CBA
ma do odegrania istotn¹ rolê – mo¿e przynieœæ
naprawdê trwa³e efekty. Wiadomo, ¿e istotne
ograniczenie korupcji w naszym kraju ma
ogromne znaczenie dla funkcjonowania pañ-
stwa, dla demokracji, a przede wszystkim dla go-
spodarki w naszym kraju. Tak ¿e wydaje siê, ¿e
s¹ pozytywne sygna³y, nie tylko wynikaj¹ce z mo-
jego g³êbokiego przekonania jako szefa tej insty-
tucji. Równie¿ te zewnêtrzne sonda¿e pokazuj¹,
¿e sytuacja zmienia siê na lepsze. Dziêkujê bar-
dzo Wysokiej Izbie.

Senator
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pozwolê sobie zadaæ pierwsze pytanie. Pad³a

nazwa „Transparency International”. Czy pañ-
stwo badali polski oddzia³, który wydawa³ odp³at-
nie zaœwiadczenia „niepokalanoœci” ró¿nym in-
stytucjom?
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Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:

Panie Senatorze, nie, nie badaliœmy polskiego
oddzia³u, bo jest to organizacja pozarz¹dowa
i z tego wzglêdu nie podlega naszej kontroli, nie
jest to w naszych kompetencjach ustawowych.
Ale niezale¿nie od kontrowersji, jakie budzi polski
oddzia³, to jednak badania, o których mówiê, by³y
przeprowadzone przez organizacjê Transparency
International – z naciskiem na „International” –
w siedemdziesiêciu kilku pañstwach z ca³ego
œwiata, na ró¿nych kontynentach. A do przepro-
wadzenia tych badañ w naszym kraju by³y wyna-
jête firmy w³aœnie przez tê centralê zagraniczn¹
w Polsce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Zg³osi³ siê pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Prezesie, wspomnia³ pan, ¿e jesteœmy za-

raz za Wielk¹ Brytani¹, jak ta ankieta wykaza³a,
czyli zajmujemy dobre miejsce, jeœli chodzi o to,
czy ktoœ przekaza³ ³apówkê, czy nie przekaza³. Ale
w odbiorze spo³ecznym korupcja jest u nas du¿a,
jest takie przekonanie. Ba, jest przekonanie – to
siê s³yszy chocia¿by w poci¹gu – ¿e wszêdzie, a¿ po
sam¹ górê, a¿ po nasz parlament, nie jest najle-
piej. W zwi¹zku z tym bardzo dobrze, ¿e ten portal
pañstwo stworzyliœcie i ¿e on wyjaœnia te sprawy,
ale problem korupcji to jest nie tylko problem go-
spodarczy, prawny, ale i moralny. Mimo wszyst-
ko, mimo laicyzacji id¹cej z Zachodu, konkretnie
z Unii Europejskiej, w Polsce moralnoœæ oparta
jest jednak na zasadach chrzeœcijañskich. Czy
w zwi¹zku z tym przewidujecie panowie mo¿li-
woœæ, ¿eby duchowni katoliccy, bo w Polsce g³ó-
wne chodzi o katolickich, ale to mog¹ byæ prawo-
s³awni, protestanccy, wykazywali, ¿e korupcja
jest to naruszanie równie¿ i prawa Bo¿ego?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Absolutnie zgadzam siê z punktem widzenia

pana profesora. Na pewno strona etyczna jest nie-
zwykle wa¿na. Tylko ¿e tu jest taka specyficzna
sytuacja. My jesteœmy s³u¿b¹ specjaln¹ i musimy
byæ bardzo delikatni w relacjach z organizacjami
pozarz¹dowymi, a przede wszystkim z koœcio³a-
mi. Nie mo¿emy byæ zbyt ofensywni w tych kon-
taktach, bo mo¿e byæ to Ÿle zrozumiane. Ale oczy-
wiœcie zaanga¿owanie duchownych w takie dzia-

³ania edukacyjne, antykorupcyjne, pokazuj¹ce
w³aœnie ten etyczny wymiar by³oby…

(Senator Ryszard Bender: To jest edukacja.)
…mówi¹c szczerze, kluczowe. Wydaje mi siê, ¿e

by³oby to niezwykle wa¿ne, ale myœlê, ¿e strona
koœcielna musia³aby wykazaæ jak¹œ inicjatywê,
w któr¹ moglibyœmy siê wpisaæ.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Interesuje mnie dokumentowanie i monitoring

postêpowañ wszczêtych przez CBA w zakresie
mo¿liwoœci zrealizowania w ramach kompetencji
CBA roszczeñ rewindykacyjnych w oparciu
o ustawê o zwrocie korzyœci uzyskanych nies³u-
sznie kosztem Skarbu Pañstwa. To jest pierwsze
pytanie.

Drugie. Która z jednostek organizacyjnych za-
jmuje siê t¹ problematyk¹ i ma te kompetencje,
a mo¿e jest jakiœ zespó³ koordynacyjny?

I wreszcie trzecie pytanie zwi¹zane z t¹ ustaw¹
i z jej realizacj¹, która, prawdê mówi¹c, szwanku-
je w ramach ca³ej w³adzy wykonawczej. Mianowi-
cie w sytuacji kryzysu bud¿etowego mo¿e byæ z te-
go potê¿ne zasilanie bud¿etu. W zwi¹zku z tym jak
wygl¹da w tej chwili aktywizowanie rewindykacji
opartej na tej ustawie?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Tak, to dosyæ skomplikowany problem prawny.

Jednak absolutnie powinno byæ to naszym prio-
rytetem. Ja mogê powiedzieæ o pewnych przed-
siêwziêciach, które wspólnie z Policj¹, równie¿
z ekspertami zagranicznymi, w ostatnim okresie
realizowaliœmy. W pierwszym rzêdzie musimy
maksymalnie zabezpieczyæ maj¹tek osób pode-
jrzanych na poczet przysz³ych kar. Na tym musi-
my skoncentrowaæ nasz¹ aktywnoœæ. Powsta³
elektroniczny system odzyskiwania mienia, taki
system dla funkcjonariuszy. Funkcjonariusz do-
staje p³ytê z odpowiednim programem i wie, jakie
czynnoœci krok po kroku ma wykonywaæ, ¿eby
maj¹tek zabezpieczony na poczet przysz³ych kar
by³ jak najbardziej efektywnie zabezpieczony. Kil-
ka miesiêcy pracowaliœmy nad tym przedsiêwziê-
ciem razem z ekspertami z Komendy G³ównej Po-
licji, ale przede wszystkim z ekspertami niemiec-
kimi, z policjantami niemieckimi, bo oni u siebie
maj¹ coœ takiego. Do naszych uwarunkowañ pra-
wnych implementowaliœmy rozwi¹zania niemiec-
kie. Tak ¿e jest to nowa rzecz.
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Niestety, my jesteœmy stosunkowo ma³¹ insty-
tucj¹. W ka¿dym razie wiemy, ¿e w Komendzie
G³ównej Policji ma powstaæ specjalne biuro od-
zyskiwania mienia, z którym bêdziemy bardzo
œciœle wspó³pracowaæ, miêdzy innymi w³aœnie
w oparciu o rozwi¹zania niemieckie. Je¿eli cho-
dzi o aktywne odzyskiwanie mienia na drodze
s¹dowej, to wydaje siê, ¿e najw³aœciwsz¹ instytu-
cj¹ by³aby jednak Prokuratoria Generalna, ¿e
ona w tym zakresie powinna wykazywaæ maksy-
maln¹ aktywnoœæ. S¹dzê, ¿e jesteœmy zbyt ma³¹
instytucj¹ i zbyt wiele zadañ realizujemy, ¿ebyœ-
my mogli byæ na szpicy tych dzia³añ. Ale ja dekla-
rujê, ¿e absolutnie sprawa zabezpieczenia mie-
nia bêdzie priorytetem w naszych dzia³aniach
œledczych. Oczywiœcie deklarujê wspó³pracê
z Prokuratori¹ Generaln¹ w tym zakresie, ale wy-
daje siê, ¿e to chyba oni powinni dzia³aæ, je¿eli
chodzi o dochodzenie tego na drodze s¹dowej,
miêdzy innymi z wykorzystaniem ustawy, o któ-
rej wspomnia³ pan senator, której jest autorem
i która powsta³a jeszcze na pocz¹tku lat dzie-
wiêædziesi¹tych.

(Senator Piotr Andrzejewski: Istnieje jakiœ ze-
spó³, który ewentualnie bêdzie siê tym zajmowa³?)

Je¿eli chodzi o nas, to s¹ osoby, które w naszym
wydziale prawnym t¹ problematyk¹ siê zajmuj¹.
S¹ takie osoby.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, z zainteresowaniem wys³u-

cha³em tej informacji i chcia³bym podzieliæ siê
z panem moimi refleksjami, zadaæ pytania.

W tej informacji jest trochê sprzecznoœci, wiêc
gdyby by³ pan uprzejmy mi je wyjaœniæ… Z jednej
strony cytowa³ pan opiniê Transparency Interna-
tional, ¿e 2 czy 3% Polaków wrêcza ³apówki…

(G³os z sali: 4%.)
Dobra, 4%.
…Czyli malutko w porównaniu na przyk³ad

z Litwinami, a z drugiej strony mówi pan, ¿e trzy-
krotnie wzros³a liczba zatrzymanych i ileœkrotnie
liczba postawionych zarzutów. To jest pierwsza
kwestia… Nie wiem, czy nale¿y baæ siê tego, ¿e ro-
œnie liczba zatrzymañ, czy cieszyæ siê z tego, ¿e
pañstwo du¿o pracujecie i ¿e roœnie liczba ludzi,
którzy s¹ zatrzymani.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e…)

To jest pierwsza refleksja…

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Przepraszam.)

Drugie pytanie… Trochê pana pomêczê, ale tak
sympatycznie, mam nadziejê.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Dobrze.)

Drugie pytanie. Czy s¹ jakieœ sfery zaintereso-
wañ, które s¹ wasz¹ specjalnoœci¹? Tych s³u¿b
jest mnóstwo. Czy jest w ogóle rejestr takich zain-
teresowañ operacyjnych, czy te¿ ka¿dy, kto sobie
coœ wymyœli, idzie i to sobie dr¹¿y?

Kole jne pytanie . Jak panu siê uk³ada
wspó³praca z pani¹ minister Piter¹?

Nastêpne pytanie. Chodzi o Ÿród³o pozyskiwa-
nia informacji. Pan minister mówi³, ¿e 85% to jest
wasz w³asny twór, to s¹ wasze w³asne pomys³y.
Czy jest jakaœ specjalna grupa ludzi, która pozys-
kuje informacje? Czy zwracacie uwagê na anoni-
my, czy w ogóle nie czytacie anonimów? Gdyby
pan te informacje ewentualnie rozbudowa³…

Cieszy mnie fakt, ¿e przybywa du¿o m³odych
ludzi, to bardzo dobrze. Ale czy by³by pan uprzej-
my powiedzieæ, jakie s¹ specjalnoœci tych ludzi?
Czy to s¹ sami prawnicy, czy to s¹ spece od ró¿-
nych dziedzin ¿ycia?

To, za co chcia³bym pana bardzo pochwaliæ, to
to, ¿e jest nowa dzia³alnoœæ, któr¹ pan wprowa-
dza: tarcza antykorupcyjna. To piêknie i gdyby
tak siê uda³o ostrzegaæ i informowaæ ministrów…
Mówi³ pan o tym, ¿e sprawia to panu du¿o satys-
fakcji. Czy to jest skala masowa, czy to s¹ poje-
dyncze przypadki, jeœli chodzi o tê tarczê antyko-
rupcyjn¹?

Powiedzia³ pan minister o podrêczniku. Czy
skromny senator te¿ mo¿e dostaæ taki podrêcz-
nik? Jeœli tak, to bardzo bym prosi³.

I jeszcze ostatnie pytanie, na które w zasadzie
nie oczekujê odpowiedzi. Czy bêdzie kiedyœ taki
dzieñ, ¿e pan minister powie: w zasadzie jestem
ju¿ niepotrzebny, albo: swoj¹ misjê wykona³em.
Czy uwa¿a pan, ¿e ta instytucja bêdzie zawsze?
Dziêkujê.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, mo¿e zacznê od ostatniej kwe-

stii, która ³¹czy siê chyba z pierwszym pytaniem.
Wydaje mi siê, ¿e naprawdê w jakimœ d³u¿szym
okresie – oczywiœcie nie zak³adam, ¿e walka z ko-
rupcj¹ zawsze bêdzie dla polskiego pañstwa priory-
tetem – ¿e przez d³ugi czas, niezale¿nie od tego, ¿e
coraz mniej Polaków bêdzie deklarowa³o, ¿e w mi-
nionym roku dawali ³apówki, musi byæ prowadzona
bardzo skuteczna walka. I im skuteczniejsza bê-
dzie… Oczywiœcie do pewnego poziomu. Pan sena-
tor zauwa¿y³ pozorn¹ sprzecznoœæ miêdzy dwukrot-
nie wiêksz¹ liczb¹ zatrzymanych a informacjami,
tymi pierwszymi jaskó³kami, ¿e coraz mniej Pola-
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ków deklaruje, ¿e w ostatnim okresie wrêcza³o ³a-
pówki. Ja widzê tutaj bardzo du¿¹ zale¿noœæ. Ja na-
prawdê mam nadziejê, ¿e bêdzie tak, jak mówi³ pan
profesor Bender, to znaczy, ¿e nasi obywatele prze-
jm¹ siê stron¹ etyczn¹ zagadnienia i ze wzglêdów
etycznych ³apówek nie bêd¹ przekazywali. Na ja-
kimœ etapie walki z korupcj¹ najskuteczniejsz¹ pre-
wencj¹ jest skuteczna represja. Ja to ju¿ mówi³em
i wiem, ¿e to brzmi kontrowersyjnie. Im wiêc ³apów-
karzy wyeliminujemy, tym wiêcej tych, do których
jeszcze nie uda³o nam siê dotrzeæ, bêdzie siê zasta-
nawiaæ dziesiêæ razy, czy warto ryzykowaæ. S¹ wy-
specjalizowane s³u¿by, jest – niezale¿nie od tego,
jak zmieniaj¹ siê w³adze polityczne – wola walki po-
litycznej z korupcj¹ w Polsce. Naprawdê ³apówkarze
musz¹siê realniebaæ iwydaje siê, ¿e zaczêli siê real-
nie baæ. Musimy byæ skuteczni. Oczywiœcie to, ¿e
roœnie liczba zatrzymanych, pokazuje, ¿e zwiêkszy-
liœmy skutecznoœæ, a to powoduje, ¿e maleje liczba
osób, które deklaruj¹, ¿e wrêcza³y ³apówki. Je¿eli
uznamy, ¿e sytuacja jest bezpieczna, ¿e w tym roku
nie ma tego problemu – zobaczymy, jaka bêdzie ten-
dencja, ale w minionym roku ma³o osób zadeklaro-
wa³o, ¿e dawa³o ³apówki – to za chwilê znowu bê-
dziemy mieli potê¿ny problem jak jeszcze piêæ, dzie-
siêæ lat temu. Jestem o tym g³êboko przekonany.

Je¿eli chodzi o podrêcznik, o który pyta³ pan se-
nator, to on jest dostêpny na naszych stronach in-
ternetowych, ale oczywiœcie mo¿emy go panu se-
natorowi wydrukowaæ. Myœlê – tu jest szef mojego
biura – ¿e przeœlemy panu senatorowi ten nasz
podrêcznik, te rekomendacje.

Kontakty z pani¹ Piter¹… Ja funkcjonujê w pe-
wnym okreœlonym systemie s³u¿b specjalnych,
czyli podlegam bezpoœrednio premierowi. Pan
premier zleca pewne zadania równie¿ pani Pite-
rze. Oczywiœcie jest miêdzy nami kontakt kore-
spondencyjny. Pani Pitera zwraca siê do nas z ja-
kimiœ zapytaniami. Trwaj¹ w rz¹dzie prace nad
nowymi przepisami antykorupcyjnymi i CBA rów-
nie¿ bierze udzia³ w tych pracach. A wiêc te kon-
takty s¹ i maj¹ tego typu charakter.

Rejestr zainteresowañ. Nie jest tajemnic¹, bo
przecie¿ wynika to wprost z ustawy, ¿e jest prowa-
dzony tak zwany centralny rejestr zainteresowañ
operacyjnych, gdzie wszystkie s³u¿by specjalne
przekazuj¹ informacje o swoich zainteresowa-
niach dotycz¹cych pewnych tematów, instytucji,
osób. Chodzi o to, ¿eby sobie nawzajem nie wcho-
dziæ w drogê i mieæ wiedzê, ¿e inna s³u¿ba równie¿
jakimœ tematem siê zajmuje, wiêc mo¿e warto siê
spotkaæ i porozmawiaæ, kto co ma. A wiêc taki re-
jestr jest. On jest prowadzony przez Agencjê Bez-
pieczeñstwa Wewnêtrznego na mocy ustawy
o ABW i my niejako uczestniczymy w tym rejestrze.

Nie wiem, czy pomin¹³em jakieœ pytanie pana
senatora.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Kadry.)

Kadry?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Pyta³em o specja-

listów, o specjalnoœci wœród kadry.)
Ach, tak. Oczywiœcie zdecydowanie preferowa-

ne s¹ osoby z wykszta³ceniem kierunkowo
zwi¹zanym z dzia³aniem naszego biura, czyli pra-
wnicy, ekonomiœci, finansiœci. Szukamy g³ównie
tutaj. Nie ukrywam, ¿e niezwykle cenn¹ kadrê
stanowi¹ aplikanci, zw³aszcza prokuratorscy i sê-
dziowscy, którzy z racji ograniczeñ bud¿etowych
nie dostali etatów. My staramy siê jak najszybciej
do nich dotrzeæ z pewn¹ ofert¹. To jest niezwykle
wartoœciowa grupa naszych funkcjonariuszy. Na-
wet docieramy do tych ludzi w trakcie ich aplika-
cji. Godzimy siê na to, ¿e bêd¹c funkcjonariusza-
mi CBA, bêd¹ koñczyæ aplikacje. Oczywiœcie pod
warunkiem, ¿e zadeklaruj¹, i¿ po zakoñczeniu ap-
likacji zostan¹ w naszej firmie. Tak ¿e to jest bar-
dzo cenne œrodowisko m³odych ludzi, których
staramy siê pozyskaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Tadeusz Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeden temat umkn¹³ w odpo-

wiedzi. By³o pytanie o anonimy.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-

riusz Kamiñski: A, tak, tak.)
Bo w liczbie zg³oszeñ, które pan tu przytoczy³,

czyli blisko oœmiu tysiêcy, po³owa jest zakwalifi-
kowana dla waszych kompetencji. Czy z tej liczby,
czterech tysiêcy, wynika, ¿e tylko 5%–10% zg³o-
szeñ jest wykorzystanych jako zawiadomienia?
W innej strukturze pan przedstawi³, ¿e prowadzi-
cie postêpowania na podstawie w³asnych mate-
ria³ów i tu pad³a liczba 85%. Pozostaje 15% na
przeprowadzone kontrole oraz zawiadomienia.
A wiêc troszeczkê te liczby nie wspó³graj¹.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Nie, nie. Panie Senatorze, ja to
wyjaœniê.)

Móg³by pan to wyjaœniæ?
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-

riusz Kamiñski: Tak, tak, tak.)
A kolejne pytanie zadam póŸniej, ¿eby nie

uciek³o.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Liczba oko³o oœmiu tysiêcy zg³oszeñ, o której pi-

szemy w naszej informacji, dotyczy ró¿nego typu
zg³oszeñ. Przede wszystkim korespondencja trady-
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cyjna, czyli listy, ale równie¿ elektroniczna, infor-
macje telefoniczne, jak równie¿ informacje od osób,
które siê do nas zg³aszaj¹. My codziennie przyjmu-
jemy kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t osób, które przy-
chodz¹donaszproblemem.Czasami teosobyprzy-
chodz¹ do nas – mog³yby pójœæ do prokuratury, ale
wybieraj¹ nas – bo oficjalnie chc¹ zg³osiæ wniosek
o podejrzenie pope³nienia przestêpstwa. Tak ¿e te
osiem tysiêcy to jest wszystko. Oczywiœcie wiecie
pañstwo, jak to jest,Wysoka Izbawie, jak to jest. Je-
¿eli instytucja cieszy siê jak¹œ popularnoœci¹ me-
dialn¹, to bardzo ró¿nego typu osoby do tej instytu-
cji trafiaj¹ ze swoimi problemami. S¹ to bardzo ró¿-
ne problemy. Nie przypadkiem w grupie osób, która
przyjmuje ludzi przychodz¹cych z ulicy, jest nie tyl-
ko prawnik, ale i psycholog. Rzeczywiœcie czêsto s¹
to osoby sfrustrowane, maj¹ce poczucie oszukania
przez ¿ycie, osoby, które by³y ju¿ wszêdzie, które od
lat tocz¹ swoje biurokratyczne wojny. Nie zawsze s¹
to w sensie formalnym zawiadomienia o pope³nie-
niu przestêpstwa, nie zawsze s¹ to informacje na-
prawdê dotycz¹ce korupcji, ale te osoby trzeba wy-
s³uchaæ i staramy siê ich wys³uchiwaæ i potrakto-
waæ je w sposób kulturalny jak ka¿dego obywatela,
staramy siê jakoœ sprawê z tym cz³owiekiem omó-
wiæ. Ale w liczbie oœmiu tysiêcy – wbrew pozorom
jest to bardzo du¿o zg³oszeñ, które do nas nap³ywa-
j¹ – jest szereg bardzo interesuj¹cych informacji.
Tak ¿e te osiem tysiêcy to nie jest liczba zg³oszeñ
konkretnych przestêpstw, tylko liczba informacji,
niekiedy anonimowych, ale niekiedy te anonimowe
informacje te¿ s¹ wartoœciowe. Ja zdajê sobie spra-
wê z motywów ludzi pisz¹cych anonimy. Czêsto s¹
to niskie pobudki, ale niezale¿nie od tego my musi-
my analizowaæ te informacje pod k¹tem ich wiary-
godnoœci. Czasami s¹ to bardzo przydatne informa-
cje.

Senator Tadeusz Gruszka:
To kontynuujê, Panie Marsza³ku, je¿eli pan po-

zwoli, bo to by³o takie dope³nienie pytania pana
senatora Bisztygi.

Nie chcia³ pan rozwlekaæ tematu pana Jacka K.
Czy jest to osobista pana pora¿ka, je¿eli w referen-
dum mieszkañcy opowiadaj¹ siê za tym, ¿eby dalej
sprawowa³urz¹dprezydenta?Topierwszepytanie.

Drugie jest zwi¹zane z pani¹ minister Piter¹. Czy
w zwi¹zku z jej dzia³alnoœci¹ i dzia³alnoœci¹ ju¿ stri-
cte operacyjn¹ pana biura zosta³o wam przez pani¹
minister przekazane zadanie? Dziêkujê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
To znaczy, pani minister podlega premierowi,

ale nie jesteœmy…

(Senator Tadeusz Gruszka: Czy da³a jakiekol-
wiek zawiadomienie?)

Pani minister przekazuje nam czasami infor-
macje, które do niej nap³ywaj¹ od obywateli. Ta-
kie informacje do nas czasami przekazuje.

A je¿eli chodzi o sprawê pana Jacka K., to abso-
lutnie nie traktujê tego w kategoriach pora¿ki
CBA. Poniewa¿ wiem, ¿e sprawa jest œwie¿a, ¿ywa
i g³oœna, stara³em siê w swoim wyst¹pieniu prze-
kazaæ pewien sygna³ równie¿ panom senatorom.
Nie pamiêtam, czy akurat ktoœ z Wysokiego Sena-
tu te¿ rêczy³ osobiœcie za uczciwoœæ pana Jacka K.,
ale naprawdê opinia publiczna nie zna materia³u
dowodowego. To jest powa¿ny materia³ dowodowy,
który w du¿ej czêœci nie jest znany opinii publicz-
nej. Ani CBA, ani prokuratorzy prowadz¹cy spra-
wê nie mog¹ tego materia³u ujawniæ opinii publicz-
nej. On zostanie ujawniony przed s¹dem. Pan Ja-
cek K. jest osob¹ wp³ywow¹ nie tylko politycznie,
ale równie¿ w mediach. Przedstawia pewn¹ wersjê
wydarzeñ. Jako podejrzany ma do tego prawo. Ale
nie oznacza to, ¿e jest to prawdziwa wersja. Opinia
publiczna mo¿e byæ zdezorientowana, jeœli miej-
scowy szacowny biskup wyra¿a siê na temat mo-
ralnoœci pana Jacka K. i jego uczciwoœci, jeœli wielu
znacz¹cych i powa¿nych polityków równie¿ anga-
¿uje siê w kampaniê w jego obronie. Moim zda-
niem, by³ to b³¹d i bardzo z³y sygna³ w kontekœcie
w³aœnie ponadpartyjnej walki z korupcj¹. Jeœli
ktoœ ma wewnêtrzne w¹tpliwoœci, to, jak s¹dzê, nie
powinien ich tak manifestowaæ. Powinien spokoj-
nie poczekaæ na wyrok s¹du.

(Senator Tadeusz Gruszka: W tym przypadku
sêdzia…)

Moim zdaniem, pewne zamieszanie medialne
uzasadnia wynik referendum. Opinia publiczna
Sopotu nie mog³a sobie tak naprawdê wyrobiæ zda-
nia na temat zarzutów i na temat udokumentowa-
nia zarzutów postawionych prezydentowi miasta.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, czy mo¿na ad vocem?
Czy nie nale¿a³o w zwi¹zku z tym jakoœ tych do-

wodów upubliczniæ, mimo ich utajnienia w jakiejœ
mierze? Prawda? Bo sk¹d opinia publiczna mo¿e
wiedzieæ?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Tak¹ decyzjê mo¿e podj¹æ tylko prokuratura,

my nie mo¿emy.

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

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Mini-
strze, wspomnia³ pan o liczbie zatrudnionych
osób, o nowo zatrudnionych, a moje pytanie zmie-
rza w takim kierunku, czy ma pan wyobra¿enie
o modelu docelowym, czy on zmienia siê na bie-
¿¹co, czy jest jeszcze w trakcie realizacji i jaki to
jest model. Chodzi mi o docelow¹ liczbê osób za-
trudnionych. Czy ta struktura wed³ug pana wy-
maga znacznej rozbudowy, czy jest ju¿ bliska fi-
nalnej strukturze? Dziêkujê.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Moim zdaniem, jesteœmy gdzieœ tak w 2/3 dro-

gi, je¿eli chodzi o strukturê kadrow¹. Zale¿y mi
przede wszystkim na wzmocnieniu delegatur te-
renowych. Obecnie liczba funkcjonariuszy tam
zatrudnionych wynosi od trzydziestu do piêædzie-
siêciu. Dla porównania podam, ¿e w delegaturach
ABW jest zatrudnionych od stu piêædziesiêciu do
trzystu piêædziesiêciu osób. Wydaje mi siê, ¿e na-
sze delegatury terenowe powinny byæ wzmocnio-
ne. Zak³adam, ¿e je¿eli nasza s³u¿ba… Oczywi-
œcie, mo¿emy rozbudowywaæ innego typu dzia³a-
nia, na innych polach, jak na przyk³ad edukacja
itd. Ale to wymaga funkcjonariuszy innego typu,
nie takich stricte operacyjno-œledczych. Moim
zdaniem, korzystna sytuacja kadrowa, wzmac-
niaj¹ca tê instytucjê i merytorycznie, i osobowo,
by³aby wówczas, gdyby zatrudnienie by³o na po-
ziomie tysi¹ca dwustu, tysi¹ca piêciuset funkcjo-
nariuszy. Oczywiœcie bêdziemy dochodzili do tego
etapami, wiemy, jakie s¹ ograniczenia w tak trud-
nej sytuacji bud¿etowej, zdajemy sobie sprawê
z tego, ¿e byæ mo¿e nie bêdzie takiej mo¿liwoœci
w najbli¿szej perspektywie.

(Senator Grzegorz Czelej: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym wiedzieæ, czy i w jakim zakresie jest

prowadzone przez CBA postêpowanie w zwi¹zku
z kwestionowaniem zakresu pomocy publicznej
przyznanej stoczniom gdañskiej i szczeciñskiej.
Chyba w³aœnie w kompetencjach CBA le¿y stwier-
dzenie, czy nie przekroczono uprawnieñ lub nie
dope³niono obowi¹zków, dzia³aj¹c na szkodê inte-
resu publicznego w zakresie tych procedur. A te
kwoty s¹ realnie kwestionowane. Mówi siê
o ogromnej dysproporcji w porównaniu do tego,

co ustali³a Unia Europejska w zakresie efekty-
wnej pomocy, któr¹ uzyska³y stocznie, i o tym, ¿e
w zwi¹zku z tym nast¹pi³a ich likwidacja. Czy to-
czy siê w tym zakresie jakieœ postêpowanie?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Tak, choæ mo¿e nie ca³oœciowo dotycz¹ce tego

problemu, a jego pewnych aspektów. I niestety nie
mam dobrych informacji. My prowadziliœmy pewne
œledztwo w ubieg³ym roku, które zosta³o umorzone
przez prokuraturê. Nie pamiêtam, czy prokuratura
odmówi³a jego wszczêcia, czy je umorzy³a, twier-
dz¹c, ¿e ich zdaniem nie dosz³o do pope³nienia prze-
stêpstwa. Ale w zakresie dofinansowania jednej ze
stoczni prowadziliœmy œledztwo w ubieg³ym roku.
Mieliœmy odrêbne zdanie, polemizowaliœmy z pro-
kuratorami, ale to jest ich formalna decyzja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Majkowski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, pad³o na tej sali wiele stwier-

dzeñ, miêdzy innymi dotycz¹cych obietnic wybor-
czych. Ja nie chcê wracaæ do tego tematu, ale za-
pytam, czy bierzecie panowie pod uwagê w ra-
mach prac CBA dzia³ania, które skutkuj¹ miêdzy
innymi tym, ¿e osoby bêd¹ce na stanowiskach dy-
rektorów departamentów w ministerstwach od-
powiedzialnych miêdzy innymi za gospodarkê, s¹
na przyk³ad po filologii rosyjskiej, a konkursy do
jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa za-
rz¹dzaj¹cych wielomilionowym maj¹tkiem wy-
grywaj¹ osoby ca³kowicie nieprzygotowane do tej
funkcji. To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Z uporem powrócê do kwestii
dotycz¹cej obsadzania stanowisk i pe³nienia fun-
kcji w radach nadzorczych spó³ek Skarbu Pañ-
stwa. Czy bierzecie pañstwo pod uwagê dok³adne
przyjrzenie siê funkcjonowaniu spó³ek i dzia³a-
j¹cych tam osób, które w ramach obowi¹zków
s³u¿bowych pe³ni¹ jednoczeœnie funkcjê cz³onka
rady nadzorczej w dwóch b¹dŸ w trzech podmio-
tach? S¹ takie przypadki, mimo ¿e ustawa tego za-
brania, ¿e osoby maj¹ po trzy spó³ki. Ma³o tego, op-
rócz tego, ¿e pe³ni¹ te funkcje w ramach wykony-
wania obowi¹zków s³u¿bowych, nie bior¹, powie-
dzmy, dnia wolnego czy urlopu bezp³atnego, to je-
szcze wykorzystuj¹ do tego na przyk³ad samochód
s³u¿bowy, przys³uguje im zwrot tak zwanej kilome-
trówki. Czy pañstwo macie takie sygna³y i wyko-
rzystujecie tego typu informacje, a¿eby ten proce-
der przeci¹æ? Dziêkujê bardzo.
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Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:

Je¿eli takie sygna³y do nas docieraj¹, to s¹ bar-
dzo starannie pod k¹tem przepisów antykorup-
cyjnych analizowane. W ka¿dej chwili jesteœmy
gotowi wys³aæ doraŸn¹ kontrolê, ¿eby wyelimino-
waæ jakiekolwiek ³amanie prawa.

A je¿eli chodzi o drugi problem, to zdajê sobie
sprawê, ¿e jest to wielkie wyzwanie. Muszê powie-
dzieæ, ¿e jestem trochê zak³opotany, bo jest sprawa
zupe³nie nieznana opinii publicznej, dotycz¹ca wy-
sokiego urzêdnika pañstwowego, któremu proku-
ratura w wyniku dzia³añ œledczych CBA w³aœnie
postawi³a zarzuty. Mówiê tutaj o zmuszaniu pod-
w³adnych do zatrudniania osób z klucza politycz-
nego, nieposiadaj¹cych ¿adnych kompetencji. My
udowodniliœmy, ¿e taki proceder w jednej z insty-
tucji pañstwowych mia³ miejsce. Domagano siê
tam od osoby ze œredniego szczebla zarz¹dzania
wrêcz zwolnienia osoby z doktoratem z danej dzie-
dziny. Chodzi³o o to, ¿eby zwolniæ miejsce nomina-
towi partyjnemu. Muszê powiedzieæ, ¿e materia³,
który zgromadzi³o CBA, jest bardzo jednoznaczny
i bardzo kompletny, a prokurator, który postawi³
zarzuty tej osobie, moim zdaniem jest odwa¿nym
cz³owiekiem, bo to jest sprawa precedensowa. Nie-
dawno poinformowa³em o tym premiera, przesy³a-
j¹c mu równie¿ do wiadomoœci postanowienie
o postawieniu zarzutów. Myœlê, ¿e je¿eli nast¹pi¹
dalsze konsekwencje, to mo¿e byæ to sprawa pre-
cedensowa w³aœnie z tego zakresu spraw, o któ-
rych mówi³ pan senator.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, mam jeszcze takie pytanie. Mó-

wi¹c o dzia³aniach kontrolnych, wspomnia³ pan
o przebadanych oœwiadczeniach. Po raz kolejny
pojawia siê 4% oœwiadczeñ, które spowodowa³y
koniecznoœæ zawiadomienia prokuratury o po-
pe³nieniu przestêpstwa. Z racji tego, ¿e wszyscy tu-
taj jesteœmy zobowi¹zani do sk³adania oœwiadczeñ
maj¹tkowych, zapytujê, czy móg³by pan wskazaæ,
jakiego rodzaju by³y te przestêpstwa. Nie chodzi
o to, ¿eby przeszkoliæ nas w omijaniu prawa, tylko
¿eby unikn¹æ tego w przysz³oœci. A wiêc jakiego to
rodzaju by³y przestêpstwa w tych 4% oœwiadczeñ?

Kolejne pytanie, dotycz¹ce struktury zatrudnie-
nia, je¿eli pan mo¿e udzieliæ takiej informacji. W te-
lewizji najczêœciej widzimy CBA w akcji. To s¹ ci
anonimowi mê¿czyŸni w kominiarkach. Jaki to

jest procent zatrudnionych? Czy to s¹ tylko praco-
wnicy bior¹cy udzia³ w akcjach, czy oni oprócz tego
wykonuj¹ tak zwan¹ pracê biurow¹? Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Zacznê od drugiego pytania.
Panie Senatorze, wydaje mi siê, ¿e uda³o nam

siê, buduj¹c strukturê CBA, pozbawiæ j¹ biurokra-
tycznego balastu. Przyk³adowo, ca³y dzia³ logistyki
i dzia³ finansów tworz¹ pracownicy cywilni, a w in-
nych instytucjach, w innych s³u¿bach specjalnych
w takich komórkach pracuj¹ funkcjonariusze. Je-
¿eli chodzi o pracowników operacyjno-œledczych,
to zdejmujemy z nich ca³y ciê¿ar dzia³añ biurokra-
tycznych, absolutnie nie od tego oni s¹.

A sk¹d te kominiarki? Wiem, ¿e to mo¿e niektó-
re osoby raziæ, ale pamiêtajcie pañstwo, ¿e ci lu-
dzie, nosz¹c kominiarki, nie maj¹ budziæ grozy,
chocia¿ w niektórych sytuacjach jest to dodatko-
wy efekt po¿¹dany, tylko oni maj¹ chroniæ swoje
twarze. S¹ to funkcjonariusze wykonuj¹cy czyn-
noœci operacyjne, którzy pojawiaj¹ siê w ró¿nych
miejscach, nie przedstawiaj¹c siê jako funkcjona-
riusze CBA. Jeœli w wielomilionowej gazecie na
pierwszej stronie pojawi³aby siê twarz takiego
funkcjonariusza, to w zasadzie on by³by ju¿ spalo-
ny, z wielu zadañ musia³by zostaæ wycofany.
A wiêc kominiarki chroni¹ przede wszystkim twa-
rze funkcjonariuszy, ich wizerunek.

Oczywiœcie jest grupa specjalna, która dokonuje
zatrzymañ groŸnych przestêpców, konwojuje tych
przestêpców. I tutaj ten walor odstraszaj¹cy te¿ jest
istotny. Ale tak naprawdê, jeœli widzicie pañstwo
funkcjonariusza, który nie jest ubrany w czarny, re-
alizacyjny garnitur, nie ma d³ugiej broni, a ma ko-
miniarkê, to tylko i wy³¹cznie oznacza to, ¿e jest to
funkcjonariusz wykonuj¹cy na co dzieñ czynnoœci
operacyjne. I on musi mieæ chronion¹ twarz. Zre-
szt¹ jesteœmy nawet jako instytucja zobowi¹zani
ustawowo do tego, ¿eby chroniæ wizerunek funkcjo-
nariuszy wykonuj¹cych dzia³ania operacyjne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c.
(Senator Tadeusz Gruszka: Przepraszam, jesz-

cze nie zosta³a udzielona odpowiedŸ na wszystkie
pytania. Czy mo¿e pan procentowo wskazaæ, ile
jest tych…)
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Panie Senatorze, ale ja bym prosi³, ¿eby za jed-
nym razem zadawaæ wszystkie pytania.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale nie zosta³a jesz-
cze udzielona odpowiedŸ. Ja w³aœnie chcê przy-
pomnieæ, ¿e…)

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Tak, w sprawie oœwiadczeñ ma-
j¹tkowych.)

(Senator Tadeusz Gruszka: I jeszcze oœwiadcze-
nia maj¹tkowe. Na te dwie kwestie nie zosta³y
udzielone odpowiedzi.)

Tak, to s¹ bardzo wa¿ne pytania.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:

Je¿eli chodzi o to, ilu procentowo jest fun-
kcjonariuszy operacyjno-œledczych, to powiem,
¿e zdecydowana wiêkszoœæ, zdecydowana wiêk-
szoœæ. Tak jak powiedzia³em, piony wsparcia,
czyli logistyka, finanse, s¹ ca³kowicie ucywil-
nione, to nie s¹ funkcjonariusze, to s¹ praco-
wnicy cywilni. Jeœli chodzi o pozosta³ych praco-
wników, to oczywiœcie pion operacyjno-œledczy
jest dla nas najistotniejszy, ale wa¿ny jest rów-
nie¿, choæ du¿o mniejszy, pion kontrolny, wa¿-
ny jest pion analityczny, który musimy rozbu-
dowywaæ, chodzi o analityków, nowy typ dzia-
³añ. Tak ¿e funkcjonariuszy operacyjno-œled-
czych jest przewa¿aj¹ca liczba. Je¿eli chodzi
o piony wsparcia, to nie s¹ to funkcjonariusze,
mam na myœli logistykê i finanse, jest to kilka-
dziesi¹t osób na osiemset, na ponad osiemset
osób zatrudnionych w instytucji. Jest to bardzo
niski procent pracowników, jeœli chodzi o tak
zwane piony wsparcia. Oni s¹ niezbêdni, aby
funkcjonariusze mogli wykonywaæ swoje zada-
nia, ale te piony nie mog¹ byæ nadmiernie rozbu-
dowane, zw³aszcza w sytuacji gdy musimy osz-
czêdzaæ œrodki finansowe.

My mieliœmy ten komfort, ¿e budowaliœmy
s³u¿bê niejako od podstaw, bo na przyk³ad inne
s³u¿by specjalne maj¹ ca³y ten biurokratyczny
balast, mówi¹c wprost, wywodz¹cy siê jeszcze
z PRL. U nich te wszystkie gospodarstwa po-
mocnicze, piony logistyczne itd. s¹ strasznie
rozdête.

(Senator Tadeusz Gruszka: Kwestia oœwiad-
czeñ.)

Kwestia oœwiadczeñ maj¹tkowych. Tu s¹ ró¿-
ne sytuacje, ale naprawdê chcê zapewniæ Wysoki
Senat, ¿e nie chodzi tu o drobne pomy³ki, o cze-
pianie siê, o tak zwane czepialstwo, sprawy s¹
powa¿niejsze. Ktoœ nie wykazuje znacz¹cych
œrodków finansowych, którymi realnie dyspono-
wa³, twierdz¹c, ¿e ma ustn¹ rozdzielnoœæ maj¹t-
kow¹ z ma³¿onk¹ i parê lat wczeœniej umówi³ siê

z ma³¿onk¹, ¿e na przyk³ad mieszkanie, które
jest nabyte na ma³¿eñstwo, to jest tak naprawdê
jej mieszkanie. Jednak nie potrafi przedstawiæ
¿adnego dowodu poza ustnym oœwiadczeniem.
W sensie formalnym jest wspólnota ma³¿eñska,
mieszkanie jest wspólne, nie jest wykazane w oœ-
wiadczeniu maj¹tkowym i na podstawie analizy
zarobków ma³¿onki i funkcjonariusza publiczne-
go nie bardzo wiadomo, sk¹d by³y pieni¹dze na
zakup kilku luksusowych mieszkañ. Prawda?
W tej sytuacji decydujemy siê na kierowanie
wniosku do prokuratury. S¹ takie sytuacje, ¿e
trafiamy na du¿e zasoby œrodków finansowych
zgromadzonych na kontach, które nie s¹ wyka-
zane i w ¿aden sposób nie mo¿na mówiæ o po-
my³ce, bo nie uzasadniaj¹ tego oficjalne zarobki
danej osoby.

Tak ¿e tylko w powa¿nych sprawach, w powa¿-
niejszych sprawach kierujemy zawiadomienie
do prokuratury. W wielu wypadkach pouczamy,
¿e w jakimœ terminie nie zosta³o coœ wpisane,
a powinno byæ wpisane itd. Tak ¿e przekazujemy
tego typu pouczenia czy informujemy prze³o¿o-
nych, ¿e dosz³o do pewnych nieprawid³owoœci,
ale nieprawid³owoœæ nie oznacza przestêpstwa.
Mo¿e byæ tak, ¿e ktoœ z inn¹ dat¹ wype³ni itd. Po-
tkniêcie jest potkniêciem, a podejrzenie po-
pe³nienia przestêpstwa to jest coœ du¿o bardziej
istotnego.

Oczywiœcie zale¿a³oby nam na tym, ¿eby te oœ-
wiadczenia by³y wype³niane jak najbardziej sta-
rannie i rzetelnie. Niestety za ka¿dym razem czy
bardzo czêsto osoby, w sprawie których kieruje-
my zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia
przestêpstwa, t³umacz¹ siê pomy³k¹ pisarsk¹,
t³umacz¹, ¿e o czymœ zapomnia³y, coœ im umknê-
³o. Takie jest t³umaczenie. Naprawdê bardzo by
nam zale¿a³o, nam jako instytucji, która mo¿e
kontrolowaæ oœwiadczenia senatorów, ¿eby wyka-
zywaæ maksymaln¹ precyzjê i klarownoœæ w tych
oœwiadczeniach.

Oczywiœcie k³opotliwa jest sytuacja wyceny,
subiektywnej wyceny maj¹tku. Prawda? To jest
oczywiste. Wa¿ne, ¿eby ten maj¹tek by³ dobrze
opisany, ¿e na przyk³ad mam osiemdziesiêciome-
trowe mieszkanie, a nie tak, ¿e nie wpisujê, a póŸ-
niej okazuje siê, ¿e w rzeczywistoœci mam pa³ac.
To, ¿e ktoœ mo¿e inaczej szacowaæ wartoœæ miesz-
kania, to jest ju¿ sprawa indywidualna, nikt nie
bêdzie siê tego czepia³.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pana senatora Zaj¹ca o zadanie pyta-

nia.
O w³aœnie, ogl¹da³em siê, czy jest pan senator.
Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Ministrze, mówi³ pan, ¿e wiele postêpo-
wañ prowadzonych przez funkcjonariuszy CBA
koñczy siê zawiadomieniem prokuratury o pode-
jrzeniu pope³nienia przestêpstwa. Jaki jest za-
kres tego typu rozstrzygniêæ, ¿e po prowadzonych
postêpowaniach kieruje siê zawiadomienia o po-
dejrzeniu pope³nienia przestêpstwa? Jaka w dal-
szej kolejnoœci jest efektywnoœæ rozstrzygniêæ,
które zapadaj¹? Chodzi o to, czy koñczy siê to z re-
gu³y postêpowaniami s¹dowymi i dalej id¹cymi
konsekwencjami, czy s¹ inne rozstrzygniêcia.

Panie Ministrze, mówi¹c o strukturze CBA,
mówi³ pan o jednostkach terenowych. Czy – pa-
trz¹c na ten model, który pan widzi jako koniecz-
ny, na ostateczn¹ formê, jak¹ powinien on przyj¹æ
– widzi pan koniecznoœæ rozbudowy, tworzenia
kolejnych delegatur terenowych? Czy w tej sytua-
cji, nie patrz¹c ju¿ na trudnoœci bud¿etowe, widzi
pan koniecznoœæ wzmocnienia bud¿etu CBA
w sposób znacz¹cy, istotny œrodkami finansowy-
mi, które pozwoli³yby na realizacjê tego celu,
a w konsekwencji na bardzo wydatne wpisywanie
siê w zwalczanie korupcji w Polsce?

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

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Je¿eli chodzi o bud¿et, to szef ka¿dej instytucji

mówi, ¿e chcia³by wiêcej, to jest oczywiste, ale my
naprawdê nie dokoñczyliœmy budowy tej instytu-
cji. Po prostu sytuacja kryzysowa fatalnie wp³ynê-
³a na nasze plany, tak ¿e ka¿de zwiêkszenie w sto-
sunku do tego, co mamy, by³oby niezwykle wska-
zane.

Je¿eli chodzi o plany dotycz¹ce rozbudowy de-
legatur, to tak, planowaliœmy budowê jeszcze kil-
ku delegatur, tak ¿eby byæ jak najbli¿ej ludzi. Jes-
teœmy zszokowani sprawami, na które czêsto tra-
fiamy, mo¿na powiedzieæ, na g³êbokiej prowincji,
mówiê o tym bez negatywnej konotacji s³owa „pro-
wincja”. Podam przyk³ad sprawy, któr¹ ostatnio
zrealizowa³a nasza delegatura w £odzi. Chodzi
o miejscowoœæ Sokolniki, w której – jak siê okazu-
je – istnia³o dwadzieœcia parê klubów sportowych,
zarejestrowanych, korzystaj¹cych z dotacji,
w tym z dotacji unijnych, gminnych itd. Miejsco-
woœæ Sokolniki i dwadzieœcia parê klubów sporto-
wych, które oczywiœcie naprawdê nie istniej¹, ale
formalnie s¹ zarejestrowane, a za wszystkim stoi
wójt, który zosta³ przez nas zatrzymany, wójt, któ-
ry by³ liderem iluœ tych klubów sportowych. Szo-
kuj¹ca sytuacja. Dostawa³y dofinansowanie, tak-

¿e unijne dofinansowanie z programów na rozwój
sportu itd. Miliony z³otych s¹ tak marnotrawione.
Tak ¿e nawet w takich ma³ych miejscowoœciach
s¹ du¿e i zaskakuj¹ce afery, naprawdê zaskaku-
j¹ce afery. Czêsto te¿ niektórym ludziom spoza
wiêkszych aglomeracji, spoza tego g³ównego nur-
tu ¿ycia politycznego – myœlê o urzêdnikach pañ-
stwowych, samorz¹dowych – wydaje siê, ¿e ich to
nie dotyczy, ¿e gdzieœ tam w Warszawie walcz¹,
w Sopocie walcz¹, bo to ³adne miasto i znany ku-
rort, ale u mnie to na pewno nikt nie trafi, nikt nie
dojdzie itd.

Rozbudowa tych struktur by³aby wa¿na. Myœ-
leliœmy o powo³aniu delagatury na przyk³ad na
Warmii, w lubuskim, w kujawsko-pomorskim,
mo¿e na OpolszczyŸnie, myœleliœmy o powo³aniu
jeszcze kilku delegatur, ¿eby wzmocniæ niejako
nas¹czenie funkcjonariuszami antykorupcyjny-
mi w terenie, w ca³ym kraju.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Jeszcze te postêpo-

wania.)
Aha, jeszcze postêpowania.
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Je¿eli chodzi o postêpowania kontrolne, to bar-

dzo precyzyjnie przedstawi³em odpowiednie liczby.
W ubieg³ym roku zakoñczono sto siedemnaœcie
postêpowañ, przy czym w czterdziestu czterech
przypadkach uznano, ¿e dosz³o do pope³nienia
przestêpstwa i z³o¿ono zawiadomienia do prokura-
tury. Myœlê, ¿e – chocia¿ nie mam przed sob¹ tych
danych – mniej wiêcej w 99%, powiedzmy, w 90%
spraw prokuratura wszczyna postêpowanie. Zda-
rzaj¹ siê przypadki, ¿e odmawia i czêsto nas to bul-
wersuje. Powiem tak. W wypadku postêpowañ
kontrolnych mamy jeszcze drogê odwo³ania siê do
s¹du i prawie za ka¿dym razem, je¿eli uznamy, ¿e
sprawa jest bulwersuj¹ca, odwo³ujemy siê do
s¹du. Jeszcze nam siê nie zdarzy³o, ¿eby s¹d nie
podzieli³ naszego punktu widzenia, a w tej sytuacji
s¹d nakazuje prokuraturze wszczêcie œledztwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Ryszka zadaje pytanie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Czy istnieje ja-

kaœ forma wspó³pracy Najwy¿szej Izby Kontroli
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z CBA? Czy ona sk³ada doniesienia tylko do pro-
kuratury, czy równie¿ do pañskiego urzêdu?

Pytanie drugie. Jeœli siê nie mylê, to œrodki
przekazu kiedyœ donios³y, ¿e jakiœ funkcjonariusz
CBA zosta³ oskar¿ony o wspó³pracê z przestêpca-
mi. Jeœli mo¿na coœ bli¿ej na ten temat, to bym
prosi³. Dziêkujê.

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

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Zacznê mo¿e od tej sprawy bardzo dla nas przy-

krej. Rzeczywiœcie w szeregi CBA na samym po-
cz¹tku powstania tej instytucji przenikn¹³ fun-
kcjonariusz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, cz³owiek – wyda³oby siê – doœwiadczony,
sprawdzony, inteligentny i bardzo dobrze sprze-
daj¹cy siê, tak to nazwê. To by³ pierwszy etap
dzia³alnoœci CBA. Jednak bardzo szybko doszliœ-
my do wniosku, ¿e dziwnie siê zachowuje. Przez
krótki czas pe³ni³ nawet kierownicz¹ funkcjê na
œrednim szczeblu, ale ju¿ po pó³tora miesi¹ca jego
funkcjonowania w CBA zosta³ odwo³any z tej fun-
kcji, odsuniêty na boczny tor. Po jakimœ czasie,
kiedy ju¿ mogliœmy w pe³ni przekonaæ siê o in-
nych aspektach dzia³ania tego funkcjonariusza,
wyda³em mu polecenie stawienia siê na badaniu
wariograficznym, czyli na wykrywaczu k³amstw.
Odmówi³, a jednoczeœnie z³o¿y³ podanie o zwol-
nienie ze s³u¿by. Zosta³ zwolniony ze s³u¿by. Po
jakimœ czasie nasi funkcjonariusze CBA zebrali
dowody na jego dzia³alnoœæ korupcyjn¹, zarówno
w okresie, kiedy by³ funkcjonariuszem ABW, jak
i wtedy, gdy wchodzi³ w pewne uk³ady korupcyj-
ne, a trafi³ na nieszczêœcie do CBA. I to nasi fun-
kcjonariusze doprowadzili do jego zatrzymania,
to CBA poinformowa³o o wszystkim prokuraturê.
Tak ¿e jest to, co prawda, gorzki sukces CBA, ale
jednak sukces, bo szybko zorientowaliœmy siê, ¿e
coœ z tym cz³owiekiem jest nie tak. Zosta³ odsu-
niêty poza g³ówny obszar naszych dzia³añ, a osta-
tecznie doprowadziliœmy do jego zatrzymania.

Je¿eli chodzi o wspó³pracê z Najwy¿sz¹ Izb¹
Kontroli, to ja tê wspó³pracê oceniam wysoko.
Z jednej strony uzyskujemy wsparcie, wa¿ne
wsparcie, poprzez przesy³anie nam materia³ów
analitycznych przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, in-
formacje o wa¿nych kontrolach, a z drugiej stro-
ny, nie ukrywam, zwracamy siê te¿ z proœb¹, któ-
ra ka¿dorazowo jest honorowana przez kierowni-
ctwo NIK, o szkolenie naszych funkcjonariuszy
pionu kontrolnego. Tak ¿e do przeprowadzania

takich specjalistycznych szkoleñ dla naszych
kontrolerów s¹ kierowani bardzo doœwiadczeni
pracownicy NIK. Nie ukrywam te¿ – wiêcej, mó-
wiê to z satysfakcj¹ – ¿e uda³o mi siê pozyskaæ
kilku bardzo, bardzo doœwiadczonych i bardzo
dobrych pracowników NIK, którzy s¹ teraz na-
szymi funkcjonariuszami. Dzia³aj¹ w³aœnie
w naszym pionie kontrolnym. Tak ¿e NIK to nie-
w¹tpliwie instytucja, z któr¹ bardzo dobrze nam
siê wspó³pracuje.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wojcie-

chowskiego.

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

strze! Zmienia siê w spo³eczeñstwie podejœcie do
korupcji, zmienia siê równie¿ sama korupcja. Co
innego by³o, powiedzmy, jeszcze dziesiêæ lat te-
mu, co innego jest w chwili obecnej. Czy s¹ jakieœ
badania mówi¹ce, ¿e niektóre sytuacje – bo pode-
jrzewam, ¿e to bêdzie ten kierunek – które by³y uz-
nawane spo³ecznie, nie prawnie, za niekorupcyj-
ne, obecnie mog¹ byæ uznawane za korupcyjne?

I druga sprawa, te¿ taka bardzo ogólna. Czy
przybywa… Mo¿e nie tyle, czy przybywa, ile to, na
jakim poziomie utrzymuj¹ siê sprawy zwi¹zane
z korupcj¹ miêdzy instytucjami, na przyk³ad, jeœli
za umorzenie d³ugu szpitalowi przez jak¹œ insty-
tucjê starostwo, je¿eli jest jego w³aœcicielem, czy
urz¹d wojewódzki, to znaczy marsza³ek, wydaje
jak¹œ korzystn¹ dla tej instytucji decyzjê. Podajê
tylko taki przyk³ad, to nie jakieœ tam… Czy takie
sprawy s¹?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Bardzo trudne pytania pan senator stawia, bo

trudno tak jednoznacznie zakwalifikowaæ te pro-
blemy. Bo ja bym nie przes¹dza³, czy mamy tutaj
do czynienia z korupcj¹.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: No w³aœnie.
W³aœnie o to te¿ chcia³em spytaæ.)

Ale musielibyœmy mieæ ca³y ogl¹d sprawy, kon-
tekst. Nieraz jest tak, ¿e wydaje siê, i¿ w jakiejœ
sprawie nie ma tego drugiego dna, a nagle okazuje
siê, ¿e gdzieœ tam w³aœnie ¿ona marsza³ka czy pre-
zydenta jest zatrudniona jako konsultant w fir-
mie, która coœ tam zyska³a w tych relacjach. Tak
¿e bardzo wnikliwie trzeba siê przygl¹daæ takim
sytuacjom. Ale nie zawsze to jest korupcja, czêsto
jest to dzia³anie w imiê interesu publicznego. Ja
bym tak ³atwo nie szufladkowa³ tych rzeczy. To s¹
sytuacje czasami skomplikowane, trudne i ka¿-
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dorazowo trzeba siê im przygl¹daæ. Tak ¿e chyba
tyle bym móg³ odpowiedzieæ panu senatorowi na
to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: A na pier-

wsze?)
Proszê bardzo…

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Pierwsze pytanie te¿ jest z natury tych bardziej

filozoficznych…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jak siê roz-

wija…)
(Senator Ryszard Bender: Trzeba przeprowa-

dziæ socjologiczne badania.)
Tak, to prawda. Wydaje mi siê, ¿e gdybyœmy siê

tak cofnêli do pocz¹tków naszego ponownie nie-
podleg³ego pañstwa, to wtedy by³a jednak jeszcze
ta mentalnoœæ postkomunistyczna, która racjona-
lizowa³a korupcjê, prawda? W okresie peerelu by³
powszechny niedobór dóbr, niedobór wszystkiego,
a jednoczeœnie wœród zdecydowanej wiêkszoœci
spo³eczeñstwa by³ dystans czy nawet wrogoœæ wo-
bec pañstwa opresyjnego. To nie budowa³o stan-
dardów. I musia³o potrwaæ, ¿eby te standardy sza-
cunku dla pañstwa i dla pewnej czystoœci zaczê³y
obowi¹zywaæ. Tak ¿e na pewno, je¿eli chodzi o ta-
kie spo³eczne postrzeganie korupcji, to tak zwane
za³atwianie spraw jeszcze piêtnaœcie lat temu by³o
czymœ zupe³nie oczywistym. Prawda? A dzisiaj te
zachowania, które jeszcze piêtnaœcie lat temu by³y
akceptowalne spo³ecznie, mog¹ doprowadziæ do
uwiêzienia praktykuj¹cych je osób.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z doniesieñ prasowych mo¿e-

my siê dowiedzieæ, ¿e Centralne Biuro Antykorup-
cyjne zwróci³o siê do prokuratur, oferuj¹c swoj¹
pomoc w wyjaœnieniu nieprawid³owoœci finanso-
wania kampanii wyborczej pos³a Palikota. Mo¿e-
my tam równie¿ siê dowiedzieæ, i¿ poszczególne
prokuratury odmówi³y takiej wspó³pracy czy te¿
zrezygnowa³y z takiej mo¿liwoœci przekazania te-
go wyjaœnienia przez CBA. Chcia³bym prosiæ pana
o komentarz w tej sprawie.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:

Ja mogê odpowiedzieæ w ten sposób: do CBA
zwróci³a siê prokuratura w Radomiu, która pro-
wadzi tê sprawê, z zapytaniem, czy CBA podejmo-
wa³o jakieœ dzia³ania i czy ma jakieœ informacje
w sprawie ewentualnego nielegalnego finansowa-
nia, o którym pan senator wspomnia³. My odpo-
wiedzieliœmy, ¿e je¿eli bêdziemy dysponowali ta-
kimi informacjami, to oczywiœcie je przeka¿emy.
Ale jeœli prokuratura uzna to za stosowne, a niele-
galne finansowanie partii politycznych czy te¿
nielegalne finansowanie kampanii wyborczych to
nasza w³aœciwoœæ ustawowa, a wiêc jeœli prokura-
tura uzna, ¿e mo¿emy pomóc jej w tym œledztwie,
to my oddajemy siê do dyspozycji, jesteœmy goto-
wi podj¹æ dzia³ania. I do tej pory odpowiedzi z pro-
kuratury radomskiej nie dosta³em. Dzisiaj w pra-
sie wyczyta³em, ¿e ponoæ ma byæ to odpowiedŸ ne-
gatywna. Ale nie mogê siê opieraæ na przekazach
prasowych, muszê najpierw dostaæ odpowiedŸ na
piœmie, zw³aszcza ¿e mo¿e byæ tam jakieœ uzasa-
dnienie, którego nie wolno mi z za³o¿enia odrzu-
caæ i lekcewa¿yæ.

(Senator Jan Dobrzyñski: A czy pañskie biuro
nie mo¿e z urzêdu podj¹æ takich dzia³añ?)

W sytuacji, kiedy œledztwo prowadzi prokura-
tura – nie mo¿e. Musi we wspó³pracy z prokuratu-
r¹, bo to ona jest organem wiod¹cym, je¿eli chodzi
o œledztwo. Prokuratura mo¿e powierzyæ œledztwo
w ca³oœci, mo¿e pod swoim nadzorem zlecaæ ja-
kieœ konkretne czynnoœci, ale kiedy jest wszczête
œledztwo, to ona ju¿ je prowadzi i jest, ¿e tak po-
wiem, królem postêpowania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, chcia³bym

zapytaæ o nastêpuj¹c¹ rzecz. Wiadomo, ¿e jak po-
wsta³o Centralne Biuro Antykorupcyjne, to by³a
lawina spraw i ró¿nej natury donosów. Czy te
sprawy, które wp³ynê³y bodaj¿e trzy lata temu, zo-
sta³y ju¿ przeanalizowane? Czy wszystkie zosta³y
rozstrzygniête i czy ci, co donosili, sk³adali dono-
sy, otrzymali odpowiedŸ? Bo zdarza siê – mia³em
ju¿ niejeden taki przypadek w swoim biurze sena-
torskim – ¿e wyborcy pytali, czy dostan¹ z pañ-
skiej instytucji odpowiedŸ na zg³oszenia, które
sk³adali. Oczywiœcie nie wiem, na jaki temat i o co
tam chodzi³o, ale s¹ takie pytania. I w tym kontek-
œcie chcia³bym równie¿ zapytaæ, jak siê teraz
przedstawia sytuacja. Co ze sprawami, które te-
raz wp³ywaj¹? Nie chodzi mi o anonimy, tylko tak
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w ogóle, gdy ktoœ ma odwagê i zg³asza do Central-
nego Biura Antykorupcyjnego problem, który go
drêczy, który zauwa¿y³ i o którym mo¿e przekazaæ
informacje. Dziêkujê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Tak, Panie Senatorze, to jest oczywiœcie bardzo

trudny problem. Zw³aszcza w pierwszym okresie
funkcjonowania CBA, a nawet zanim CBA formal-
nie na mocy ustawy mog³o rozpocz¹æ dzia³alnoœæ,
gdy jeszcze by³em w kancelarii premiera pe³no-
mocnikiem rz¹du do spraw powo³ania CBA, na-
p³ynê³a lawina listów – ró¿nego typu oczywiœcie,
tak¿e mniej wartoœciowych czy kompletnie nieis-
totnych z punktu widzenia œcigania korupcji – po
prostu lawina listów. Ja nie mia³em ¿adnego apa-
ratu, ani w kancelarii premiera, gdzie by³o kilka
osób, ani gdy tworzyliœmy CBA, gdzie przyszed-
³em z kilkunastoma osobami. Ka¿dy mia³ tam
swoje zadanie: ty budujesz tak¹ komórkê organi-
zacyjn¹, ty tak¹, a ty tak¹. I nagle co chwila dosta-
jemy setki listów. My z pewnym opóŸnieniem, jak
mi siê wydawa³o, zapanowaliœmy nad tym. Teraz
na pewno na bie¿¹co… Mamy specjalny wydzia³
rozpoznania informacji, tak jak wspomnia³em,
ludzi, którzy zajmuj¹ siê tylko tymi informacjami
zewnêtrznymi i przyjmuj¹ interesantów. Jak
wspomnia³em, tam jest zawsze prawnik i psycho-
log i je¿eli ktoœ do nas przychodzi z ulicy, nawet ze
sprawami niekoniecznie zwi¹zanymi z tematem,
to staramy siê go cierpliwie wys³uchiwaæ; stara-
my siê s³uchaæ tych, którzy maj¹ odwagê czy chêæ
przyjœæ do nas i podzieliæ siê tymi problemami.
Czêsto s¹ to bardzo wa¿ne informacje. Jest szereg
bardzo konkretnych dzia³añ, ³¹cznie z zatrzyma-
niami, z kontrolowanym wrêczeniem korzyœci
maj¹tkowej, zwi¹zanych z informacjami od osób,
które przysz³y do nas z ulicy. Ale to by³y osoby,
które rzeczywiœcie chcia³y nas poinformowaæ
o przestêpstwie; nie o swoich bólach i proble-
mach, czêsto bardzo przykrych, ale o rzeczywistej
sytuacji korupcyjnej. Na przyk³ad jestem przed-
siêbiorc¹, staram siê wygraæ przetarg taki i taki,
ale szef komisji przetargowej ¿¹da ode mnie takiej
i takiej kwoty. Po otrzymaniu takiej informacji na-
tychmiast nastêpuje reakcja z naszej strony, na-
tychmiast.

Mog¹ byæ zaleg³oœci… To znaczy, wydawa³o mi
siê, ¿e ten nasz wydzia³ zapanowa³ nad sprawami
przesz³ymi. Na pewno panujemy nad wszystkim,
co teraz do nas wp³ywa, na pewno ka¿dy dostaje
odpowiedŸ. Nawet je¿eli sprawa, z któr¹ siê do nas
zwraca, le¿y poza naszymi kompetencjami, to ka-
¿dy dostaje odpowiedŸ. W tym pierwszym okresie
pewnie by³o ró¿nie. Wydaje mi siê, ¿e staraliœmy

siê wróciæ jak najbardziej wstecz i jakoœ odpowie-
dzieæ na ca³¹ tê korespondencjê czy przekazywaæ
to innym organom. Na pocz¹tku, kiedy by³ taki
ogromny zalew informacji i zupe³ny brak kadr, ja
nawet mia³em umowê z komendantem g³ównym
Policji, ¿e du¿¹ czêœæ spraw bêdziemy im przeka-
zywali z automatu, bo jeszcze nie jesteœmy w sta-
nie wykonywaæ ¿adnych czynnoœci – nie by³o ani
rozporz¹dzeñ, ani ludzi, wszystko budowaliœmy
od zera, a w tej ogromnej liczbie spraw mog³y byæ
sprawy wa¿ne. Du¿a czêœæ korespondencji w tym
pierwszym okresie od razu by³a przekierowywana
do Policji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana o rolê tego… Jeœli cho-

dzi o powo³anie Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego, to w gruncie rzeczy, tak jak ja rozumia³em,
chodzi³o zw³aszcza o pilnowanie styku biznesu
i polityki. Mówi³o siê o uk³adzie, który oplata kraj
i hamuje jego rozwój gospodarczy poprzez zak³óca-
nie uczciwych relacji. Jak z perspektywy pana wie-
dzy dzisiaj wygl¹da ta sytuacja? To, co pan mówi³
o spadku, o tym, ¿e jeœli chodzi o wrêczanie ³apó-
wek, to mamy prawie poziom brytyjski, dowodzi, ¿e
jest jakiœ postêp w tej materii. A jak wygl¹da spra-
wa z tym uk³adem? Co siê z nim dzieje?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, ja mia³bym tak¹ proœbê. Jak

bêdê koñczy³ kadencjê, to chêtnie tak ca³oœciowo
podzielê siê z opini¹ publiczn¹ swoimi przemyœle-
niami. Na razie wola³bym specjalnie nie generali-
zowaæ i mówiæ o sprawach konkretnych. Tak ¿e
gdyby pan senator móg³ poczekaæ jeszcze rok…
No, chyba ¿e pan premier uzna, ¿e skróci mi ka-
dencjê…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Albo do³o¿y.)
Wola³bym poczekaæ z pewnymi uogólnieniami

na koniec, naprawdê. Bo myœlê, ¿e nie mo¿na ani
przesadnie demonizowaæ pewnego problemu, ani
go wyszydzaæ czy lekcewa¿yæ. Naprawdê, na tym
wola³bym zakoñczyæ swoj¹ refleksjê…

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Bardzo prze-
praszam, ale…)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Jeœli mo¿na, króciutkie uzupe³nienie. Otó¿ ja

nie chcia³bym ani bagatelizowaæ, ani czekaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nie widzê… Mam takie po-
czucie… Omawia³ pan konkretne sprawy, incy-
dentalne, na przyk³ad Jacka K. czy… Nie pamiê-
tam, czy mówi³ pan o Beacie S.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Rok temu, Panie Senatorze.)

Tak, tak.
W sumie mogê powiedzieæ, ¿e w sprawozdaniu

tak naprawdê brakuje mi strza³ów w ten uk³ad, ta-
kich, które by dowodzi³y, ¿e rzeczywiœcie styk biz-
nesu i polityki jest w jakiejœ mierze powa¿n¹ hipo-
tek¹ obci¹¿aj¹c¹ rozwój Polski. I tutaj nie widzê…

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Panie Senatorze…)

Taki spektakularny…

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Nie odwo³am siê bezpoœrednio do mojej wiedzy

z CBA, ale do wiedzy osoby zainteresowanej ¿y-
ciem publicznym, historyka, wiêc jakby nasta-
wionej na rozpoznawanie tej rzeczywistoœci.
Moim zdaniem, ten uk³ad, o którym pan mówi,
w latach dziewiêædziesi¹tych w sposób fatalny za-
wa¿y³ na naszym ¿yciu gospodarczym i pañstwo-
wym. Ale, jak mówiê, nie odwo³ujê siê, bo na razie
nie mam takich mo¿liwoœci, do swojej wiedzy jako
szefa CBA. Momentami jako CBA byliœmy bardzo
blisko… Byæ mo¿e wiêcej bêdê móg³ powiedzieæ na
ten temat na posiedzeniu komisji œledczej. Mam
odpowiednie zwolnienie od pana premiera, tak ¿e
myœlê, ¿e jeœli komisja œledcza bêdzie ode mnie
oczekiwa³a tego typu informacji, to w trybie ja-
wnym bêdê móg³ je przekazaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy w CBA istnieje, podobnie

jak w Policji, komórka kontroli wewnêtrznej?
I drugie pytanie. Pan minister wspomnia³ o wa-

riografie. Czy CBA posiada takie urz¹dzenie i czy
pan minister osobiœcie jest przekonany, ¿e jest to
dobry œrodek operacyjny, skuteczny podczas wy-
konywania pracy?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:

Je¿eli chodzi o komórkê wewnêtrzn¹, to tak,
mamy tak¹ komórkê i to w³aœnie ona doprowadzi-
³a do zebrania dowodów w sprawie tego by³ego ju¿
funkcjonariusza CBA, o którym mówi³em wczeœ-
niej, i zatrzymania go. Tak ¿e taka komórka ist-
nieje.

Je¿eli chodzi o wariograf, to jest to narzêdzie
ustawowe. To znaczy, w ustawie o CBA i o in-
nych s³u¿bach jest zapisane, ¿e CBA mo¿e ko-
rzystaæ z wariografu i szef mo¿e nakazaæ fun-
kcjonariuszowi, ¿eby siê stawi³ na badania wa-
riograficzne, a on nie ma prawa odmówiæ. Jest
to cenne narzêdzie, ale nie idealne, absolutnie
nie jest idealne. To nie jest tak, jak w tym pro-
gramie – jest taki teleturniej, chyba w Polsacie
czy w jakiejœ innej stacji – ¿e potem wszystko
idealnie wiadomo itd. Nie, organizm ludzki jest,
jaki jest. Mamy komórkê wariograficzn¹, mamy
bardzo dobrze przeszkolonych wariografistów.
Ale nie przez ludzi, którzy czêsto wystêpuj¹ w³a-
œnie, ¿e tak powiem, kabaretowo, bo moim zda-
niem, jest to hochsztaplerka, a nie powa¿ne ba-
dania wariograficzne. Nasi wariografiœci zostali
przeszkoleni w Stanach Zjednoczonych na kur-
sach organizowanych, dedykowanych dla poli-
cji amerykañskiej – w tym kursie brali udzia³ sa-
mi policjanci amerykañscy i dwóch naszych
funkcjonariuszy – i chyba jako jedyni w Polsce
maj¹ certyfikat amerykañskiego towarzystwa
wariograficznego. S¹ w sta³ym kontakcie z kole-
gami z zagranicy, z Europy Zachodniej i ca³y
czas podnosz¹ swoje kwalifikacje. Tak ¿e mamy
ma³¹, ale, wydaje siê, bardzo kompetentn¹ ko-
mórkê wariograficzn¹. Jednak my mo¿emy u¿y-
waæ tej metody tylko wobec naszych funkcjona-
riuszy, nie mo¿emy jej wykorzystywaæ w innego
typu dzia³aniach operacyjnych, kontrolnych.
Nie mo¿emy nakazaæ obywatelowi, ¿eby podda³
siê badaniu wariograficznemu, bo w Polsce to
nie jest dowód w sprawie. Ono mo¿e byæ u¿ywa-
ne wewn¹trz instytucji; w ustawie o CBA i in-
nych s³u¿bach jest zapisane, ¿e szef mo¿e u¿y-
waæ go wobec swoich funkcjonariuszy i wy-
ci¹gaæ z tego wnioski takie, jakie mu sugeruj¹
osoby przeprowadzaj¹ce te badania. Ale w Sta-
nach Zjednoczonych czy w niektórych pañ-
stwach zachodniej Europy ranga wariografu
jest du¿o wy¿sza – badanie wariograficzne mo¿e
byæ równie¿ dowodem, mo¿e nie przes¹dza-
j¹cym, ale mo¿e byæ materia³em dowodowym
przed s¹dami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Szewiñski.
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Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy móg³by pan minister podzie-

liæ siê z nami informacjami dotycz¹cymi kontroli
badania sprawy domniemanego przyjmowania ko-
rzyœci osobistych przez prezesa IPN, Janusza K.,
w zamian za ujawnienie tajemnicy? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Panie Senatorze, muszê powiedzieæ, ¿e znam tê

sprawê jedynie z bulwersuj¹cych publikacji praso-
wych. CBA w ¿aden sposób nie jest zaanga¿owane
w tego typu, jak mi siê wydaje, dosyæ ¿enuj¹ce hi-
storie, w które organy pañstwowe nie powinny byæ
anga¿owane. Tak ¿e to jest jedyna moja wiedza na
ten temat. Jako instytucja na pewno nie zajmuje-
my siê t¹ spraw¹. Nie widzê podstaw, a opieram siê
na materia³ach medialnych, ¿eby powa¿na insty-
tucja pañstwowa mia³a siê zajmowaæ tak¹ spraw¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska.
(Senator Czes³aw Ryszka: Z podziêkowaniem.)

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Ja chcia³abym zapytaæ jeszcze, jak wygl¹da

wspó³praca z zagranicznymi odpowiednikami
CBA. Czy jest ona dobra?

I takie drugie pytanie, mo¿e bardziej zwi¹zane
z refleksj¹ historyczn¹. Otó¿ czyta³am, ¿e w Króle-
stwie Polskim pod zaborem rosyjskim by³o tak, ¿e
do pensji urzêdnika doliczano tak zwane wziatki.
To by³a taka sprawa kulturowa. Czy widaæ ró¿nicê
miêdzy Królestwem Polskim – Mazowsze – a na
przyk³ad Galicj¹ czy te¿ zaborem pruskim, jeœli
chodzi o rozk³ad przestêpczoœci takiego typu jak
korupcja? Mo¿e pan nie odpowiedzieæ, zapyta³am
z ciekawoœci. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
…ale to te¿ trzeba by wiedzieæ, prawda, bo nasze

spo³eczeñstwo ju¿ siê mocno wymiesza³o, ¿e tak
powiem, po okresie rozbiorów, i ktoœ, kto obecnie

mieszka w Wielkopolsce, tak naprawdê mo¿e mieæ
korzenie na Kresach Wschodnich. Tak ¿e to bardzo
trudno by³oby a¿ tak dok³adnie przeanalizowaæ.
Tak na pierwszy rzut oka wydaje mi siê, ¿e takich
bardzo istotnych ró¿nic nie ma, ale oczywiœcie nie
analizowaliœmy tego.

Je¿eli chodzi o wspó³pracê z partnerami zagrani-
cznymi, to oczywiœcie j¹ prowadzimy. Jest nawet
w ramach Unii Europejskiej taka nieformalna gru-
pa EPAC, zrzeszaj¹ca instytucje odpowiedzialne za
zwalczanie korupcji, co pewien czas s¹ organizowa-
ne spotkania w celu wymiany doœwiadczeñ. Prowa-
dzimy bli¿sz¹ wspó³pracê z kilkoma innymi instytu-
cjami tego typu, z Litwinami na przyk³ad, zreszt¹ li-
tewski urz¹d antykorupcyjny powsta³ du¿o wczeœ-
niej ni¿ polski. Na Zachodzie… Tam najczêœciej te
wyspecjalizowane komórki s¹ w ramach struktur
policyjnych, i my mamy bardzo dobre kontakty w³a-
œnie z tymi wyspecjalizowanymi komórkami z Nie-
miec, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii. Tak ¿e
jest ta wspó³praca i ona jest efektywna.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w naszych realiach gospodar-

czych doœæ nowym zjawiskiem jest bardziej czy
mniej legalna dzia³alnoœæ lobbingowa. Czy w tym
zakresie i na tle tego rodzaju dzia³alnoœci zauwa-
¿acie pañstwo naruszenia prawa, które s¹ przed-
miotem waszego zainteresowania? To pierwsza
kwestia.

I druga. Przyzwyczailiœmy siê do klasycznego ro-
zumienia korupcji jako, najproœciej mówi¹c, ³apów-
ki. Dzia³alnoœæ Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, co wynika z pana informacji, jednak zmienia ten
obraz. Na szczêœcie teraz wyniki s¹ coraz bardziej
pozytywne, to zjawisko wystêpuje w mniejszym za-
kresie. Ale czy nie nastêpuje zmiana kierunku tego
rodzaju naruszeñ, które mia³y do tej pory miejsce?
Czy zauwa¿a pan czy mo¿e pokazuj¹ to obserwacje
waszej instytucji jakiegoœ rodzaju przekszta³canie
siê, poszukiwanie nowych form korupcji, które by-
³yby czymœ szalenie niebezpiecznym?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Oczywiœcie, ¿e tak, zmienia siê i korupcja, i jej

forma. Coraz rzadziej wystêpuj¹ takie sytuacje,
kiedy urzêdnik wrêcz natarczywie domaga siê ³a-
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pówki od petenta, który przychodzi ze spraw¹, bo
ten urzêdnik naprawdê realnie siê boi, bo wie, ¿e
w ka¿dej chwili mo¿e byæ wyprowadzony w kaj-
dankach zza swojego biurka i ¿e jego dzia³alnoœæ
urzêdnicza siê skoñczy. On ju¿ na takie ryzyko
naprawdê boi siê pójœæ. Ale chocia¿by na przyk³a-
dzie sprawy, o której mówi³em, w Narodowym
Banku Polskim, gdzie od 2001 r. praktycznie do
chwili obecnej sprawnie dzia³aj¹ca grupa potrafi-
³a ustawiæ szereg wielomilionowych przetargów
poprzez ustawienie bardzo drobnego parametru
w tak zwanym SIWZ, czyli w specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia, który to parametr
wskazywa³ na konkretn¹ firmê i dziêki temu ta fir-
ma wygrywa³a, i to za ka¿dym razem. To nie by³y
te najwiêksze przetargi organizowane przez NBP,
to by³y takie mo¿e mniej spektakularne przetargi,
ale urzêdnik od ka¿dego tak przygotowanego
przetargu bra³ 10%, a to by³y kilkumilionowe
przetargi za ka¿dym razem i ten proceder trwa³
przez wiele lat. Wykrycie takich w³aœnie sytuacji
wymaga du¿ej wiedzy specjalistycznej, bo bardzo
trudno wykryæ to faktyczne ustawienie przetargu
z ³apówk¹ w tle, powiedzia³bym, ¿e wykrycie tego
mechanizmu bez takiej wiedzy operacyjnej jest
czasami bardzo trudne, a nawet niemo¿liwe, bo tu
ju¿ wchodzi w grê wyj¹tkowo subtelna i specjali-
styczna wiedza techniczna.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Jeszcze lobbing ko-
rupcyjny.)

I je¿eli chodzi o lobbing, to ja myœlê, ¿e w Polsce
lobbing, ¿e tak powiem prawdziwy, czyli rozumiany
na sposób zachodnioeuropejski, tak naprawdê
wci¹¿ jeszcze jest w powijakach. Bardzo czêsto ma-
my do czynienia z sytuacj¹, ¿e w³aœnie pod p³asz-
czykiem dzia³alnoœci lobbingowej tak naprawdê
prowadzona jest dzia³alnoœæ korupcyjna. Mnie siê
wydaje… No ja bym bardzo przestrzega³ przed zbyt
daleko id¹c¹ tolerancj¹dladzia³añpodejmowanych
przez osoby, które tak naprawdê tylko chc¹, by na-
zywano ich lobbystami. Tak ¿e na pewno zw³aszcza
urzêdnicy pañstwowi musz¹ wystrzegaæ siê… Rola
parlamentarzystów jest troszkê inna, parlamenta-
rzyœci s¹ skazani na kontakty z ró¿nego typu lu-
dŸmi, którzy przychodz¹ do biur poselskich czy se-
natorskich, mówi¹ o swoich problemach, i parla-
mentarzyœci musz¹ ich wys³uchiwaæ. Je¿eli zaœ
chodzi o urzêdników pañstwowych, to takie wizyty
lobbystów, nawet oficjalnie zarejestrowanych, po-
winny byæ bardzo starannie dokumentowane, naj-
lepiej by by³o, ¿eby spotkania siê odbywa³y nie
wczteryoczy, alew jakimœszerszymgronie. Ja zale-
ca³bym tutaj jak najdalej id¹c¹ ostro¿noœæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Wszys-

cy pamiêtamy te s³ynne zatrzymania lekarzy. Czy
wed³ug pana… No w tej chwili w s³u¿bie zdrowia
ci, którzy s¹ dobrymi specjalistami, zarabiaj¹ ju¿
niez³e pieni¹dze. Sk¹d siê to bierze dalej w s³u¿bie
zdrowia? Bo jak pan mówi³ w swoim sprawozda-
niu, nie jest to tendencja malej¹ca. W jaki sposób
siê t³umacz¹ lekarze, ci zatrzymani? Dlaczego tak
jest? Dziêkujê bardzo. (Rozmowy na sali)

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiñski:
Sprawa jest banalna, Panie Senatorze. Oczywi-

œcie apetyt roœnie w miarê jedzenia i nigdy za wiele
pieniêdzy, prawda? To jest podstwowa albo nawet
wy³¹czna przyczyna. Poza tym czêsto jest tak, ¿e
ktoœ ma niby dobrze prosperuj¹cy prywatny gabi-
net, ale tak naprawdê to on sobie nagania tych
swoich klientów z gabinetu do szpitala, bo tam jest
prawdziwy sprzêt, tam s¹ realne mo¿liwoœci lecze-
nia i pod pozorem œwiadczenia us³ug w gabinecie
prywatnym tak naprawdê s¹ przyjmowane korzy-
œci maj¹tkowe. Tak ¿e tu te¿ nastêpuje pewnego ty-
pu specjalizacja, nowe metody przyjmowania ko-
rzyœci maj¹tkowych, a w rzeczywistoœci tojest kla-
syczna korupcja w s³u¿bie zdrowia, czyli przyjmo-
wanie ludzi poza kolejk¹ na wysokospecjalistyczne
badania czy operacje, za które p³acimy my wszys-
cy, prawda?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-

riusz Kamiñski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê panu.
(Oklaski)
Otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Na wstêpie chcê podziêkowaæ za pana pracê

i pracê pana urzêdu, mimo pewnych politycznych
zastrze¿eñ. Ta praca wykaza³a niezbêdnoœæ istnie-
nia Centralnego Biura Antykorupcyjnego i nie tyl-
ko daje gwarancjê, ¿e patologie ujawniane przez
CBA s¹ monitorowane, ale jest jednoczeœnie
ostrze¿eniem przed powtarzaniem tych b³êdów.
Myœlê, ¿e ta funkcja prewencyjna jest bezcenna dla
tworzenia pañstwa prawa i pañstwa prawnego.
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Przejdê od razu do tego, co jest elementem po-
stulatywnym, jeœli chodzi o funkcjonowanie CBA,
jak i instytucji, jak¹ jest szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. Otó¿ w zakresie zadañ jedno-
stek organizacyjnych wyszczególnionych w spra-
wozdaniu zainteresowa³o mnie – czemu da³em
zreszt¹ wyraz w pytaniu – umiejscowienie kompe-
tencji, zawartej w ustawie o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, dokumentowania podstaw in-
icjowania realizacji przepisów ustawy o zwrocie
korzyœci uzyskanych nies³usznie kosztem Skar-
bu Pañstwa lub innych pañstwowych osób praw-
nych. Dlaczego jest to tak istotny problem i dla-
czego przyk³adam du¿¹ wagê do tej kompetencji?
Dlatego ¿e ³¹czy siê ona – co innym kompetencjom
nie towarzyszy – ze zdolnoœci¹ s¹dow¹ szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego. Albowiem no-
welizuj¹c ustawê o zwrocie korzyœci uzyskanych
nies³usznie kosztem Skarbu Pañstwa lub innych
pañstwowych osób prawnych, zapisaliœmy, ¿e
szef CBA mo¿e nie tylko dokumentowaæ, rozpoz-
nawaæ, zapobiegaæ i wykrywaæ przestêpstwa, ale
mo¿e tak¿e wystêpowaæ do s¹du, czyli ma zdol-
noœæ s¹dow¹, zdolnoœæ strony s¹dowej. Wydaje
mi siê, ¿e nawet przy niedostatkach finansowania
dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go dzisiaj nie mo¿emy tej kompetencji lekcewa-
¿yæ. Dlaczego? Dlatego, ¿e ta ustawa dotyczy za-
niechania dochodzenia ubytków bud¿etowych
z tytu³u prywatyzacji, z tytu³u rozporz¹dzeñ mie-
niem i z tytu³u tego, czym zwykle zajmuj¹ siê pro-
kuratury. Prokuratury mog¹ umarzaæ postêpo-
wanie z innych wzglêdów, ze wzglêdów podmioto-
wych, ze wzglêdu na brak stwierdzenia winy. Ale
nie oznacza to, ¿e w toku postêpowañ nie stwier-
dzono strony przedmiotowej nies³usznych korzy-
œci uzyskanych kosztem Skarbu Pañstwa. Orze-
cznictwo z pierwszego okresu funkcjonowania tej
ustawy jest dosyæ interesuj¹ce i polecam je odpo-
wiedniej komórce, Samodzielnemu Wydzia³owi
Prawnemu, wymienionemu w pkcie 10 wœród je-
dnostek organizacyjnych Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego.

Uwa¿a³bym za celowe rozwa¿enie powo³ania
zespo³u rewindykacyjno-s¹dowego albo utwo-
rzenie przy gabinecie szefa, bo jest to kompeten-
cja samego szefa Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, jakiegoœ zespo³u, który móg³by wyko-
rzystaæ w postêpowaniach s¹dowych, przy zdol-
noœci s¹dowej szefa Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, tego typu akcje s¹dowe, co by³oby
bezcenne w sytuacji, gdy bud¿et pañstwa jest
zagro¿ony niedostatkiem planowanych wp³y-
wów bud¿etowych. Operacje, których dotyczy ta
ustawa, to s¹ operacje niebagatelne, czêsto wie-
lomilionowe czy nawet wielomiliardowe. Wszys-
tkie procesy, jak dowodz¹ tego przynajmniej
dwa precedensowe procesy, powodowa³y przy-

chód milionów do bud¿etu. S¹ to co prawda
wp³ywy z racji transakcji prywatyzacyjnych czy
innych, czy z racji przestêpstw, ale maj¹ce osob-
n¹ cywilistyczn¹ podstawê prawn¹, w myœl tej
ustawy zwi¹zan¹ nie tylko z odzyskaniem sa-
mych ³upów czy samych korzyœci wynikaj¹cych
z przestêpstwa.

St¹d mój apel, mimo docenienia wielkiego wy-
si³ku, kompetencji, rzetelnoœci i sprawnoœci fun-
kcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go, o poœwiêcenie szczególnej uwagi temu zaga-
dnieniu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Moje wyst¹pienie bêdzie bardzo krótkie. Ogra-

niczê siê tylko do z³o¿enia wyrazów wielkiego uz-
nania dla tego, co us³ysza³em w dzisiejszym spra-
wozdaniu. Jestem pod wielkim wra¿eniem ogro-
mu pracy wykonanej przez Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, w szczególnoœci dlatego, ¿e nie wszy-
stk¹ wiedz¹ mo¿na dzieliæ siê na co dzieñ. I jest to,
myœlê, bol¹czka tej s³u¿by, ¿e swoimi sukcesami
nie mo¿e dzieliæ siê nawet wtedy, kiedy jest atako-
wana. Myœlê, ¿e to sprawozdanie pokaza³o zakres
dzia³ania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Myœlê, ¿e to sprawozdanie utwierdzi³o w przeko-
naniu, jak ta s³u¿ba jest dziœ bardzo potrzebna.
Myœlê te¿, ¿e to sprawozdanie zadaje k³am temu,
jakoby by³a to s³u¿ba o charakterze politycznym
i w swym dzia³aniu kierowa³a siê polityk¹. Przede
wszystkim w œciganiu karnym nie chodzi tylko
o to, by poci¹gn¹æ winnych do odpowiedzialnoœci
karnej. Skutecznoœæ dzia³ania, jak¹ wykazuje siê
Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest przestrog¹
dla tych, którzy chcieliby wkroczyæ na drogê prze-
stêpstwa. St¹d tak bardzo wa¿ne jako prewencja
s¹ te sukcesy Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego.

Serdecznie dziêkujê za rzeteln¹, dobr¹ pracê,
gratulujê dobrego sprawozdania i ¿yczê wszyst-
kiego co najlepsze. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

pan Mariusz Kamiñski, chcia³by zabraæ jeszcze
g³os i ustosunkowaæ siê do wypowiedzi?

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ma-
riusz Kamiñski: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.

35. posiedzenie Senatu w dniu 17 czerwca 2009 r.
Informacja o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku 79

(senator P. Andrzejewski)



Dziêkujê panu ministrowi za przedstawienie
Senatowi informacji.

A, przepraszam, zamykam dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹

o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 gru-
dnia 2008 r.

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków zg³oszonych w toku debaty do ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leœnych odbêdzie siê
dzisiaj w sali nr 176 bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w obradach.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Œrodowiska w sprawie rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych w toku debaty do ustawy
o rolnictwie ekologicznym odbêdzie siê 18 czer-
wca w sali nr 182 o godzinie 8.30.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t odbêdzie
siê 18 czerwca w sali nr 182 o godzinie 8.42.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie
rozpatrzenia wniosków do projektu ustawy
o zmianie ustawy o gwarancji zap³aty za roboty
budowlane odbêdzie siê w dniu jutrzejszym o go-
dzinie 9.15 rano w sali nr 217. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.30.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 46)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 31)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zadaniach publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 563,
a sprawozdania komisji w drukach nr 563A
i 563B.

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

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ w imieniu Komisji Bud¿etu

i Finansów Publicznych przedstawiæ sprawozda-
nie o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 maja
2009 r. ustawy o zadaniach publicznych w dzie-
dzinie us³ug medialnych.

Marsza³ek Senatu dnia 26 maja 2009 r. skiero-
wa³ ustawê do komisji. Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniu 9 czerwca 2009 r. wnosi, by Wy-
soki Senat uchwaliæ raczy³ za³¹czony projekt
uchwa³y.

Uchwa³a zawiera propozycje jedenastu popra-
wek do przedmiotowej ustawy, poprawek, ma-
j¹cych charakter nie tylko doprecyzowuj¹cy, ale
tak¿e zmieniaj¹cy pewne zapisy, które, zdaniem
komisji, poprawiæ nale¿a³o.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zanim omówiê
te poprawki, powiem, ¿e oczywiœcie jestem
zwi¹zany stanowiskiem Komisji Bud¿etu i Finan-
sów i bêdê odnosi³ siê tylko do tej czêœci ustawy,
która konstytuuje ³ad medialny w zakresie me-

diów audiowizualnych, jeœli chodzi o finansowa-
nie mediów. Najistotniejsz¹ kwesti¹, która ulega
zmianie w tej sferze jest likwidacja dotychczaso-
wego trybu finansowania, który wynika³ z istnie-
nia op³at abonamentowych. Likwidacja abona-
mentu, przewidziana przepisami ustawy, wcho-
dzi w ¿ycie z dniem 31 grudnia bie¿¹cego roku.
Okreœlaj¹ to przepisy wprowadzaj¹ce ustawê, za-
warte w art. 51 przedmiotowej ustawy – w art. 51
w pkcie 2 znajduj¹ siê przepisy znosz¹ce abona-
ment z dniem 31 grudnia 2009 r. W miejsce abo-
namentu pojawia siê nowa forma finansowania
misji publicznej mediów – ze œrodków bud¿etu
pañstwa. I tak ustawa okreœla, ¿e fundusz misji
publicznej na rok 2010 zostanie ustalony na po-
ziomie nie ni¿szym ni¿ wysokoœæ œrodków uzyski-
wanych z op³at abonamentowych na koniec ro-
ku 2007. Jest to kwota 880 milionów z³otych.
W tym okresie przejœciowym, jakim jest rok 2010,
finansowanie bêdzie siê odbywaæ na zasadach
przewidzianych w ustawie o op³atach abonamen-
towych. Jest to ustawa znoszona, ale wedle za-
wartych w niej zasad nast¹pi podzia³ œrodków –
œrodków, jak ju¿ wspomnia³em, z bud¿etu pañ-
stwa – przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji.

Nowy sposób organizacji rozg³oœni dotychcza-
sowych oœrodków regionalnych telewizji publicz-
nej zostanie wdro¿ony z dniem 1 stycznia 2011 r.
A wiêc ustawa przewiduje okres przejœciowy, czas
na przygotowanie tej istotnej czêœci reorganizacji
telewizji publicznej poprzez wprowadzenie zmia-
ny, która bêdzie polegaæ na nadaniu osobowoœci
prawnej i przekszta³ceniu dotychczasowych oœ-
rodków regionalnych telewizji publicznej w spó-
³ki. Ta operacja oczywiœcie wymaga czasu, st¹d
okres przejœciowy, jakim bêdzie czas od wejœcia
w ¿ycie ustawy, która co do zasady wchodzi w ¿y-
cie po up³ywie czternastu dni od dnia jej og³osze-
nia. W tym czasie minister Skarbu Pañstwa bê-
dzie zobowi¹zany dokonaæ inwentaryzacji mienia
oœrodków regionalnych telewizji publicznej i przy-
gotowaæ proces przekszta³cenia ich w spó³ki pra-
wa handlowego.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak wspomnia-
³em, Komisja Bud¿etu i Finansów rekomenduje
Wysokiej Izbie przyjêcie jedenastu poprawek.



W poprawce pierwszej w art. 16 w ust. 1 wyrazy
„w zakresie” zastêpuje siê wyrazami „w dziedzi-
nie”, a co do ust. 2, to proponuje siê jego nowe
brzmienie: „Wysokoœæ œrodków bud¿etowych
przeznaczonych na finansowanie zadañ publicz-
nych w dziedzinie us³ug medialnych okreœla coro-
cznie ustawa bud¿etowa”. Jest to zmiana redakcji
tego ustêpu. Komisja proponuje odst¹pienie od
u¿ycia s³ów „limit œrodków” na rzecz wyrazów
„wysokoœæ œrodków bud¿etowych”, bowiem ta wy-
sokoœæ œrodków bud¿etowych na kolejne lata mo-
¿e byæ wiêksza. Ustawa mówi o wyposa¿eniu
w œrodki w wysokoœci minimalnie takiej, jaka by³a
w roku 2007. A wiêc w³aœciwsze jest okreœlenie
„wysokoœæ œrodków” ni¿ „limit œrodków”. Konsek-
wencj¹ tej zmiany jest zmiana w art. 17 w ust. 1,
w którym wyrazy „bior¹c pod uwagê limit, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 2” zastêpuje siê wyraza-
mi „bior¹c pod uwagê wysokoœæ œrodków okreœlo-
n¹ w ustawie bud¿etowej”, albowiem w³aœnie ta
wysokoœæ œrodków przeznaczonych na fundusz
misji publicznej bêdzie okreœlana ka¿dorazowo
w ustawie bud¿etowej.

W poprawce trzeciej proponuje siê now¹ redak-
cjê art. 19, poniewa¿ przepisy art. 19 i art. 21 s¹
w³aœciwie to¿same. Komisja Bud¿etu i Finansów
Publicznych uzna³a, ¿e te dwa przepisy mo¿na
przeredagowaæ w taki sposób, aby nowe brzmie-
nie art. 19 wyczerpywa³o w ca³oœci dotychczasowe
brzmienie art. 19 i art 21. W zwi¹zku z tym propo-
nuje siê jednoczeœnie skreœlenie art. 21.

Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny,
podobnie jak poprawka szósta, w której w art. 22
w ust. 3 oraz w art. 27 wyrazy „finansowanie pub-
liczne” zastêpuje siê wyrazami „finansowanie za-
dañ publicznych”.

Istotne znaczenie ma poprawka siódma, która
proponuje nowe brzmienie art. 24 ustawy:
„W przypadku gdy wysokoœæ œrodków z Funduszu
wyp³aconych nadawcy publicznemu na podsta-
wie umowy o finansowanie zadañ publicznych
przekracza wysokoœæ kosztów netto realizacji za-
dañ wynikaj¹cych z licencji programowej, nadaw-
ca publiczny mo¿e, za zgod¹ Krajowej Rady, prze-
nieœæ tê nadwy¿kê na realizacjê zadañ publicz-
nych w nastêpnym roku rozliczeniowym, pod wa-
runkiem, ¿e nadwy¿ka ta nie przekracza 10%
œrodków otrzymanych z funduszu”. Poprawka ta
oznacza wymóg uzyskania ka¿dorazowej zgody
Krajowej Rady na przeniesienie w³aœnie tej nad-
wy¿ki œrodków nadawcy publicznego, tylko na-
dawcy publicznego, na rok nastêpny. Wymaga to
uzgodnienia z tego wzglêdu, ¿e te œrodki musz¹
zostaæ zapisane jako œrodki niewygasaj¹ce, bo
tylko wtedy bêdzie mo¿liwe zrobienie tego.

Poprawkaósma,doart. 25, tak¿emacharakter re-
dakcyjny. Komisja proponuje zast¹piæ s³owa „napra-
wienia naruszeñ” wyrazami „usuniêcia naruszeñ”.

W poprawce dziewi¹tej, do art. 26, proponuje
siê nowe brzmienie ust. 1 tego artyku³u w zwi¹zku
z tym, i¿ brzmienie dotychczasowe sugeruje, czy
mo¿e sugerowaæ, jakoby Krajowa Rada by³a
zwi¹zane opini¹ Rady Programowej, a wiêc cia³a,
które sama powo³uje. Przepis ten nak³ada na Kra-
jow¹ Radê prawo i wymóg skwitowania benefi-
cjenta licencji programowej po up³ywie roku, po
zasiêgniêciu opinii Rady Programowej. I to jest ta
istotna zmiana: po zasiêgniêciu opinii Rady Pro-
gramowej. Dotychczasowe brzmienie by³o nastê-
puj¹ce: na podstawie opinii Rady Programowej.
Jest to istotna zmiana, gdy¿ nie na podstawie opi-
nii, a po zasiêgniêciu tej opinii Krajowa Rada bê-
dzie podejmowaæ decyzje.

W poprawce dziesi¹tej, do art. 31, komisja pro-
ponuje konsekwentnie zast¹pienie w poszczegól-
nych przepisach tego artyku³u s³ów „finansowa-
nie publiczne” wyrazami „finansowanie zadañ
publicznych”, które zdaniem komisji s¹ bardziej
adekwatne do rozpatrywanej ustawy.

W poprawce jedenastej, do art. 50 ust. 4, pro-
ponuje siê nowe brzmienie tego ustêpu: „do dnia
31 grudnia 2010 r. do podzia³u i wyp³at œrodków
przekazywanych do Funduszu Zadañ Publicz-
nych stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy
uchylanej w ust. 1”… czyli ustawy o op³atach abo-
namentowych. To jest ta zmiana, o której wczeœ-
niej mówi³em, a wiêc wyposa¿enie nadawców
publicznych w œrodki pochodz¹ce z bud¿etu pañ-
stwa, poprzez Fundusz Zadañ Publicznych, bê-
dzie siê odbywaæ na zasadach ustawy o op³atach
abonamentowych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Raz jeszcze
w imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów pragnê za-
rekomendowaæ przedstawione poprawki, prosz¹c
o ich przyjêcie; dla przypomnienia: poprawki za-
warte w druku nr 563A. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-

ków Przekazu, pana senatora Andrzeja Persona,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Kultury

i Œrodków Przekazu przekazaæ sprawozdanie
z dwóch posiedzeñ naszej komisji, które odby³y
siê 5 i 15 czerwca, i zarekomendowaæ podjêcie
uchwa³y w sprawie przyjêcia ustawy wraz z czter-
dziestoma poprawkami.

Pan senator WoŸniak, sprawozdawca Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych, by³ ³askaw
dosyæ szeroko omówiæ tê ustawê. Ustawa o za-
daniach publicznych w dziedzinie us³ug medial-
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nych generalnie ma za zadanie wprowadzenie
³adu medialnego, wprowadzenie go w dziedzinie
¿ycia, która przecie¿ jest tak bardzo zwi¹zana
z nami, ze spo³eczeñstwem, z codziennoœci¹,
uporz¹dkowanie sytuacji, która, chyba zda-
niem wszystkich na tej sali, jest nie do zaakcep-
towania. U podstaw zmian i tej nowej ustawy,
która, przypomnê, jest projektem sejmowym
z 21 maja 2009 r., leg³a nowa zasada finansowa-
nia mediów publicznych. Zamiast abonamentu,
który z dniem 31 grudnia 2009 r. zostanie zlik-
widowany, zosta³ wprowadzony Fundusz Zadañ
Publicznych, a wiêc finansowanie mediów pub-
licznych z bud¿etu. Szeroko mówi³ o tym pan se-
nator, powiem zatem tylko, ¿e ta istotna zmiana
polega te¿ i na tym, ¿e bêdzie finansowanie nie
instytucji, ale zadañ. St¹d w ustawie nowa ja-
koœæ dla mediów publicznych, a mianowicie li-
cencje programowe. O tym ustawa szeroko mó-
wi, a tak¿e o nowych sk³adach zarz¹dów tych
mediów – trzeba to od razu powiedzieæ – o apoli-
tycznych mened¿erach, którzy bêd¹ zarz¹dzali
tymi mediami.

Powo³anie Krajowej Rady nast¹pi wraz
z uchwaleniem tej ustawy. Spoœród siedmiu no-
wych cz³onków – Krajowa Rada zostaje powiêk-
szona w zwi¹zku z nowymi zadaniami, jakie przed
ni¹ stoj¹, zwiêkszeniem liczby zadañ – trzech
cz³onków Krajowej Rady powo³a Sejm, dwóch pan
prezydent, a dwóch nasza Izba. Wszyscy oni mu-
sz¹ uzyskaæ rekomendacje dwóch instytucji: wy¿-
szych uczelni, czyli akademii, uniwersytetów,
oraz organizacji twórczych, w tym organizacji
dziennikarskich.

Nasza komisja, jak wspomnia³em, zebra³a siê
dwukrotnie i po wielu, wielu godzinach debaty
wprowadzi³a do tej ustawy, przyjê³a czterdzieœci
poprawek. W ogromnej wiêkszoœci s¹ to popraw-
ki, które zmierzaj¹ do zwiêkszenia czytelnoœci
ustawy, uporz¹dkowania jej. Problem by³ dosyæ
du¿y, bo, jak pañstwo doskonale wiedz¹, ca³y
czas obowi¹zuje, choæ mocno zmieniona, ustawa
z 1992 r. o radiofonii i telewizji. W zwi¹zku z tym
zadanie naszych legislatorów – a na pewno tak¿e
wczeœniej komisji sejmowej, która przecie¿ praco-
wa³a nad tym wiele godzin – czyli dopasowanie
przepisów, by³o trudniejsze.

Nast¹pi³a redefinicja misji, znanej do tej pory
z ustawy o radiofonii i telewizji, z art. 21. Dzisiaj,
w nowej ustawie, mamy przedstawione nowe za-
dania. Wszystko to razem uwzglêdnione jest
w naszych poprawkach, które, jak powiedzia³em,
w wiêkszoœci dotycz¹ niezbyt skomplikowanych,
niemniej jednak istotnych zmian.

Jeœli pan marsza³ek i Wysoki Senat pozwol¹, ja
nie bêdê mo¿e mówi³ o wszystkich czterdziestu
poprawkach, ale o tych najwa¿niejszych, które
nasza komisja przyjê³a.

I tak, nastêpuje uzupe³nienie definicji benefi-
cjenta zawartej w art. 2 – bo art. 2 to tak zwany
s³owniczek – to znaczy w pkcie 5 po wyrazach „li-
cencjê programow¹” dodaje siê wyrazy „i z którym
zawarto umowê o finansowanie zadañ publicz-
nych”. Chodzi tu o bardziej precyzyjne okreœlenie
beneficjenta wspomnianej licencji.

W punkcie nastêpnym, pkcie 6, dodaje siê wy-
razy „obowi¹zek realizacji zadañ publicznych”, bo
taka jest idea, istota tej ustawy.

Wreszcie poprawka czwarta – a ca³y czas mówiê
o poprawkach do art. 2, do s³owniczka – czyli za-
pis: „dostawca us³ug medialnych – oznacza na-
dawcê programu, producenta audycji lub do-
stawcê audycji na ¿¹danie z katalogu udostêpnia-
nego za pomoc¹ systemu teleinformatycznego”.

Dodaje siê w pkcie 14 tego¿ samego art. 2 bar-
dzo istotn¹ – tutaj od razu to podkreœlê – bardzo
istotn¹ sprawê, a mianowicie tak zwan¹ audio-
deskrypcjê. Spieszê wyjaœniæ, oznacza ona „wer-
balny, dŸwiêkowy opis obrazu i treœci wizualnych
zawartych w audycji telewizyjnej przeznaczony
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du wzroku,
umieszczony w audycji lub rozpowszechniany ró-
wnoczeœnie z ni¹”. Tej audiodeskrypcji dotyczy³by
nowy przepis, który pojawia³by siê w ustawie.

Z powodu tej poprawki przejdê od razu do po-
prawki szesnastej. Bo w zwi¹zku z wprowadze-
niem audiodeskrypcji dodaje siê w art. 11 – który
dotyczy licencji programowej, tej nowej instytucji
– pkt 7 w brzmieniu nastêpuj¹cym: „minimalny
udzia³ w programie telewizyjnym audycji z u³at-
wieniami odbioru dla osób z niepe³nosprawno-
œci¹ narz¹du wzroku lub s³uchu (t³umaczeniem
na jêzyk migowy, napisami, audiodeskrypcj¹)”.
Taki jest wymóg zwi¹zany z otrzymaniem licencji
programowej dla osób, firm – tych nadawców,
którzy tak¹ licencjê otrzymuj¹.

Kolejna zmiana, myœlê, ¿e tak¿e bardzo istotna,
dotyczy zadañ publicznych, czyli art. 3, w którym
dodaje siê pkty 11a–11d w brzmieniu nastêpu-
j¹cym: pkt 11a – „respektowaniu chrzeœcijañskie-
go systemu wartoœci, przy przyjêciu za podstawê
uniwersalnych zasad etyki”; pkt 11b – „s³u¿eniu
umacnianiu rodziny”; pkt 11c – „s³u¿eniu
kszta³towaniu postaw prozdrowotnych”; pkt 11d
– „s³u¿eniu zwalczaniu patologii spo³ecznych”.
Przypomnê raz jeszcze, art. 3 okreœla zadania
publiczne s³u¿¹ce wype³nianiu misji publicznej.
I w nim w³aœnie komisja zdecydowa³a siê dopisaæ
wspomniane pkty 11a–11d dotycz¹ce wartoœci
chrzeœcijañskich, s³u¿eniu rodzinie, postaw pro-
zdrowotnych i zwalczaniu patologii spo³ecznych.

Niektóre kolejne poprawki maj¹, jak powie-
dzia³em, charakter, ¿e tak siê nieelegancko wy-
ra¿ê, czyszcz¹cy. Na przyk³ad poprawka dzie-
wi¹ta dotyczy art. 6 i tego, ¿e wczeœniej nie wystê-
puje skrót „Fundusz” jako skrót nazwy Fundu-
szu Zadañ Publicznych – a to jest fundusz, który
bêdzie zawiera³ œrodki bud¿etowe na wykonywa-
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nie w³aœnie tych zadañ – w zwi¹zku z tym rozsze-
rzamy tê nazwê i do samego s³owa „Fundusz” do-
pisujemy „Zadañ Publicznych”, ¿eby by³a wiêk-
sza jasnoœæ.

Tak samo jest, jeœli chodzi o kolejne poprawki,
te dotycz¹ce regionalnych rad programowych. Bo
jak Wysoki Senat wie, powo³ane zostan¹, obok
rad programowych, regionalne rady programowe,
i do nich te¿ odnosz¹ siê kolejne poprawki.

Myœlê, ¿e nastêpnych kilka poprawek te¿ ma
charakter niemerytoryczny. Dotycz¹ one, Wysoki
Senacie, przede wszystkim pewnej poprawnoœci
i czytelnoœci, du¿ych liter na przyk³ad, które s¹
zmieniane na ma³e.

Ale ju¿ poprawka trzynasta dotycz¹ca art. 10
jest dosyæ istotna. Do niej zaraz wrócê. Art. 10,
odnosz¹cy siê do kadencji Rady Programowej
i rad regionalnych, mówi, ¿e odwo³anie cz³onka
Rady Programowej, regionalnych rad programo-
wych w trakcie kadencji nastêpuje w przypadku:
zrzeczenia siê pe³nionej funkcji; choroby lub in-
nych okolicznoœci trwale uniemo¿liwiaj¹cych
spe³nianie obowi¹zków; oraz ra¿¹cego – jak zade-
cydowa³a komisja, zamiast „permanentnego” –
niewywi¹zywania siê z powierzonych obowi¹z-
ków. Ponadto – i o tym w³aœnie mówi poprawka
trzynasta – w art. 10 dopisany by³by ust. 4, we-
d³ug którego odwo³anie cz³onka nastêpowa³oby
w przypadku skazania go prawomocnym wyro-
kiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z os-
kar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe.

Kolejne poprawki dotycz¹ licencji programo-
wych i one równie¿ uœciœlaj¹, precyzuj¹ te zasady,
na jakich licencja jest przyznawana. Tak jest
w przypadku wniosku – nadawca publiczny nie-
posiadaj¹cy licencji obowi¹zany jest do z³o¿enia
wniosku.

Wreszcie poprawki dotycz¹ce Krajowej Rady,
która okreœli w drodze rozporz¹dzenia szczegó³o-
we warunki przeprowadzenia konkursu. O tym
mówi komisja w dwudziestej trzeciej poprawce.

Poprawka trzydziesta czwarta – przejdê od razu
do niej – jest o tyle istotna, ¿e Sejm w ustawie, któ-
ra przed pañstwem w tej chwili siê znajduje,
wprowadzi³ rotacjê cz³onków Krajowej Rady, ¿eby
zachowaæ ci¹g³oœæ w okresach przejœciowych. Je-
¿eli wiêc jej sprawozdanie zostanie odrzucone
przez Sejm i Senat, powstanie sytuacja, kiedy na-
stêpuje wygaœniêcie cz³onkostwa. Dlatego po-
prawka trzydziesta czwarta dotyczy zmiany
art. 31 w pkcie 3 i mówi ona, ¿e w przypadku wy-
gaœniêcia kadencji Krajowej Rady, choæby za
spraw¹ nieprzyjêcia sprawozdania, Sejm powo³a
jednego cz³onka Krajowej Rady na dwa lata, jed-
nego cz³onka Krajowej Rady na cztery lata, jedne-
go cz³onka Krajowej Rady na szeœæ lat; Senat po-
wo³a jednego cz³onka Krajowej Rady na trzy lata,

jednego cz³onka Krajowej Rady na szeœæ lat; pre-
zydent powo³a jednego cz³onka Krajowej Rady na
trzy lata oraz jednego na szeœæ lat. Chodzi tu
o okres przejœciowy.

Poprawka trzydziesta siódma do art. 46 te¿ do-
precyzowuje wspomniane kadencje.

Wreszcie bardzo istotna, jak myœlê, dla praco-
wników zatrudnionych w terenowych oddzia³ach
spó³ki Telewizja Polska poprawka trzydziesta ós-
ma. Precyzuje ona zmianê warunków pracy tych
pracowników w momencie kiedy spó³ka regional-
na po wpisaniu do Krajowego Rejestru S¹dowego
stanie siê spó³k¹ regionaln¹ telewizji publicznej,
czyli kiedy terenowy oddzia³ spó³ki Telewizja Pol-
ska SA stanie siê spó³k¹ regionaln¹ telewizji pub-
licznej, o czym wczeœniej du¿o mówi³ senator
sprawozdawca.

Raz jeszcze chcia³bym powiedzieæ o tym, ¿e po
wielu godzinach dyskusji podstawowe za³o¿enia
ustawy przyjêtej przez Sejm o zadaniach publicz-
nych w dziedzinie us³ug medialnych zosta³y przez
nasz¹ Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu przy-
jête. Te poprawki w ogromnej wiêkszoœci dotycz¹,
jak powiedzia³em, wyczyszczenia, uporz¹dkowa-
nia, doprecyzowania i przede wszystkim wyrów-
nania za³o¿eñ jednej i drugiej ustawy, wci¹¿ obo-
wi¹zuj¹cej, choæ z du¿ymi zmianami, ustawy
z 1992 r. i ustawy z 2009 r.

Zatem wnoszê, Panie Marsza³ku, Wysoki Sena-
cie, w imieniu komisji o uchwalenie za³¹czonego
projektu uchwa³y o ustawie o zadaniach publicz-
nych w dziedzinie us³ug medialnych. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Kultury i Œrodków Przekazu, pana senatora
Czes³awa Ryszkê, o przedstawienie wniosków
mniejszoœci komisji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Czy najpierw nie po-
winien mówiæ senator Andrzejewski?)

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam wniosek

o odrzucenie ustawy.)
Pan senator Ryszka, a potem pan senator An-

drzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy nad ustaw¹, która mia³a byæ kos-

metyczna. Tak to by³o zapowiadane. Ale jest to
ustawa rewolucyjna, która ca³kowicie zmienia ry-
nek mediów medialnych. Skupiê siê na szeœciu
kluczowych punktach tej ustawy: abonamencie,
finansowaniu, Krajowej Radzie Radiofonii i Tele-
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wizji, licencjach programowych, spó³kach regio-
nalnych oraz misji.

Pierwszy punkt dotyczy abonamentu. Ustawa
zak³ada jego likwidacjê 31 grudnia 2011 r. Tak to
zosta³o zmienione w poprawce. Ale nawet je¿eli
w przysz³ym roku ten abonament bêdzie jeszcze
obowi¹zywa³, to i tak jest to koniec niezale¿noœci
mediów publicznych. Mimo wszystko abonament
by³ najlepsz¹ form¹ ich finansowania.

I teraz taka refleksja. Rzekomo oficjalnym po-
wodem likwidacji abonamentu by³a jego z³a
œci¹galnoœæ. Tymczasem ju¿ co najmniej od pó³
roku, a nawet d³u¿ej do jego niep³acenia zachêca
rz¹d i premier. A wiêc urzêdnicy pañstwowi œwia-
domie uszczuplali dochody spó³ek Skarbu Pañ-
stwa, za które s¹ odpowiedzialni. Obecnie telewiz-
ja i radio publiczne w Polsce s¹ ju¿ najgorzej fi-
nansowanymi mediami publicznymi w Europie.
W tym roku zanotowano a¿ czterdziestoprocento-
wy spadek abonamentu. Ta nowa ustawa, jeœli
przejdzie i abonament bêdzie obowi¹zywa³ w przy-
sz³ym roku, jeszcze tê sytuacjê pogorszy. Przede
wszystkim nale¿a³o poprawiæ œci¹galnoœæ abona-
mentu w minionych latach. By³y propozycje, ¿eby
to uczyniæ, tak aby ta œci¹galnoœæ by³a przynaj-
mniej na poziomie 90%. Tak jest w tej chwili
w Czechach, gdzie te¿ nie by³o abonamentu,
a przed kilkoma laty go wprowadzono. P³aci siê go
razem z energi¹ i œci¹galnoœæ jest bardzo wysoka.
To siê da³o od razu zauwa¿yæ. Ale u nas, tak jak
powiedzia³em, przewa¿y³y koncepcje polityczne.

Druga sprawa to finansowanie. Media publicz-
ne maj¹ byæ finansowane z Funduszu Zadañ Pub-
licznych, którego œrodki bêd¹ pochodzi³y z bud¿e-
tu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dok³a-
dniej z bud¿etu pañstwa, czyli z pieniêdzy podat-
ników. Ró¿nica miêdzy abonamentem a fundu-
szem jest taka, jeœli ta ustawa wejdzie w ¿ycie, ¿e
o przeznaczeniu tych pieniêdzy zadecyduj¹ bez-
poœrednio politycy: w pierwszej fazie politycy
uchwalaj¹cy ustawê bud¿etow¹, a w drugiej fazie
politycy powo³ani do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji. Nie ³udŸmy siê, ¿e to bêdzie cia³o apoli-
tyczne. A wiêc ten sposób finansowania jest naj-
gorszym rozwi¹zaniem, jakie mo¿na by³o wpro-
wadziæ. Tak uwa¿am.

Jest jeszcze jeden problem, chyba najwa¿niej-
szy, o czym ju¿ tutaj by³o wspomniane, ale za ma-
³o. Uchwalony fundusz jest rodzajem pomocy
publicznej. Tymczasem Komisja Europejska bar-
dzo skrupulatnie bada pomoc publiczn¹. Oczywi-
œcie, ¿e w Unii Europejskiej media publiczne s¹
wspierane, dotacje na to przeznaczone wynosz¹
rocznie oko³o 22 miliardów euro. Ale to wszystko
dokonuje siê po uprzedniej notyfikacji Komisji
Europejskiej. I ta ustawa te¿ absolutnie bezspor-
nie tego wymaga. Wiem, ¿e proszono wielokrotnie
marsza³ka Sejmu w trakcie prac nad projektem

tej ustawy, ¿eby o tê notyfikacjê Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów siê stara³. Ale nie-
stety nie wyst¹piono o to.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na pewien
bardzo wa¿ny fakt, mianowicie na to, ¿e o notyfi-
kacjê nale¿y siê staraæ wraz z projektem ustawy,
a nie po jej uchwaleniu. A w tej chwili ustawa ju¿
jest uchwalona. Sejm ju¿ uchwali³ tê ustawê, my
tylko pracujemy nad poprawkami, a wiêc w tym
momencie ju¿ nie mo¿na siê staraæ o notyfikacjê.
A wiêc o co w tym wszystkim chodzi? Abonament,
jeœli ustawa wejdzie w ¿ycie, bêdzie szcz¹tkowy
w roku 2010, to ju¿ bêdzie dogorywanie tego abo-
namentu, w 2012 r. bêdzie zlikwidowany, a po-
mocy publicznej nie bêdziemy mogli przekazaæ,
bo bêdzie j¹ nale¿a³o zwróciæ. A wiêc, mówi¹c kró-
tko i obrazowo, dla mediów publicznych jest przy-
gotowywany ten sam scenariusz, co dla polskich
stoczni.

Trzecia kwestia dotyczy powo³ania Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji w siedmioosobowym
sk³adzie – trzech cz³onków ma wskazywaæ Sejm,
po dwóch Senat i prezydent, spoœród osób wyró¿-
niaj¹cych siê wiedz¹ i doœwiadczeniem w zakresie
œrodków spo³ecznego przekazu. Jak s¹dzê, jest
bardzo wielu pos³ów i senatorów Platformy Oby-
watelskiej, koalicji rz¹dz¹cej oraz lewicy, którzy
takie doœwiadczenie posiadaj¹. Nie myœlmy, ¿e
nagle Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji bêdzie
cia³em apolitycznym. Poza tym obecnie Krajow¹
Radê krytykuje siê za to, ¿e jest za droga, choæ li-
czy tylko piêciu cz³onków. Wed³ug nowej ustawy
bêdzie taniej, kiedy rz¹dziæ bêdzie siedmiu mini-
strów. Bardzo ciekawe jest to wyliczenie. Jeszcze
niedawno mówiliœmy, ¿e Krajow¹ Radê Radiofonii
i Telewizji nale¿y zlikwidowaæ, bo jest to cia³o nie-
potrzebne, tymczasem nowa ustawa – ju¿ nie bê-
dê wchodzi³ w szczegó³y – z Krajowej Rady Radio-
fonii i Telewizji czyni w³aœciwie boga mediów, i to
nie tylko publicznych.

Kolejny element ustawy to s¹ tak zwane licen-
cje programowe. Ustawa wprowadza instytucjê li-
cencji programowej, która ma okreœlaæ zadania
powierzane nadawcy us³ug medialnych w ramach
poszczególnych programów, z jednoczesnym
przyznaniem przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Te-
lewizji œrodków z Funduszu Zadañ Publicznych
na realizacjê tych zadañ. I na tym w³aœnie polega
ubóstwienie Krajowej Rady, która bêdzie mog³a
uczyniæ wszystko z licencj¹ programow¹, czyli
daæ j¹ komu chce, daæ tyle pieniêdzy, ile chce itd.,
itd. Co wiêcej, dokonywanie przez Krajow¹ Radê
Radiofonii i Telewizji oceny licencji programowej
przed jej wykonaniem przez nadawcê to jest w³a-
œciwie wprowadzenie rozwi¹zania zbli¿onego do
quasi-cenzury, bo w ten sposób Krajowa Rada
uzyskuje niejako bezpoœredni wp³yw na meryto-
ryczne, dziennikarskie sprawy programowe, bê-
dzie mo¿liwa ingerencja w tematy, w sposoby rea-
lizacji programów. Poza tym bêdzie to element
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sprzyjaj¹cy totalnej korupcji, poniewa¿ jedni na-
dawcy bêd¹ preferowani, inni nie. A z powodu
oczywiœcie niewielkich pieniêdzy, jakie bêdzie po-
siada³a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, tak
zaprojektowana licencja programowa bêdzie wy-
musza³a na mediach publicznych robienie ta-
nich, nieinteresuj¹cych wiêkszoœci spo³eczeñ-
stwa audycji, bardzo czêsto audycji s³u¿¹cych tyl-
ko celom politycznym.

Kolejna niebezpieczna zmiana, nad któr¹ chcê
siê trochê d³u¿ej pochyliæ, to jest powo³anie
w miejsce dotychczasowych oœrodków regional-
nych radia i telewizji, w miejsce dotychczaso-
wych oddzia³ów szesnastu regionalnych spó³ek
telewizyjnych i siedemnastu radiowych. No to
ju¿ jest, proszê pañstwa, prawdziwy horror, co
ustawa tu wprowadza i czego po prostu zanie-
cha³a. Powiedzieæ, ¿e zawarte tu propozycje
zmian dla oœrodków regionalnych telewizji s¹ re-
wolucyjne, to by³oby za du¿o. To s¹ rozwi¹zania,
które po prostu doprowadz¹ do zapaœci finanso-
wej i ogromnych problemów natury organizacyj-
nej. W ci¹gu dwudziestu lat ani razu, choæ by³y
takie pomys³y, ustawodawca nie zdecydowa³ siê
na usamodzielnienie oddzia³ów. Po prostu nie
by³o mo¿liwe takie podzielenie maj¹tku z centra-
li, tak sprawiedliwe, uczciwe wydzielenie, ¿eby
oddzia³y, które przez tyle lat funkcjonuj¹ wspól-
nie, nagle – powiedzmy – wyp³ynê³y na g³êbok¹
wodê i sta³y siê oddzia³ami samodzielnymi. Poza
tym wprowadzanie usamodzielniania w sytuacji
ogromnego kryzysu, globalnego kryzysu, w tak
trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce i Europie
budzi najwy¿sze zdumienie i rodzi pytanie: o co
w tym wszystkim chodzi?

Teraz tak. Ta ustawa nie gwarantuje mediom
publicznym, oczywiœcie mówiê o oddzia³ach tere-
nowych, sta³ej ani stabilnej pomocy publicznej.
Wp³yw z abonamentu ustalony w wysokoœci z ro-
ku 2007, czyli na poziomie 880 milionów z³, do
którego odwo³uje siê ustawodawca – mówi o tym
art. 16 pkt 2 ustawy – to s¹ oczywiœcie wartoœci
zani¿one w stosunku do potrzeb wynikaj¹cych
z zadañ nak³adanych na regionalne oœrodki tele-
wizji. Do tego, tak jak powiedzia³em, nie jest zapi-
sany w ustawie ich wewnêtrzny podzia³ miêdzy
anteny centralne i regionalne.

Dalej. Ustawodawca, zmieniaj¹c sytuacjê orga-
nizacyjno-prawn¹ tych oddzia³ów, ignoruje rze-
czywisty sposób finansowania oddzia³ów tereno-
wych Telewizji Polskiej, przez co jeszcze bardziej
utrudni ich funkcjonowanie po wejœciu w ¿ycie
nowej ustawy. To jest po prostu organizm, system
naczyñ po³¹czonych, w wielu sytuacjach wzajem-
nie siê wspieraj¹cych. Oddzia³ centralny najczê-
œciej zamawia programy w oddzia³ach regional-
nych. To wszystko, tak jak powiedzia³em, dzia³a
jak ¿ywy organizm i w ¿aden sposób nie mo¿na te-

go sztucznie rozdzieliæ. Po oderwaniu od centrali
oddzia³y terenowe bêd¹ mia³y utrudniony albo
wrêcz uniemo¿liwiony dostêp do tworzenia bar-
dziej ambitnych programów, a przede wszystkim
do wspólnych nowych inwestycji technologicz-
nych, technicznych, po prostu do tego tak zwane-
go telewizyjnego know-how.

Ustawa nie uwzglêdnia tak¿e wspó³pracy me-
diów regionalnych z lokalnymi samorz¹dami, bo
nawet jeœli marsza³ek województwa bêdzie chcia³
wesprzeæ dogorywaj¹c¹ spó³kê regionaln¹, to nie
bêdzie móg³ tego uczyniæ, poniewa¿ ustawa nie re-
guluje tego elementu pomocy publicznej w regio-
nie. Przekazywanie jakichkolwiek œrodków w tym
przypadku bêdzie pomoc¹ publiczn¹ i powinno to
byæ w tej ustawie zapisane, oczywiœcie musi byæ
tak¿e notyfikacja Komisji Europejskiej. Ktoœ mo-
¿e nawet dobrze myœla³, ¿e oddanie oddzia³ów te-
lewizji i radia regionom to jest bardzo m¹dry,
szczytny cel, ale w tej sytuacji, w tej rzeczywisto-
œci, w jakiej siê znajdujemy, to jest oczywiœcie cel
utopijny.

Dalej. Ustawa nie mówi o tym, jaka bêdzie
struktura organizacyjna nowych spó³ek, w jaki
sposób zostanie wydzielony ich maj¹tek, co sta-
nie siê z archiwaliami tych oddzia³ów, kto bêdzie
nimi dysponowa³, kto bêdzie zarabia³ na obrocie
tymi archiwaliami, kto bêdzie dysponowa³ maj¹t-
kiem, który bêdzie zbêdny. Ustawa nie zajmuje
siê miejscem oœrodków regionalnych – myœlê ju¿
tak trochê przysz³oœciowo – na platformach cyfro-
wych. Je¿eli oddzia³y, te spó³ki regionalne nie
znajd¹ miejsca na platformach cyfrowych, to one
znikn¹ z rynku telewizyjnego najpóŸniej w latach
2012–2015. Tak ¿e absolutnie nie jest mo¿liwe,
¿eby znalaz³y swoje miejsce w ramach multiplek-
su, bo po prostu nie bêdzie tam miejsca, nie ma
tam tyle miejsca, ¿eby by³o tyle spó³ek, oddzia³ów
regionalnych. Po cyfryzacji ten rynek zamiast siê
poszerzyæ, to siê skurczy.

Ostatnia sprawa to jest sprawa misji, najwa¿-
niejsza, bo w³aœciwie do tego powo³ane s¹ media
publiczne. Tutaj kluczowy jest rozdzia³ 2, który
nosi tytu³ „Zadania publiczne w dziedzinie us³ug
medialnych”. Wiemy, ¿e nie s¹ to ¿adne us³ugi,
lecz jakiœ odgórnie narzucony program, o którym
nie decyduje telewidz, lecz dyrektor albo prezes
stacji radiowej lub telewizyjnej. W art. 3 jest mo-
wa o tym, w jaki sposób nadawca publiczny wy-
pe³nia swoj¹ misjê. Czytamy, ¿e naczelnym zada-
niem polskiej telewizji publicznej jest „wspieranie
budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz kul-
tury demokratycznej”. Czy to jest misja? Myœlê, ¿e
gdybyœmy poszukali jakiejœ odezwy z okresu re-
wolucji francuskiej, to znaleŸlibyœmy to samo
zdanie. To nie jest misja, to jest zwyczajna ideolo-
gia. Zamiast dziennikarskiej prawdy, rzetelnoœci,
uczciwoœci mamy tu budowanie spo³eczeñstwa
obywatelskiego. To jest realizacja jakiegoœ utopij-
nego projektu, który – jak ju¿ wspomnia³em – jest
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reliktem rewolucji francuskiej, której celem by³o
zniszczenie spo³eczeñstwa narodowego, religii,
aby stworzyæ nowe spo³eczeñstwo, zwane obywa-
telskim. Polska telewizja ma odzwierciedlaæ ¿ycie
polskiego spo³eczeñstwa i polsk¹ kulturê, a nie
s³u¿yæ jakiejœ nowej ideologii.

W nastêpnym punkcie czytamy, ¿e zadaniem
jest inspirowanie debaty publicznej w kluczo-
wych kwestiach spo³ecznych. Ciekawe, kto tê de-
batê i z kim ma inspirowaæ, kto bêdzie w niej bra³
udzia³, gdzie ona ma siê odbywaæ. To s¹ po prostu
puste has³a. Ktoœ nas tu próbuje, ¿e tak powiem,
robiæ w balona. Nastêpny punkt to promowanie
postaw propañstwowych i pog³êbianie to¿samo-
œci narodowej. Dobrze, wreszcie pojawia siê pa-
triotyzm, ale nie wiadomo, o jakie pañstwo cho-
dzi, nie jest napisane, ¿e chodzi o pañstwo pol-
skie, a poniewa¿ uczestniczymy w procesie inte-
gracji z Uni¹ Europejsk¹, to byæ mo¿e celowo ktoœ
nie sprecyzowa³ w tym projekcie, ¿e chodzi o pañ-
stwo polskie. Równoczeœnie zastanawiaj¹ce jest
pominiêcie dookreœlenia, o jaki naród chodzi.
Czytamy, ¿e media publiczne maj¹ sprzyjaæ to¿-
samoœci narodowej. W Polsce ¿yj¹ ró¿ne narody,
a mo¿e chodzi ju¿ o budowanie narodu europej-
skiego. Co to za naród, który buduje nowe media
i daje tym mediom zadanie w postaci misji dla ja-
kiegoœ niesprecyzowanego narodu?

Pkty 4–8 tego artyku³u akcentuj¹ promowanie
kultury i oœwiaty. Jest tu mowa o wspieraniu edu-
kacji na wszystkich poziomach kszta³cenia,
o trosce i upowszechnianiu kultury jêzyka pol-
skiego, o ukazywaniu bogactwa tradycji oraz
wspó³czesnej kultury polskiej, europejskiej
i œwiatowej, o wspieraniu aspiracji mniejszoœci et-
nicznych, wreszcie o promowaniu dorobku nauki
polskiej i œwiatowej. Piêkne, wielkie s³owa, papier
jest cierpliwy, ale z tego nic nie bêdzie, poniewa¿
po prostu nie bêdzie na to pieniêdzy.

Kolejne punkty przedstawiaj¹ nam g³ówne za-
dania mediów publicznych wypowiedziane ju¿
expressis verbis. Chodzi o przeciwdzia³anie dys-
kryminacji ze wzglêdu na rasê, narodowoœæ, wy-
znanie, p³eæ i orientacjê seksualn¹, wspieranie
integracji europejskiej i propagowanie praw cz³o-
wieka. W³aœnie w tym miejscu chcia³bym siê na
chwilê zatrzymaæ i zastanowiæ nad w³¹czeniem
do tego punktu orientacji seksualnej. Co prawda
Platforma Obywatelska w czasie obrad komisji
zgodzi³a siê na wprowadzenie wartoœci chrzeœci-
jañskich i ochrony rodziny i zag³osowaliœmy za t¹
poprawk¹ wspólnie wszyscy, ale równoczeœnie
mamy promowaæ orientacjê seksualn¹. No jest
tu jakiœ dualizm, bo promowanie orientacji sek-
sualnej to oczywiœcie bêdzie zgoda na homosek-
sualne zwi¹zki partnerskie. Myœlê, ¿e w Komisji
Europejskiej, która bardzo pilnie bêdzie œledziæ,
na czym polega dotowanie z bud¿etu misji, wy-

jdzie na jaw, ¿e Polacy chyba cierpi¹ na rozdwoje-
nie jaŸni. Z jednej strony s¹ za tym, a z drugiej
strony chc¹ te¿ chroniæ rodziny. O co chodzi? Po
prostu dziêki wprowadzeniu orientacji seksual-
nej w mediach publicznych œrodowiska homo-
seksualistów bêd¹ mog³y w sposób jawny propa-
gowaæ sw¹ orientacjê bez mo¿liwoœci obrony
i sprzeciwu ze strony tych, którzy tak¹ postawê
uwa¿aj¹ za moralnie niedopuszczaln¹. Tym ra-
zem taka postawa bêdzie chroniona prawem od-
wo³uj¹cym siê do praw cz³owieka, co jest tak¿e
napisane w kolejnym punkcie, tyle tylko ¿e jest
on odpowiednio zmodyfikowany.

Przypomnê jeszcze, ¿e z tego projektu ustawy
Sejm usun¹³ dwa fundamentalne zapisy, które
obowi¹zywa³y w poprzedniej ustawie z 1992 r.,
w³aœnie o respektowaniu chrzeœcijañskiego sys-
temu wartoœci i umacnianiu rodziny. Dobrze, ¿e
nasza senacka komisja ten zapis przywróci³a. Ale
chodzi mi o to, ¿e intencje autorów projektu s¹ zu-
pe³nie jasne – chodzi im o to, aby media publiczne
mog³y prowadziæ, powiem wprost, jawn¹ dechry-
stianizacjê katolickiego spo³eczeñstwa, które bê-
dzie p³aciæ za okaleczanie swojej to¿samoœci i ni-
szczenie swoich rodzin.

Krótko mówi¹c, a zmierzam ju¿ do koñca, ten
projekt ustawy to jest dobijanie telewizji publicz-
nej w Polsce, ale równoczeœnie jest to tak¿e maj-
stersztyk politycznej hipokryzji. W œwietle reflek-
torów dzia³acze Platformy Obywatelskiej, Polskiego
Stronnictwa Ludowego oraz lewicy powtarzaj¹ fra-
zesy o odpolitycznieniu, uzdrowieniu, naprawieniu
mediów publicznych, tymczasem dziêki tej ustawie
wykuwa siê nowy ³ad medialny, który w ka¿dym
zdaniu ustawy wygl¹da bardzo podejrzanie. Jak
inaczej na przyk³ad nazwaæ pomiêcie w ustawie
sportu – dziwiê siê tu panu Personowi – jako ele-
mentu misji publicznej. Jeszcze niedawno kryty-
cy Telewizji Polskiej atakowali j¹ za to, ¿e nie wy-
daje lekk¹ rêk¹ milionów euro w walce o prawa do
transmisji najwiêkszych pi³karskich imprez czy
rozgrywek siatkarskiej ligi œwiatowej. Dziœ ma
ona w ogóle straciæ mo¿liwoœæ zajmowania siê
sportem. Po pierwsze, ustawa tego nie przewidu-
je, po drugie, Telewizji Polskiej nie wystarczy na to
pieniêdzy, bo fundusz misji publicznej, z którego
ma byæ finansowana, oczywiœcie bêdzie kilka-
krotnie mniejszy od jej obecnego bud¿etu. Czyli
wielkie sportowe spektakle, które s¹ lokomotywa-
mi ogl¹dalnoœci ka¿dej telewizji, telewizja publi-
czna straci. Jednym s³owem, jeœli polska telewizja
publiczna utraci mo¿liwoœæ transmitowania
spektakli i widowisk sportowych, to jedyn¹ trans-
misj¹, jakiej bêdziemy œwiadkami, bêdzie trans-
misja gigantycznych wp³ywów reklamowych
z mediów publicznych, to jest ponad 3 miliardy z³,
do konkurencji, do telewizji prywatnej. I o to zape-
wne chodzi.

Dlatego z³o¿y³em wniosek o odrzucenie ustawy
w ca³oœci. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Kul-

tury i Œrodków Przekazu, pana senatora Piotr £u-
kasza Andrzejewskiego, o przedstawienie wnios-
ku mniejszoœci komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa jest wieloaspektowa, ale moja rola

sprowadza siê w tej chwili tylko do zrelacjonowa-
nia wniosków mniejszoœci i motywacji tych
wniosków.

Ustawa ma charakter przede wszystkim rewo-
lucyjny, dlatego ¿e zmienia funkcjonowanie me-
diów, a tak¿e system prawny, który jest od tej
chwili dualistyczny, bo z jednej strony mamy usta-
wê o radiofonii i telewizji, która jest w powa¿nym
zakresie nowelizowana t¹ ustaw¹, a z drugiej stro-
ny mamy ustawê o zadaniach publicznych w dzie-
dzinie us³ug medialnych. I jest problem usuniêcia
pewnej kolizji. Dla nas dosyæ istotne by³o zw³asz-
cza to – nawi¹¿ê tu do pierwszych i zasadniczych
poprawek mniejszoœci – w jakim zakresie rzeczywi-
œcie s¹ realizowane zadania publiczne i jak one s¹
okreœlone. Zadania publiczne bowiem to jest czêœæ
misji, aczkolwiek pojêcie zadañ publicznych – na-
szym zdaniem – jest szersze ni¿ pojêcie misji. Jest
ono praktycznie regulowane w artykule doty-
cz¹cym mediów publicznych w ustawie o radiofo-
nii i telewizji publicznej, ale równie¿ realizowanie
tych zadañ mo¿e byæ zlecane podmiotom spoza ra-
diofonii i telewizji publicznej, w myœl ustawy o fi-
nansowaniu licencyjnych zadañ publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych. A dla nas jest bar-
dzo istotne, po pierwsze, jaki to bêdzie mia³o wy-
miar systemowy, po drugie, jaka bêdzie mo¿liwoœæ
praktyczna zrealizowania tego, co jest nasz¹
wspóln¹ trosk¹, a mianowicie rzeczywistego fun-
kcjonowania zadañ, które wynikaj¹ z misji i s¹
okreœlane jako zadania publiczne. Rodzi siê oba-
wa, która zdaniem mniejszoœci jest realna, i¿ pozo-
stan¹ zadania, ale bez instytucji, bo ta legislacja
odcina finansowanie instytucji telewizji i radiofonii
publicznej, które mog³yby realizowaæ te zadania,
i nie tworzy jakiejœ alternatywy. W zwi¹zku z tym
jest bardzo prawdopodobne, ¿e bêdziemy mieli za-
dania, ale bez instytucji mediów publicznych, któ-
rych byt rysuje siê jako zagro¿ony.

Przejdê teraz do szczegó³ów. Otó¿ w ustawie
mamy nowe regulacje w art. 3, który bardzo zawê-
¿a pojêcie misji. St¹d mniejszoœæ uwa¿a, ¿e przede
wszystkim w regulacji ustawowej nale¿y d¹¿yæ do
tego, co dotychczas stworzono po 1989 r., a mia-
nowicie nie zawê¿aæ pojêcia misji publicznej tylko
do okreœlonych kryteriów, co robi ta ustawa, po-
zostawiaj¹c poza definicj¹ zadañ publicznych
i definicj¹ misji to, co dotychczas by³o przyk³ado-

wo tylko wymienione w ustawie o radiofonii i tele-
wizji. Formu³a, która tam obowi¹zywa³a, mówi³a,
¿e zadaniami publicznymi w szczególnoœci jest to,
to i to. A tu, usuwaj¹c wyrazy „w szczególnoœci”
czy usuwaj¹c s³owa „miêdzy innymi” tworzymy to,
co nazywamy w systemie prawnym numerus
clausus – zamkniêty charakter tego, co mo¿e jako
zadania publiczne realizowaæ radiofonia i telewiz-
ja publiczna. Zosta³ na³o¿ony kaganiec na to, co
bêdzie zadaniem publicznym realizowanym nie
tylko przez media publiczne, ale i przez media pry-
watne. Wydaje mi siê, ¿e jest to bardzo niebezpie-
czne, przede wszystkim dlatego ¿e nadajemy
ustawie kagañcowy charakter, zamykaj¹cy mo¿-
liwoœæ szerszego rozumienia edukacyjnego. Jest
to niezwykle groŸny symptom. O analogiach nie
bêdê mówi³.

Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e skoro jest to tak w¹ski
charakter, to przede wszystkim nale¿a³oby go otwo-
rzyæ i uwzglêdniæ mo¿liwoœæ tworzenia w ramach
zadañ publicznych programów przekraczaj¹cych
to, co jest preferencyjne w ustawie. Wystarcza-
j¹cym zreszt¹ ograniczeniem tego, co jest preferen-
cyjne i zamkniête, jest art. 11 ustawy, który mówi,
¿e tylko to, co jest preferencyjne, mo¿e byæ finanso-
wane, a jeœli chodzi o resztê, to szukajcie sobie
œrodków, to nie bêdzie przedmiotem licencji. Nie
mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e tylko to, co bêdzie
w ramach licencji, bêdzie realizowane jako misja
publiczna. Mamy tutaj finansow¹ i ustawow¹ cen-
zurê legislacyjn¹, nie interwencyjn¹, jak to by³o
w PRL, ale legislacyjn¹. W¹tpiê, ¿eby to by³o zamie-
rzone. Dlatego sk³adamy poprawkê, ¿eby powie-
dzieæ, ¿e to jest, ale miêdzy innymi. Tak jak powia-
dam, w¹tpiê, ¿eby to by³o zamierzone. A je¿eli jest
zamierzone, to te¿ nie bêdê tego komentowa³.

Do czego siêgnêliœmy? Najpierw do tego, co jest
w konstytucji. W konstytucji jest preambu³a i za-
pisane s¹ wartoœci konstytucyjne, które leg³y
u podstaw tego, co uchwali³y cztery wiod¹ce wów-
czas ugrupowania polityczne, ale co naród przyj¹³
w referendum. Wydaje mi siê, ¿e preferowanie te-
go, co w preambule po licznych sporach jako nie-
kontrowersyjny kompromis zapisano, powinno
byæ przedmiotem zadañ publicznych. Okazuje
siê, ¿e wiêkszoœæ komisji nie podzieli³a tego zda-
nia. Ja bardzo proszê, ¿ebyœmy jednak stwierdzi-
li, czy je¿eli konstytucja mówi, ¿e zadaniem kon-
stytucyjnym jest wspieranie kultury zakorzenio-
nej w chrzeœcijañskim dziedzictwie narodu i ogól-
noludzkich wartoœciach – pamiêtam, jak premier
Mazowiecki walczy³ o ten zapis jako o zapis kom-
promisowy – a tu nagle okazuje siê, ¿e nie mo¿na
tego wpisaæ do kryteriów misji, do zadañ publicz-
nych, nie mo¿na wpisaæ czegoœ, co wynika z kon-
stytucji, to czy to nie jest, a tak myœlê, raczej brak
rozs¹dku i pomy³ka. Apelujê, ¿eby w Senacie
w dniu 18 czerwca roku 2009 jednak uznaæ kon-
stytucjê. Jeszcze nie zmieniliœmy konstytucji
z preambu³¹, jak dot¹d.
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Druga sprawa, te¿ z konstytucji, z preambu³y:
przekazywanie przysz³ym pokoleniom wszystkie-
go, co cenne w dorobku I i II Rzeczypospolitej. ¯a-
dna propaganda, ¿adna ksenofobia, po prostu
s³owa konstytucji, chodzi o to, co cenne. Wy³ów-
my to, co cenne z historii Polski.

Mo¿e to nie dziwi, ¿e komisja w wiêkszoœci
opiera siê uznaniu tych konstytucyjnych warto-
œci, skoro nowelizuj¹c jednoczeœnie ustawê o ra-
diofonii i telewizji, wykreœla siê – te¿ zamykaj¹c
katalog w ramach misji, bo tam jest to okreœlone
jako misja – upowszechnianie wiedzy o jêzyku
polskim, bo to wykreœlono, popieranie twórczo-
œci plastycznej, literackiej, naukowej oraz dzia-
³alnoœci oœwiatowej, bo to te¿ wykreœlono i nie
stworzono szansy, aby mo¿na to by³o realizowaæ,
zamkniêto system. Wreszcie, co jest szczególnie
ciekawe dla Senatu, zw³aszcza dla komisji polo-
nijnej, skreœlono tworzenie i udostêpnianie pro-
gramów edukacyjnych na u¿ytek œrodowisk po-
lonijnych oraz Polaków zamieszka³ych za grani-
c¹. Te¿ pozostawiê to bez komentarza. Przecie¿ to
jest domena Senatu, jest tu szczególna opieka
Senatu. S¹dzê, ¿e nale¿y to jednak przemyœleæ,
¿eby wobec zamkniêtego, jak dot¹d, zestawu za-
dañ o charakterze misji publicznej wpisaæ to, co
do tej pory w ustawie by³o traktowane jako misja
i co jakoœ praktykowaliœmy, kultywowaliœmy,
z ró¿nym zreszt¹ skutkiem praktycznym, ale uz-
nawaliœmy, ¿e to istnieje w systemie po roku
osiemdziesi¹tym, a przynajmniej po uchwaleniu
konstytucji, po uchwaleniu ustawy i po uchwa-
leniu konstytucji. Dlatego te¿ mniejszoœæ propo-
nuje tego typu poprawki.

Jednoczeœnie proponujemy, ¿eby dodaæ
w art. 3 zapis o wspó³tworzeniu kultury narodo-
wej – to nie wynika z konstytucji, ale jest to chyba
oczywiste – o wspó³tworzenie kultury narodowej
i wspieraniu kulturowych aspiracji Polaków,
w tym popieraniu twórczoœci artystycznej, literac-
kiej, muzycznej, filmowej, teatralnej, plastycznej,
naukowej oraz dzia³alnoœci oœwiatowej.

Odbieramy tu te¿ finansowanie, bo na przyk³ad
nie bêdzie ju¿ 1, 5% z abonamentu na filmy. Nie
jest to przewidziane. Tu jest wiele spraw, które zo-
sta³y pominiête, a które tak naprawdê – przykro
mi to powiedzieæ, ale taka jest ocena mniejszoœci
komisji, nie tylko moja – zwijaj¹ charakter misji,
zwijaj¹ charakter wspierania kultury, czyni¹c
z oferty mediów publicznych bardziej przedmiot
rynkowy ni¿ przedmiot dzia³alnoœci misyjnej.

Teraz kolejny przepis, który wzbudzi³ nasze za-
strze¿enia, mianowicie ta poprawnoœæ, która jest
poprawnoœci¹ zwijaj¹c¹ zakres dyskryminacji, to
jest znowu ocenzurowanie. Je¿eli mówi siê o paru
elementach dyskryminacji – w tym o tym, co tu
by³o podkreœlane, mo¿na tam wpisaæ upodobania
seksualne, upodobania kulinarne czy sympatie

innego rodzaju, wszystko jedno – je¿eli my je wy-
szczególniamy, podajemy katalog zamkniêty, to
ja pytam, gdzie jest to, co by³o naszym osi¹gniê-
ciem, o co walczyliœmy przez ca³y okres opozycji
demokratycznej w Polsce, mianowicie niedyskry-
minowanie ze wzglêdu na pogl¹dy polityczne, ze
wzglêdu na stanowisko ideologiczne. To zniknê³o.
Trudno nam siê z tym pogodziæ. Jest to zwijanie
osi¹gniêæ opozycji demokratycznej w Polsce. Ja,
my jako jako mniejszoœæ tak to traktujemy. Dlate-
go proponujê, ¿eby to wpisaæ. Co to szkodzi? Jak
powiadam, wobec zamkniêtego charakteru tego,
co okreœla, co definiuje i misjê, i zadania publicz-
ne, to wszystko, o czym mówiê, nie mieœci siê
w tym, co proponuje ustawa.

Myœlê, ¿e jesteœmy jednak obowi¹zani, je¿eli
mówimy o to¿samoœci i operujemy w sferze jêzy-
ka polskiego, mamy ustawê o jêzyku polskim –
wprawdzie nierealizowan¹, traktowan¹ jako taki
sobie zapis, który nie jest egzekwowany, ju¿ nie-
jednokrotnie o tym mówi³em, ale muszê o tym
mówiæ jako przewodnicz¹cy komisji kultury – za-
pisaæ wspieranie rozwoju ró¿norodnych form
polskiej twórczoœci audio i audiowizualnej. Wa¿-
ne jest audio, bo radio jest ogromnie wa¿ne dla
przekazu. Twórczoœæ audiowizualna jest wszê-
dzie, wszêdzie mamy kulturê obrazkow¹, ale to
jednak Polskie Radio, któremu siê odcina œrodki
finansowania, g³ównie jemu, które siê podcina,
jest miejscem zakorzenienia promocji jêzyka pol-
skiego, edukacji jêzyka polskiego i operowania
jêzykiem polskim, tak¿e realizacji ustawy o jêzy-
ku polskim, w szczególnoœci twórczoœci opartej
na utworach pierwotnie wytworzonych w jêzyku
polskim.

Teraz dalsze poprawki. Poprawka siódma doty-
czy rad programowych, liczby ich cz³onków, bo
uznajemy, ¿e jednak do rady programowej powin-
ni wchodziæ, po jednym przedstawicielu, przewo-
dnicz¹cy regionalnych rad programowych. One
nie mog¹ byæ zupe³nie oderwane od tego, co bê-
dzie robi³a centralna Rada Programowa. W zwi¹z-
ku z tym proponujemy nie piêtnastu cz³onków,
a trzydziestu jeden, bo zak³adamy, ¿e bêdzie szes-
naœcie spó³ek regionalnych, choæ mog¹ siê one
³¹czyæ, w ka¿dym razie ma byæ ich szesnaœcie, tak
zak³ada ustawa. Musi byæ przewodzenie informa-
cji i dyspozycji w myœl starych, dobrych zasad
miêdzy radami programowymi spó³ek lokalnych
i centralnych. Wydaje mi siê, ¿e to jest bardzo
pragmatyczny zapis.

Jest wreszcie zapis – byæ mo¿e kontrowersyjny,
ale go proponujemy – o tym, ¿e cz³onkami regional-
nych rad programowych nie mog¹ byæ pos³owie,
senatorowie, cz³onkowie Rady Ministrów, radni
sejmików wojewódzkich, prezydenci, radni miast
stanowi¹cych siedzibê wojewody lub sejmiku wo-
jewództwa. Chodzi o to, ¿eby odpolityzowaæ to, co
dotyczy misji, ¿eby nie realizowaæ bezpoœrednio za-
dañ i doraŸnych interesów aktualnej w³adzy.
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Uwa¿amy, ¿e regulamin pracy Rady Programo-
wej powinna uchwalaæ Rada Programowa, a za-
twierdzaæ Krajowa Rada. Zatwierdzanie oznacza,
¿e musi to byæ uzgodnione, a nie narzucone Ra-
dzie Programowej. Zasada samostanowienia Ra-
dy Programowej, a nie bycia tylko organem wyko-
nawczym Krajowej Rady, te¿ jest pewnym zaga-
dnieniem co do konstrukcji mediów publicznych.

Wreszcie licencja programowa. Jest tu propo-
zycja, ¿eby przewidywa³a ona jednoczeœnie kwotê
œrodków z Funduszu Zadañ Publicznych na reali-
zacjê tych zadañ. Licencjê programow¹ mo¿na
przyznaæ na program albo audycjê, z tym ¿e licen-
cjê na program mo¿e otrzymaæ wy³¹cznie nadaw-
ca publiczny. W zasadzie jest to ma³a korekta
w stosunku do tego, co proponuje ustawa.

Teraz poprawka mo¿e nie tak istotna z punktu
widzenia tego, co jest nasz¹ g³ówn¹ trosk¹, ale je-
dnak poprawka proponowana z zewn¹trz. Zreszt¹
komisja zbiera³a zewsz¹d protesty i praktycznie
nie by³o ani jednej opinii – a na moje rêce wp³ynê³a
du¿a ich liczba –aprobuj¹cej ograniczenie misji
i niepewnoœæ co do finansowania mediów publicz-
nych. Czêœæ z takich opinii znalaz³a siê we wnios-
kach mniejszoœci. Proponowano dzia³alnoœæ an-
tenow¹ lub niezale¿n¹ od anteny twórczoœæ au-
diowizualn¹.

Wreszcie bardzo istotny jest ten element dru-
gi, o którym zreszt¹ mówi³ równie¿ senator Rysz-
ka, mianowicie problem zapewnienia dla realiza-
cji zadañ funkcjonowania podmiotu, jakim jest
radiofonia i telewizja publiczna. Je¿eli dostaliœ-
my, a dostaliœmy w toku prac nad t¹ ustaw¹, in-
formacje od ministra finansów, ¿e on nie jest
w stanie zagwarantowaæ nawet tych 880 milio-
nów z³, co jest zaledwie dwudziestoma paroma
procentami tych œrodków, jakie w 2007 r. powin-
ny wp³yn¹æ na funkcjonowanie radiofonii i tele-
wizji publicznej – przypomnê, ¿e 70% z tego sz³o
na radiofoniê, która nie ma takiej zdolnoœci po-
bierania œrodków z rynku reklam – i je¿eli nie bê-
dzie nawet tego, co zapewnia samo istnienie, tak
licz¹c po kosztach w³asnych, i funkcjonowanie
mediów publicznych… Jest to niepewne, zale¿y,
jak bêdziemy kszta³towaæ bud¿et. A wiemy, jak
wygl¹da w tej chwili funkcjonowanie bud¿etu.
Stoimy w przededniu nowelizacji ustawy bud¿e-
towej i wiemy, ¿e pog³êbia siê dziura bud¿etowa,
przede wszystkim w zwi¹zku z niezrealizowa-
niem, z niemo¿noœci¹ zrealizowania zaplanowa-
nych wp³ywów do bud¿etu. Wobec tego bêdziemy
ci¹æ wydatki, gdzie siê da. I w sytuacji, gdy tnie-
my, gdzie siê da, z tej daniny publicznej – nie-
œci¹galnej czy s³abo œci¹galnej, tu jest zreszt¹
niedow³ad w³adzy wykonawczej pañstwa, zwija-
nie pañstwa w tym zakresie – nagle zrzucamy to
na ten bud¿et. No gdzie tu jest logika w polityce
bud¿etowej pañstwa?

Jak obliczono, wed³ug oficjalnych danych, ta
ustawa ma kosztowaæ minimum miliard, je¿eli
by³aby wdro¿ona w takim kszta³cie, w jakim przy-
sz³a do nas z Sejmu. A wiêc zastanówmy siê: chce-
my oszczêdzaæ bud¿et i chcemy jednoczeœnie, ¿e-
by media publiczne funkcjonowa³y i realizowa³y
swoj¹ misjê. Jak to mo¿na zagwarantowaæ? Czy
likwiduj¹c abonament, czy jednak ten abona-
ment utrzymuj¹c i zwiêkszaj¹c jego œci¹galnoœæ?
Bo takie projekty te¿ by³y, i to ze strony rz¹dowej.
S³ysza³em, ¿e wreszcie bêdzie jakaœ dyscyplina
œci¹gania abonamentu, której teraz tak napraw-
dê nie ma. A wiêc mo¿e utrzymaæ abonament i je-
dnoczeœnie utrzymaæ licencjonowanie w ramach
mo¿liwoœci bud¿etowych – bo byæ mo¿e ta po-
prawka, któr¹ zaproponowa³… Myœmy j¹ tutaj za-
warli, komisja w³¹czy³a j¹ do swojego stanowiska,
w³aœciwie chyba druga komisja tak¿e – tê sugestiê
ministra kultury, ¿eby nie okreœlaæ minimalnej
kwoty gwarantowanej, tylko ¿eby ka¿dorazowo
zapisywaæ limit proponowany do ustawy bud¿e-
towej. Bo przecie¿ my nie bêdziemy tego okreœlaæ,
dlatego ¿e s¹ pewne rygory funkcjonuj¹cego sys-
temu prawnego, rygory jego wykonania wynika-
j¹ce z prawa finansowego. A wiêc ¿eby ten limit
okreœla³a Krajowa Rada w porozumieniu z mini-
strem finansów. I to jest s³uszne. Ale nie mo¿na
ograniczyæ ca³ego finansowania tylko do pomocy
publicznej, bo to jest pomoc publiczna z bud¿etu,
i przerzuciæ na barki bud¿etu ca³ego finansowa-
nia zadañ publicznych i misji publicznej. Wydaje
mi siê, ¿e musimy mieæ jednoczeœnie manewr wie-
lostronny, tym bardziej, co przypomnê, ¿e w tym
finansowaniu istnieje te¿ koniecznoœæ uwzglê-
dnienia kosztów sta³ych, które s¹ niebagatelne –
jest francuski Emitel, trwa emisja, przecie¿ to
musi byæ stale p³acone. Wszystkie stacje lokalne
musz¹ co miesi¹c œwiadczyæ to na rzecz sprywaty-
zowanego podmiotu, na rzecz francuskiego kapi-
ta³u, w takim zakresie, w jakim te umowy obo-
wi¹zuj¹.

Pytanie bêdzie, proszê, do cz³onków komisji fi-
nansów: no dobrze, to s¹ spó³ki, ma obowi¹zywaæ
kodeks handlowy, wobec tego czy za wierzytelno-
œci, które nie bêd¹ pokryte, bêdzie mo¿na je prze-
j¹æ? Czy Emitel bêdzie móg³ przej¹æ lokalne spó-
³ki? A spó³kê publiczn¹ radia i telewizji te¿ bêdzie
móg³ przej¹æ, jak bêd¹ tego typu wierzytelnoœci?
No bo przed nami rysuje siê nagle… Czy one maj¹
zaci¹gaæ kredyty komercyjne? Musimy siê przy-
jrzeæ skutkom tej ustawy, a nie tylko samej usta-
wie. Bójcie siê, zawsze mi mówiono, kogoœ, kto
czyta jedn¹ ksi¹¿kê, nawet je¿eli to jest Biblia,
i kogoœ, kto pos³uguje siê tylko jedn¹ ustaw¹. Pa-
trzmy na system, jak on bêdzie funkcjonowa³.

St¹d wynika ogromna troska i st¹d poprawka
piêtnasta, w której mowa, tak jak chcia³ tego mi-
nister, o tych zadaniach, ¿e ich dysponentem jest
Krajowa Rada. To jest projekt ministra kultury
przejêty przez mniejszoœæ komisji, projekt odnoœ-
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nie do tego, ¿e limit wydatków na finansowanie
zadañ w projekcie ustawy bud¿etowej okreœla
Krajowa Rada w porozumieniu z ministrem finan-
sów. Podkreœlam: w projekcie ustawy bud¿eto-
wej, bo nie mo¿na tego okreœlaæ wbrew tej usta-
wie. Jednoczeœnie uwa¿amy, ¿e realizacja misji
publicznej, o której mowa w art. 21 ustawy o ra-
diofonii i telewizji… Bo w zakresie tego, co stanowi
siê o zadaniach publicznych w myœl ustawy o za-
daniach publicznych, to tyle zadañ bêdzie, na ile
bud¿et pozwoli. Nie bêdzie w bud¿ecie pieniêdzy,
to nie bêdzie licencji i nie bêdzie zadañ. A jak bêd¹
umowy, to niech siê póŸniej o te umowy upomina-
j¹ licencjobiorcy.

Oprócz tego musi byæ zapewnione jakieœ fun-
kcjonowanie samych instytucji, które maj¹ zada-
nia z ustawy o radiofonii i telewizji. Dalej jest to fi-
nansowane na zasadach okreœlonych w ustawie
o op³atach abonamentowych. £¹czy siê to ze
skreœleniem art. 50, w którym mowa, i¿ w tym ro-
ku wygasa abonament. I ¿eby nie by³o w¹tpliwo-
œci, ¿e on ju¿ nie mo¿e wp³ywaæ – bêdzie mo¿na je-
szcze dzieliæ te kwoty do 2010 r. – ¿eby ju¿ nie by³o
¿adnych w¹tpliwoœci, komisje, w tym komisja fi-
nansów Senatu, proponuj¹, i to te¿ z zewn¹trz
zg³oszono tak¹ poprawkê, ¿eby w ogóle odci¹æ in-
ne Ÿród³a finansowania poza pomoc¹ publiczn¹
z bud¿etu. Wobec tego to bêdzie mo¿na tylko dzie-
liæ, ale ju¿ przyjmowaæ ¿adnych wp³ywów w myœl
tej ustawy nie bêdzie mo¿na. No i co, bêdziemy ro-
biæ zbiórkê publiczn¹ na media publiczne? Zada-
liœmy sobie takie pytanie. Mo¿e rzeczywiœcie tak,
tylko czy minister spraw wewnêtrznych pozwoli
nam tak¹ zbiórkê zrobiæ? Ja tego nie wiem, byæ
mo¿e chodzi tu o coœ zupe³nie innego. Dlatego te¿
proponujemy skreœliæ art. 50 i dopóki nie bêdzie
nale¿ytych œrodków w bud¿ecie, dopóty próbowaæ
z tego abonamentu, s³abo œci¹galnego, realizowaæ
to, co podtrzymuje funkcjonowanie mediów pub-
licznych i tych spó³ek, przez Krajow¹ Radê – or-
gan, który bêdzie w tej chwili zupe³nie odnowiony,
w którym bêd¹ ludzie wybrani przez aktualn¹
w³adzê, przez sprawuj¹cych w tej kadencji w³adzê
wykonawcz¹ i ustawodawcz¹. To s¹ te poprawki
zasadnicze.

Jednoczeœnie s¹ poprawki dotycz¹ce… Powiem
tak: zwracano siê do nas przede wszystkim o po-
prawki, które da³yby wiêksze gwarancje co do
charakteru programów radiowych i telewizyj-
nych, st¹d wynika poprawka dziewiêtnasta. Na
moje rêce wp³yn¹³ szereg protestów, ju¿ nie chcê
ich wszystkich omawiaæ, ca³e biurko mam pe³ne
pism nadchodz¹cych ze wszystkich stron. I mnie,
jako przewodnicz¹cego komisji kultury, oraz
mniejszoœæ tej komisji najbardziej boli to, ¿e mo¿e
byæ zagro¿ony program TVP Kultura. Dlatego jest
stosowna poprawka, bardzo proszê o powa¿ne jej
potraktowanie. Chodzi w³aœnie o poprawkê dzie-

wiêtnast¹, w której mowa, ¿e telewizjê publiczn¹
tworzy spó³ka Telewizja Polska SA, programy
pierwszy i drugi, jak równie¿ TVP Kultura, za-
wi¹zany w celu tworzenia i rozpowszechniania
programów dla odbiorców za granic¹ i programów
wyspecjalizowanych. Mamy ten program emito-
wany na Bia³oruœ, mamy inne. Tyle, proszê pañ-
stwa, ¿e nagle zaczyna siê chwiaæ podstawa finan-
sowa i – wobec tej mizerii finansowej i bud¿etowej,
wysychania tego Ÿród³a – mo¿liwoœæ realizowania
tych programów, choæ uznajemy je dzisiaj za ko-
nieczne. Spoczywa wiêc w tej chwili na nas
ogromna odpowiedzialnoœæ w kontekœcie zape-
wnienia ci¹g³oœci tej misji, któr¹, jak mnie siê wy-
daje, wszyscy aprobujemy. Dlatego te¿ uwa¿amy,
¿e musimy to expressis verbis zapisaæ. Zapisuje-
my to w poprawce dziewiêtnastej, je¿eli chodzi
o telewizjê, i w dwudziestej, je¿eli chodzi o radio.

Wreszcie skreœlamy coœ, co samo by³o skreœle-
niem, bo wykreœlono Radê Programow¹ przy Tele-
wizji Polonia. No, co jak co, ale Telewizja Polonia
powinna mieæ Radê Programow¹. Nie wiem, dla-
czego to wykreœlono. Czy to da tak¹ wielk¹ oszczê-
dnoœæ bud¿etow¹? Komu przeszkadza³a ta Rada
Programowa? No a praktycznie w jej sk³ad powi-
nien wchodziæ i przedstawiciel Wspólnoty Pol-
skiej, i przedstawiciel Senatu, choæ nie proponu-
jemy takich poprawek. Przynajmniej nie psujmy
tego, bo lepsze bywa wrogiem dobrego.

Œrodowisko filmowców z³o¿y³o szereg postula-
tów co do poprawek, dbaj¹c o swoje podstawowe
uprawnienia dot¹d obowi¹zuj¹ce. Chodzi tu o to,
¿eby przywróciæ przekazywanie 1,5% rocznych
wp³ywów ze œrodków wyp³aconych na podstawie
licencji programowej. Dot¹d te pieni¹dze sz³y
z abonamentu, ale kiedy abonamentu nie bêdzie,
to jednoczeœnie bêdzie to pozbawienie twórczoœci
filmowej œrodków w wysokoœci tego 1,5%. I tego
dotyczy poprawka dwudziesta trzecia.

Oczywiœcie w zwi¹zku z t¹ poprawk¹, któr¹ re-
ferowa³em, dotycz¹c¹ utrzymania abonamentu
do czasu pewnych gwarancji bud¿etowych, trze-
ba skreœliæ art. 50.

Pominê… I takie s¹ wnioski mniejszoœci. Resztê
pozostawiam do dyskusji. Myœlê, ¿e kole¿anki i ko-
ledzy bêd¹ mieli uwagi, bêd¹ zg³aszali poprawki.

Pozostawiam te¿, jak na razie, poza obszarem
ujêtym w poprawkach coœ, co by³o powodem do-
datkowego posiedzenia komisji kultury w dniu
16 czerwca. A mianowicie, Panie Marsza³ku, z Se-
jmu nie wp³ynê³a do nas pe³na dokumentacja
prac komisji. Nie pojawi³a siê troska, jak wynika
to tak¿e z notatki naszego Biura Legislacyjnego…
Po prostu nie wp³ynê³a dokumentacja dotycz¹ca
opiniowania koniecznoœci przeprowadzania
w Komisji Europejskiej notyfikacji tej ustawy jako
przewiduj¹cej pomoc publiczn¹. I to jest przed-
miot naszego g³êbokiego niepokoju, spada to nie
tylko na moj¹ g³owê, ale te¿ na g³owy tych, którzy
s¹ zwi¹zani z poprawnoœci¹ funkcjonowania pro-

35. posiedzenie Senatu w dniu 18 czerwca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych 91

(senator P. Andrzejewski)



cesu legislacyjnego. Skoro pretendujemy do fun-
kcjonowania w Unii, to musimy stosowaæ siê do
jej zasad. Kazus stoczni jest bardzo bolesnym me-
mento w tej kwestii. Mam nadziejê, ¿e nikt nie bê-
dzie likwidowa³ radiofonii i telewizji publicznej, ¿e
nie postawimy ich w stan upadku, ¿e nie bêdzie
¿adnego takiego postêpowania w ich sprawie, nie-
mniej jednak w razie czego rz¹d polski bêdzie mu-
sia³ zwróciæ œrodki, które œwiadczy miêdzy innymi
na licencje. Czy my siê z tym liczymy?

Pyta³em o tê sprawê komisjê finansów – otó¿
oni w ogóle to pominêli, bo do nich te¿ te materia³y
nie wp³ynê³y. Za¿¹daliœmy wiêc tego i na posie-
dzeniu komisji kultury uzyskaliœmy i tê informa-
cjê, i komentarz naszego Biura Legislacyjnego. Ja
fragment pañstwu przeczytam, choæ pan marsza-
³ek i cz³onkowie komisji to ju¿ znaj¹. Biuro Legis-
lacyjne 17 czerwca, czyli wczoraj, napisa³o: „Nale-
¿y podkreœliæ, ¿e informacja o prawdopodobieñ-
stwie uznania czêœci przepisów ustawy jako pro-
gramu pomocowego i koniecznoœci przeprowa-
dzenia notyfikacji by³a wielokrotnie przedstawia-
na przez Biuro Analiz Sejmowych, Urz¹d Komite-
tu Integracji Europejskiej oraz Krajow¹ Radê Ra-
diofonii i Telewizji, a tak¿e wskazana w uwagach
do ustawy Biura Legislacyjnego Kancelarii Sena-
tu”. W zwi¹zku z tym zwróci³em siê, równie¿ do
pana marsza³ka, o rozwa¿enie, czy mo¿na to kon-
walidowaæ, czy mo¿na uzupe³niæ te braki w toku
postêpowania w Senacie. Opinia jest taka: nie
mo¿na. No wiêc teraz jest problem: co mamy z tym
zrobiæ? Pozostawiam ten problem otwarty.

Popieram wnioski mniejszoœci. Dziêkujê. (Ok-
laski)

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

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

Prosi³bym pytaj¹cych o adresowanie pytañ, bo
jest czterech sprawozdawców.

Poproszê o zadanie pytañ pana senatora Ben-
dera. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê.
Pragnê, zgodnie z apelem pana marsza³ka,

wskazaæ spoœród sprawozdawców pana senatora
Persona i zapytaæ go o tak¹ materiê.

Otó¿, jak rozumiem, ustawa o radiofonii i tele-
wizji z 1992 r. nadal obowi¹zuje, a ta ustawa jest
tylko uzupe³nieniem. Czy, w zwi¹zku z powy¿-
szym, art. 18 i 21, które w ustawie z 1992 r. mówi-
³y o wartoœciach chrzeœcijañskich, ulegaj¹ skreœ-
leniu? I czy w zwi¹zku z tym wprowadza siê, zgod-

nie z poprawkami, ten pkt 11a, który mówi, tak
jak konstytucja, o stosowaniu chrzeœcijañskiego
systemu wartoœci, przy przyjêciu za podstawê
uniwersalnych zasad etyki? Inna rzecz, ¿e druga
czêœæ tego sformu³owania to jest czysty werba-
lizm, tam jest contradictio in adiecto, bo wiadomo
przecie¿, ¿e wartoœci chrzeœcijañskie s¹ podstaw¹
uniwersalnych zasad etyki.

Drugie pytanie. Czy rzeczywiœcie trzeba to wpi-
sywaæ dopiero w pkcie 11a, a nie, ze wzglêdu na
nasz¹ to¿samoœæ narodow¹ powi¹zan¹ z Koœcio-
³em, z chrzeœcijañstwem, umieœciæ to w pierwszej
czêœci, wy¿ej, ¿e tak powiem, po pkcie 1? Przy
czym rzeczywiœcie pkt 1 nie powinien byæ jako
pierwszy, jako pierwszy powinien byæ, w moim
przekonaniu, pkt 5, ale o tym powiem w dyskusji.
A na razie czy nie nale¿a³oby umieœciæ zapisu
o tym, ¿e respektowanie chrzeœcijañskiego syste-
mu wartoœci bêdzie mia³o miejsce, skoro ten
punkt ma eliminowaæ tamto?

I trzecie pytanie. Czy spo³eczny nadawca zostaje
utrzymany? Bo to by wynika³o z art. 39c nowej
ustawy, w którym jest zapis: „Nadawca inny ni¿ na-
dawca spo³eczny mo¿e wyst¹piæ do Krajowej Rady
o uznanie za nadawcê po¿ytku publicznego”…

Prosi³bym o odpowiedzi na te pytania.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Na trzecie pytanie pan profesor by³ ³askaw sam

odpowiedzieæ. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e pozostaje
jako nadawca po¿ytku publicznego.

(Senator Ryszard Bender: Nadawca spo³eczny
staje siê nadawc¹ po¿ytku publicznego.)

Tak, spo³eczny, dok³adnie tak jest.
Spieszê wyjaœniæ, ¿e wed³ug ustawy z 1990 r.

o radiofonii i telewizji…
(Senator Ryszard Bender: Z 1992.)
…tak, z 1992 r., wed³ug art. 18 ust. 1, dalej

obowi¹zuj¹cego, niezmienionego – cytujê – „Au-
dycje lub inne przekazy nie mog¹ propagowaæ
dzia³añ sprzecznych z prawem, z polsk¹ racj¹ sta-
nu oraz podstaw i pogl¹dów sprzecznych z moral-
noœci¹ i dobrem spo³ecznym, w szczególnoœci nie
mog¹ zawieraæ treœci dyskryminuj¹cych ze wzglê-
du na rasê, p³eæ, lub narodowoœæ”. I ust. 2: „Audy-
cje lub inne przekazy powinny szanowaæ przeko-
nania religijne odbiorców, a zw³aszcza chrzeœci-
jañski system wartoœci”. Jest wiêc tu zawarty na-
wet imperatyw…

(SenatorRyszardBender: I tonadal obowi¹zuje?)
Tak, to obowi¹zuje.
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Niemniej jednak ustawa rzeczywiœcie uleg³a
zmianie, st¹d pojawia³y siê pytania, czy one
obydwie mog¹ obowi¹zywaæ, czy to nie jest
sprzeczne z technik¹ legislacyjn¹. Zdaniem na-
szych legislatorów nie jest, poniewa¿ zmiany
w ustawie z 1992 r. s¹ tak du¿e, i¿ mo¿na przy-
j¹æ, ¿e jedna i druga mog¹ obowi¹zywaæ równo-
legle. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Teraz pan Dobrzyñski, pan senator Jan Do-

brzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora WoŸniaka. Pa-

nie Senatorze, niew¹tpliwie ustawa medialna…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-

szam, jest jakieœ sprzê¿enie… Bêd¹ pañstwo up-
rzejmi to sprawdziæ, bo coœ nam tutaj buczy. Pro-
szê uprzejmie, Panie Senatorze.)

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Niew¹tpliwie, Panie Senatorze, ustawa medial-

na daje podstawy do wymiany wszystkich w³adz
spó³ek mediów publicznych w Polsce, a w odnie-
sieniu do stacji regionalnych daje równie¿ formal-
noprawne podstawy do likwidacji czy te¿, jak to
pañstwo nazywaj¹, komercjalizacji spó³ek,
a w zwi¹zku z tym do zwalniania pracowników. To
jest od strony prawnej mo¿liwe. A wiêc jeœli taki
scenariusz siê sprawdzi, jeœli taka mo¿liwoœæ wy-
st¹pi, jaki bêdzie klucz zatrudniania pracowni-
ków do tych¿e sprywatyzowanych ju¿ spó³ek, do
tych podmiotów gospodarczych – bo tak to mo¿na
nazwaæ – telewizyjnych i radiowych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Senator Andrzej Person:
Je¿eli mo¿na… Mo¿e ja odpowiem na podsta-

wie poprawki, o której mówi³em, zreszt¹ poprawki
pana senatora Andrzejewskiego, przyjêtej przez
komisjê. W momencie wpisu do KRS spó³ki jedno-
osobowej Skarbu Pañstwa, w któr¹ zamienia siê
oœrodek, pracownicy automatycznie staj¹ siê pra-
cownikami tej spó³ki Skarbu Pañstwa.

Nie wiem, czy taka…

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Senatorze, oczywiœcie, ¿e taka odpowiedŸ
mi wystarczy. Tak bêdzie przypadku, je¿eli ta po-
prawka zostanie przyjêta przez Senat i zostanie
przyjêta przez Sejm, tak to rozumiem.

(Senator Andrzej Person: W³aœnie tak.)
Ale obaj wiemy, Panie Senatorze, ¿e jeœli chodzi

o Sejm, to tak nie bêdzie.
(Senator Andrzej Person: Czy tak bêdzie – nie

wiem. Przez Senat, przez komisjê senack¹ zosta³a
przyjêta.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator W³adys³aw Ortyl.
Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, ja mam pytanie do pana sena-

tora sprawozdawcy Persona. Ustawa wprowadza
now¹ instytucjê, czyli absolutorium programowe.
I co do tego absolutorium programowego stwier-
dza siê, ¿e jest ono udzielane po okresie czterech
lat, a w³aœciwie po wygaœniêciu licencji, która zo-
sta³a przyznana. Budzi to du¿e w¹tpliwoœci, dla-
tego ¿e instytucja absolutorium programowego
nie jest tu doprecyzowana. Co najgorsze, brak te¿
trybu odwo³awczego, a to groziæ mo¿e konieczno-
œci¹ zwrotu œrodków, je¿eli zosta³yby Ÿle wykorzy-
stane. To jest pierwsza sprawa. To s¹ k³opoty dla
spó³ki… Zwrot jak najbardziej, trzeba pamiêtaæ
o tym, jest mo¿liwy i ta kwestia powinna byæ zapi-
sana. To jednoczeœnie stwarza mo¿liwoœæ odwo³a-
nia zarz¹du.

Mam tutaj takie pytanie. Czy nie lepszym roz-
wi¹zaniem by³oby, aby to absolutorium progra-
mowe by³o udzielane corocznie, tak jak to jest
w przypadku absolutorium kodeksowego w spó-
³kach prawa handlowego? Oczywiœcie nie pozwa-
la³oby to na naruszanie zasad zwi¹zanych z t¹ li-
cencj¹ i wszystkich ustaleñ przez ca³y okres jej
obowi¹zywania, na przyk³ad czterech lat, co ktoœ
mo¿e robiæ celowo, choæ oczywiœcie w rzadkich
przypadkach, bo to jest, mo¿na powiedzieæ, sa-
mobójcze. No, ale mo¿e siê to zdarzyæ. Jednoczeœ-
nie, gdyby to absolutorium udzielane by³o corocz-
nie, umo¿liwia³oby to te¿ pewne korekty.

I wreszcie – brak trybu odwo³ania. Jest to chyba
bardzo z³e rozwi¹zanie, bo tutaj s¹ i konsekwencje
finansowe, i personalne, a to bardzo uderza w spó-
³kê, uderza te¿ merytorycznie w treœci, które bêd¹
realizowane. Prosi³bym wiêc o komentarz, o odpo-
wiedŸ: jak pan senator uwa¿a, czy taka poprawka
doprecyzowuj¹ca to instrumentarium, absoluto-
rium programowe, by³aby s³uszna?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Panie Senatorze!
Rzeczywiœcie, komisja nie dyskutowa³a na ten

temat, ale myœlê, ¿e jeœli pan senator z³o¿y tak¹
poprawkê – a wiemy, ¿e tych poprawek jest ju¿ kil-
ka czy kilkanaœcie, wiêc bêdzie posiedzenie komi-
sji – to, jak myœlê, z udzia³em legislatorów i eks-
pertów mo¿na by siê nad tym zastanowiæ. Ale rze-
czywiœcie, to odwo³anie nie by³o tematem posie-
dzenia komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Pan senator, s¹siad, Andrzej Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Ja mam pytanie do pana senatora sprawo-

zdawcy Andrzeja Persona.
Panie Senatorze, czy w pana ocenie nowelizacja

dotycz¹ca tak zwanego wygaœniêcia zasady nieo-
dwo³alnoœci cz³onków nadzorczych mediów pub-
licznych wp³ynie na redukcjê, mo¿na powiedzieæ,
wystêpuj¹cych tam patologii i odpolityczni przed-
miotowe rady?

Mam te¿ drugie pytanie. Kandydaci na cz³on-
ków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powin-
ni otrzymaæ przynajmniej dwie rekomendacje
z uczelni wy¿szych b¹dŸ ze stowarzyszeñ twór-
czych. Czy s¹ jakieœ kryteria dotycz¹ce doboru
tych stowarzyszeñ twórczych, czy mo¿e to byæ
jakieœ marginalne stowarzyszenie, na przyk³ad
z Koziej Wólki, nie obra¿aj¹c oczywiœcie miesz-
kañców tej sympatycznej miejscowoœci? Dziê-
kujê.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Odpowiem na drugie pytanie. Oczywiœcie z Ko-

ziej Wólki nie, to musi byæ ogólnopolskie stowa-
rzyszenia twórcze, w tym stowarzyszenia dzienni-
karskie, jak wspomnia³em.

A jeœli chodzi o pierwsze pytanie… Wczeœniej
pozwoli³em sobie wspomnieæ, ¿e chyba jednym
z najwiêkszych osi¹gniêæ tej ustawy jest to, i¿ zni-
ka gorset nieodwo³alnoœci cz³onków rad nadzor-
czych. I to daje szansê – ja wymienia³em warunki,
zreszt¹ my je rozszerzyliœmy – ¿e do takich patolo-
gii nie bêdzie dochodziæ.

Je¿eli pani marsza³ek pozwoli, to odpowiem te¿
na pytanie, które wczeœniej zaadresowa³ do mnie

pan senator Ryszka, zwi¹zane ze sportem. Ten
sport wystêpuje, Panie Senatorze. Wystêpuje
w art. 31, w którym jest mowa o nowelizacji art. 21
ustawy z 1992 r., dotycz¹cej, jak wiemy, misji.
W tym artykule, mówi¹cym o misji, pojawia siê
tak¿e kwestia sportu. Pozwolê sobie zacytowaæ.
Po nowelizacji ustawy z 1992 r. art. 21 otrzymuje
brzmienie: „Publiczna radiofonia i telewizja reali-
zuje misjê publiczn¹, oferuj¹c – na zasadach
okreœlonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie
o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-
dialnych – ca³emu spo³eczeñstwu lub poszczegól-
nym jego czêœciom zró¿nicowane programy i inne
us³ugi w zakresie informacji, publicystyki, kultu-
ry, rozrywki, edukacji i sportu cechuj¹ce siê plu-
ralizmem, bezstronnoœci¹, wywa¿eniem i nieza-
le¿noœci¹ oraz innowacyjnoœci¹, wysokoœci¹ ja-
koœci¹ i integralnoœci¹ przekazu”. Tak ¿e sport tu
wystêpuje i mam nadziejê, ¿e nie tylko mistrzo-
stwa Europy, do których transmisji telewizja
publiczna zakupi³a niedawno prawa, ale i inne
wielkie imprezy…

(Senator Ryszard Bender: Œwiata.)
Mistrzostwa Œwiata, przepraszam.
…znajd¹ siê na antenie telewizji otwartej,

o czym zreszt¹ wielokrotnie dyskutowaliœmy
w Krajowej Radzie. Dziêkujê.

Senator Krystyna Bochenek:
Teraz ja mam pytanie. Bardzo bym poprosi³a

pana senatora Czes³awa Ryszkê jako sprawo-
zdawcê mniejszoœci.

Pracowaliœmy razem w zesz³ej kadencji w Ko-
misji Kultury i Œrodków Przekazu, pan senator
by³ wiceprzewodnicz¹cym komisji.

Du¿o pan dzisiaj mówi³ o tym, ¿e projekt usta-
wy d¹¿y do upolitycznienia mediów publicznych.
Bardzo bym prosi³a o ustosunkowanie siê jednym
s³owem do pytania, czy ustawa z 29 grudnia
2005 r. o przekszta³ceniach i zmianach w podziale
zadañ i kompetencji organów pañstwowych w³a-
œciwych w sprawach ³¹cznoœci, radiofonii i tele-
wizji prowadzi³a czy nie prowadzi³a do upolitycz-
nienia mediów publicznych.

Senator Czes³aw Ryszka:
Ju¿ odpowiadam, Pani Marsza³ek. Ustawa

z 1992 r. upolityczni³a media publiczne. W³aœnie
taki, a nie inny sposób powo³ywania Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji, rzeczywiœcie spowodowa³
upolitycznienie.

Jeœli chodzi o wspomnian¹ ustawê z 2005 r.,
o której nawet mówiono, ¿e uchwaliliœmy j¹ noc¹
itd., to po prostu PiS, Prawo i Sprawiedliwoœæ, ra-
zem z koalicjantami realizowa³ to, co jest zapisane
w ustawie: ¿eby Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji by³a ukszta³towana proporcjonalnie do wy-
ników wyborów politycznych. I o nic wiêcej nie
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chodzi³o. Chodzi³o tylko – i tu mówiê wprost, tego
nie ma co ukrywaæ – o odwo³anie pani Danuty Wa-
niek, przewodnicz¹cej Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, i ustalenie nowego sk³adu, proporcjo-
nalnie do wygranych wyborów.

(Senator Krystyna Bochenek: Nie bardzo pro-
porcjonalnie.)

Nie manipulowaliœmy specjalnie w ustawie,
zrezygnowaliœmy tylko z dziewiêciu cz³onków
Krajowej Rady. Powo³aliœmy piêciu, tak ¿eby
w Krajowa Rada by³a odbiciem sytuacji politycz-
nej po wyborach.

Senator Krystyna Bochenek:
Przypomnê, ¿e nie by³o tam miejsca dla opozycji.
Ale chcia³abym, ¿eby odpowiedzia³ pan jednym

s³owem: czy to prowadzi³o do upolitycznienia, czy
nie? Bo dzisiaj bardzo mocno pan podkreœla³, ¿e
ta ustawa ma do tego prowadziæ. Chcia³bym wiêc
uprzejmie prosiæ o odpowiedŸ: tak czy nie, czy to
prowadzi³o, czy nie?

Senator Czes³aw Ryszka:
Nie. Mówi¹c wprost, wszystko zostawa³o po

staremu: by³ abonament… Bo w polityce chodzi
g³ównie o pieni¹dze.

(Senator Krystyna Bochenek: Ale proszê mi od-
powiedzieæ jednym s³owem, bardzo proszê.)

Pieni¹dze tworz¹ politykê. A w tej ustawie pie-
ni¹dze s¹ zale¿ne od polityków, poniewa¿ media
publiczne bêd¹ finansowane z bud¿etu pañstwa,
tym zaœ rz¹dz¹ politycy.

(Senator Krystyna Bochenek: Czyli nie chce
pan senator powiedzieæ: tak czy nie?)

(Rozmowy na sali)
Nie, no…
(G³osy z sali: Tak, tak)
(Rozmowy na sali)
Oczywiœcie, ¿e tamta ustawa upolitycznia³a

media. Ale ta po prostu ca³kowicie oddaje media
w rêce polityków.

(G³osy z sali: Tak, tak.)
(G³osy z sali: Nie, nie.)
(Senator Janina Fetliñska: Oczywiœcie, ¿e nie.)
(Senator Krystyna Bochenek: Jeœli to jest taka

ró¿nica, czy upolitycznia³a, czy oddaje w rêce…)
No taka jest ustawa z 1992 r.

Senator Krystyna Bochenek:
Dobrze.
Mam jeszcze drugie pytanie, pozwoli pan se-

nator. Zaznaczy³ pan te¿, ¿e wœród pos³ów, sena-
torów s¹ tacy, którzy maj¹ du¿e kompetencje
w dziedzinie mediów i ¿e pan siê martwi, Panie
Senatorze, ¿e oni zasi¹d¹ w nowej Krajowej Ra-
dzie.

Proszê uprzejmie powiedzieæ: czy spoœród po-
s³ów i senatorów poprzedniej kadencji ¿aden nie
zosta³ cz³onkiem Krajowej Rady? Myœlê o przed-
stawicielach klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Senator Czes³aw Ryszka:
Cz³onkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

zosta³ siedz¹cy tutaj pan senator Piotr Boroñ.
Proszê przeanalizowaæ jego zachowanie w Krajo-
wej Radzie, to, czy on siê zachowuje politycznie,
czy niepolitycznie. Myœlê, ¿e jest cz³owiekiem,
który zachowuje absolutnie neutralnoœæ politycz-
n¹, i jego decyzje, wyst¹pienia cechuj¹ siê trosk¹
o media publiczne, a nie s¹, powiedzmy, realizo-
waniem jakichœ dyspozycji politycznych Prawa
i Sprawiedliwoœci.

Pani marsza³ek pyta o coœ… Wchodzimy w ja-
k¹œ utopiê polityczn¹. Na przyk³ad konstytucja
zak³ada, ¿e nowo wybrany prezydent Rzeczypo-
spolitej, który by³ cz³onkiem partii, nagle sk³ada
legitymacjê i ju¿ nie jest cz³owiekiem politycznym.
No, przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e to jest tylko pe-
wien gest, bo niemo¿liwe jest, ¿eby zdj¹æ z siebie
ca³¹ naturê polityka, i to jeszcze polityka zwi¹za-
nego z konkretn¹ parti¹. Na przyk³ad Aleksander
Kwaœniewski absolutnie nie przesta³ byæ cz³owie-
kiem SLD i tak samo natura polityczna prezyden-
ta Lecha Kaczyñskiego jest zbudowana na Prawie
i Sprawiedliwoœci. Tego nie da siê zmieniæ. W tej
chwili jest ju¿ dyskusja polityczna, czy nastêpny
prezydent, gdyby nim by³ Donald Tusk…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mo¿e
przejdŸmy do rzeczy, Panie Senatorze.)

…nie zatrzyma, ¿e tak powiem, urzêdu przewo-
dnicz¹cego partii, prezesa partii. Tak ¿e jeœli cho-
dzi o to pytanie o politykê i odpolitycznienie, to s¹
to tylko takie dywagacje teoretyczne. To od cz³o-
wieka zale¿y, czy potrafi ten dystans do swojej
partii, z której wyrós³, utrzymaæ.

Senator Krystyna Bochenek:
To pan senator podj¹³ ten temat, ¿e boi siê, ¿e

pos³owie i senatorowie zostan¹ cz³onkami Krajo-
wej Rady, tak jakby przedtem to nie mia³o miej-
sca. Ale dziêkujê bardzo uprzejmie za odpowiedŸ
na pytania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Mam dwa pyta-

nia.
Pierwsze to pytanie do pana senatora Czes³awa

Ryszki. Z³o¿ony zosta³ wniosek o odrzucenie usta-
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wy w ca³oœci. Konsekwencj¹, w mojej ocenie, jest
utrzymanie obecnego funkcjonowania na przy-
k³ad Telewizji Polskiej. I mam pytanie: jakie pan
widzi – bo konsekwencj¹ wniosku o odrzucenie
ustawy w ca³oœci jest pozytywna ocena dzia³alno-
œci obecnego zarz¹du TVP – zalety dzia³ania tego
zarz¹du?

Drugie pytanie, do pana senatora Andrzejew-
skiego, dotyczy kwestii konstytucyjnych. Ponie-
wa¿ pan senator je porusza³, mam pytanie: czy
ustawa, o której mówimy, dotycz¹ca zadañ publi-
cznych w dziedzinie us³ug medialnych, zawiera
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytu-
cyjnych wolnoœci i praw? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Odpowiadaj¹c panu senatorowi Jurcewiczowi,

mogê powiedzieæ wprost, nie ukrywaj¹c moich
osobistych ocen: nie mam doœæ s³ów oburzenia dla
tak zwanej telewizji Farfa³a, ale jest to, ¿e tak po-
wiem, resztówka pewnych uk³adów politycznych.
Platforma Obywatelska mog³a to zmieniæ jednym
ciêciem, podobnie jak w 2005 r. uczyni³o to Prawo
i Sprawiedliwoœæ. Jednak utrzymywanie tej tele-
wizji jest wam bardzo na rêkê i nie bêdziemy o tym
tutaj d³u¿ej dyskutowaæ. Pokaza³a to tak¿e ostat-
nia kampania wyborcza. Po prostu to ca³e zaburze-
nie w telewizji, zwalnianie dobrych dyrektorów
i dziennikarzy, publicystów, jest Platformie Oby-
watelskiej na rêkê i taka chyba jest prawda.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Przepraszam,
Panie Senatorze, czy ja dobrze zrozumia³em?
W tej chwili jest zarz¹d polityczny, tak? Dziêkujê
bardzo.)

(Weso³oœæ na sali)
Ja chcê tylko powiedzieæ, ¿e nie jest dobrze

i tak¿e jestem, ¿e tak powiem, przeciwko temu.
Tylko ¿e Platforma Obywatelska, maj¹c wiêk-
szoœæ w Sejmie i w Senacie, mo¿e to zmieniæ jed-
nym ciêciem, jak¹œ zmian¹ ustawy. Jednak ta
ustawa po prostu rujnuje rynek mediów publicz-
nych w Polsce i dlatego z³o¿y³em wniosek o odrzu-
cenie w ca³oœci tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
A teraz pyta pan senator W³adys³aw Dajczak…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale jeszcze by³o

pytanie do…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Do mnie jeszcze
by³o pytanie.)

A tak, przepraszam.
Proszê, pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Szanowny Kolego!
Mia³em daleko posuniête w¹tpliwoœci, i mam je

do dzisiaj, w jakim zakresie ta ustawa jest zgodna
z konstytucj¹. Stara³em siê podczas przedstawia-
nia wniosków mniejszoœci to wy³o¿yæ. Ta ustawa,
tworz¹c zamkniêty katalog misji publicznej, po-
przez naruszenie art. 13 i 14 narusza jednoczeœ-
nie konstytucyjne uprawnienia dalej id¹ce, wyni-
kaj¹ce z konwencji europejskich. Najpierw po-
wiem, o czym mówi¹ art. 13 i 14, nieruszone t¹
ustaw¹. Mianowicie one mówi¹, ¿e nadawca pub-
liczny kszta³tuje samodzielnie program i odpo-
wiada za jego treœæ, a na³o¿enie na nadawcê obo-
wi¹zku rozpowszechniania audycji lub przekazu
mo¿e nast¹piæ jedynie na podstawie ustawy.

Gdy dajemy tylko pomoc publiczn¹ i ogranicza-
my to do licencji, odcinaj¹c inne Ÿród³a finanso-
wania, to w jakimœ sensie jest problem. Ale czy
przypadkiem faktycznie nie ograniczamy samo-
dzielnoœci i odpowiedzialnoœci? Tym bardziej ¿e –
i to jest dla mnie g³ówny problem – dotychczasowa
ustawa mówi³a o zadaniach i obowi¹zkach jako
kategoriach otwartych, daj¹c tylko przyk³ady te-
go, co jest zdefiniowane. Ta ustawa zaœ zamyka
i eliminuje, o czym zreszt¹ mówi³em, wiele ele-
mentów, co do których domniemuje siê, ¿e wyni-
kaj¹ z wartoœci konstytucyjnych, z preambu³y
konstytucji, z tego, co mówi konstytucja. Jeszcze
raz to przytoczê. Ja czytam preambu³ê. W pream-
bule jest wyraŸnie powiedziane o obowi¹zku
wszystkich organów pañstwa, konstytucyjnym
obowi¹zku, przekazywania przysz³ym pokole-
niom wszystkiego, co cenne, z ponadtysi¹cletnie-
go dorobku. I mówi siê te¿ o kulturze zakorzenio-
nej w chrzeœcijañskim dziedzictwie narodu i ogól-
noludzkich wartoœciach. A my to skreœlamy. Po-
prawka komisji, na nasz wniosek, na miêdzy in-
nymi mój wniosek, to przywraca, ale dalej zamyka
ten system. My zamykamy to przed wartoœciami
konstytucyjnymi, robimy – prawniczo to siê tak
nazywa – numerus clausus. Nie wolno zamkn¹æ
tego, to musi byæ otwarte. No, nie mo¿na nagle po-
wiedzieæ, ¿e… Gdy mówimy o dyskryminacji, to
mówimy o dyskryminacji w ogóle, a nie odcinamy
tego, tak jak mówi³em ju¿… Dobrze, bronimy po-
gl¹dów kulinarnych, seksualnych i wszelkich in-
nych. Wolno to robiæ, rzeczywiœcie, mo¿e byæ i ta-
ka dyskryminacja. A gdzie jest obrona przed dys-
kryminacj¹ polityczn¹, pogl¹dow¹, ideologiczn¹?
Gdy wymienimy coœ, a czegoœ nie wymienimy, to
znaczy, ¿e tylko tego wymienionego to dotyczy.
A to jest zamkniêty katalog. Pierwsza sprawa jest
wiêc taka, ¿e trzeba go otworzyæ.
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Teraz drugi problem, który mnie interesowa³,
bardzo interesowa³. Mianowicie zleci³em a¿ trzy
opinie, i to w trzech oœrodkach uniwersyteckich,
co do zgodnoœci tej ustawy… Bo jest to podstawo-
w¹ trosk¹ nas, którzy zajmujemy siê prawami
cz³owieka i w opozycji demokratycznej szukaliœ-
my tego, co jest wolnoœci¹ przep³ywu informacji.
Tego boimy siê najbardziej, dziœ w Polsce dalej jes-
teœmy uwra¿liwieni na zamykanie przez funkcjo-
nuj¹cy uk³ad polityczny czy ze wzglêdu na popra-
wnoœæ – wszystko jedno, czy ona bêdzie europej-
ska, taka czy owaka, lewicowa, prawicowa – swo-
body przep³ywu pogl¹dów, informacji i niewp³y-
wanie metodami administracyjnymi czy poprzez
odcinanie finansów na zamykanie swobody prze-
p³ywu informacji.

Ale art. 10 konwencji europejskiej i orzeczni-
ctwo strasburskie, cytowane w tych wszystkich
opiniach, które zosta³y przez komisjê na mój
wniosek zlecone, nie zajmuj¹ siê jednym z kryte-
riów, a mianowicie tym, ¿e przekaz informacji
musi byæ wolny od jakichkolwiek wp³ywów w³a-
dzy publicznej. Jest to w³adza pañstwowa, jest to
te¿ administracja terenowa. Jest to kryterium,
które dot¹d nie znalaz³o siê w orzecznictwie stras-
burskim. Jeœli chodzi o wolny przep³yw informa-
cji, to by³a skarga francuska. By³o wiele… To orze-
cznictwo jest du¿e. Macie pañstwo ogromny ma-
teria³ porównawczy w tym, co zgromadzi³a Komi-
sja Kultury i Œrodków Przekazu, pracuj¹c nad
ustaw¹. Odwo³ujê siê do niego i do cytowanego
tam orzecznictwa. Ale ten problem nie zosta³ nale-
¿ycie zanalizowany. Bo ja rozumiem to tak: niech
rz¹d finansuje licencje w bud¿ecie poprzez Krajo-
w¹ Radê, dobran¹ tak, jak dobran¹, z rotacj¹, co
w moim przekonaniu jest s³uszn¹ decyzj¹, niech
kszta³tuje to, co uzna za stosowne. Niech „Moni-
tor Rz¹dowy” bêdzie finansowany z funduszy
rz¹dowych, niech partie, bez wzglêdu na pogl¹dy
partyjne, dostaj¹ fundusze. Niech sobie rz¹d je fi-
nansuje, bo musimy zapewniæ pluralizm mediów,
musimy zapewniæ dostêp wszystkim partiom. Na-
stêpnym, jak myœlê, ograniczeniem konstytucyj-
nych uprawnieñ i tego, co zapisane, a nie uchylo-
ne ustaw¹, jest w ogóle to, ¿e œrodki przekazu obo-
wi¹zane s¹ informowaæ o pogl¹dach, o progra-
mach wszystkich partii politycznych, bez prefe-
rencji. Jest zasada pluralizmu. Nam nie trzeba
odpolityczniaæ mediów, nam trzeba stworzyæ plu-
ralizm polityczny mediów. I problemem nie jest
has³o populistyczne odpolitycznienia, tylko plu-
ralistycznego upolitycznienia mediów. Bo taki
jest obowi¹zek mediów. Media s¹ przekaŸnikiem
dla pogl¹dów politycznych ró¿nych grup spo³ecz-
nych. Nie mówmy, ¿e nie, bo tak jest. Tylko za czy-
je pieni¹dze? Za pieni¹dze tych partii. „Monitor
Rz¹dowy” by³? By³. Za czyje pieni¹dze? Za pie-
ni¹dze rz¹du. Monitor sejmowy, senacki ma byæ?

Ma byæ. Za czyje pieni¹dze? Nie podatnika, niech
bêdzie finansowane z bud¿etu Sejmu i Senatu.
Jest tu problem zadaniowego bud¿etu, którego
dot¹d nie zrealizowano, ale to osobny problem.

Jest tu pytanie o wartoœci konstytucyjne. Myœ-
lê, ¿e ta ustawa stawia pod znakiem zapytania re-
alizowanie podstawowych praw i wolnoœci, gwa-
rancji konstytucyjnych. A ¿e art. 10 wynika z kon-
stytucyjnego przepisu, który mówi o nadrzêdno-
œci prawa miêdzynarodowego nad ustaw¹, a art. 9
konstytucji przecie¿ mówi, ¿e Rzeczpospolita Pol-
ska przestrzega wi¹¿¹cego j¹ prawa miêdzynaro-
dowego, wobec tego Europejska Konwencja Praw
Cz³owieka jest wi¹¿¹cym wprost, z mocy polskiej
konstytucji – chyba to aksjomat i pan senator
o tym nie w¹tpi – prawem nadrzêdnym nad usta-
wami, inkorporowanym do zasady konstytucyj-
nej. St¹d moja troska i dlatego stawiam takie py-
tanie. Nie na wszystkie pytania jestem w stanie
odpowiedzieæ, nawet jak mam swoje pogl¹dy, nie
musz¹ te pogl¹dy… Teraz odpowiadam jako ja.
Mniejszoœæ komisji ma w¹tpliwoœci i twierdzê, re-
lacjonuj¹c to pañstwu, ¿e te w¹tpliwoœci artyku-
³owane w toku prac komisji s¹, moim zdaniem,
uzasadnione.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê senatorom sprawozdawcom.
Teraz czas na pytanie, które zada pan senator

W³adys³aw Dajczak.
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora WoŸniaka jako

przedstawiciela Komisji Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych. Panie Senatorze, mówimy o ustawie,
która okreœla sposób finansowania mediów pub-
licznych, ale jest to pewna perspektywa, to zna-
czy, chodzi o lata, które s¹ przed nami. Teraz je-
dnak, w teraŸniejszoœci, mamy bardzo konkretn¹
sytuacjê, wywo³an¹ te¿, jak myœlê, nieodpowie-
dzialnymi wypowiedziami polityków, i to polity-
ków z najwy¿szego szczebla, o tym, ¿e abonamen-
tu mo¿na nie p³aciæ czy nawet nie nale¿y p³aciæ.
Wywo³a³o to bardzo konkretne sytuacje w me-
diach publicznych. Mam tu na myœli szczególnie
radio publiczne, a konkretnie rozg³oœniê, która
jest mi bardzo bliska, czyli Radio Zachód. Jak
mia³em okazjê o tym mówiæ Wysokiej Izbie, w spo-
sób doskona³y – tak uwa¿am ja i tak uwa¿a, jak
myœlê, wiêkszoœæ spo³eczeñstwa naszego regionu
– realizuje to radio misjê publiczn¹. Œwiadcz¹
o tym wyniki s³uchalnoœci przekraczaj¹ce poziom
s³uchalnoœci stacji ogólnokrajowych. W tej chwili
mamy tak¹ sytuacjê, sygnalizowan¹ przez kiero-
wnictwo radia, ¿e po dzia³aniach, które ju¿ zosta³y
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podjête, czyli niepodnoszeniu w ogóle p³ac, mimo
¿e mo¿na by³o to zrobiæ, bo pewne wskaŸniki do
tego upowa¿niaj¹, po zwolnieniach, które zosta³y
dokonane, w maju wp³ywy abonamentowe kolej-
ny raz spad³y o 30%. W zwi¹zku z tym brakuje
œrodków na podstawowe dzia³ania w tym radiu
i to radio stoi przed kolejnymi decyzjami doty-
cz¹cymi drastycznych zwolnieñ, co oczywiœcie za-
grozi realizacji misji publicznej.

Mam pytanie do pana senatora o to, czy do ko-
misji finansów publicznych p³yn¹ jakieœ sygna³y
ze strony rz¹du, czy sama komisja finansów pub-
licznych taki temat podejmuje, czy ktoœ widzi ten
temat. Bo doprowadza siê do sytuacji, o której siê
mówi, a której strona rz¹dowa nie chce dopuœciæ
do œwiadomoœci, ¿e to mo¿e doprowadziæ w³aœnie
do likwidacji mediów publicznych. Czy zostan¹
podjête jakieœ dzia³ania, aby te drastyczne spadki
wp³ywów zosta³y w jakiœ sposób uzupe³nione?
Chodzi o to, aby misja publiczna mog³a byæ reali-
zowana chocia¿by w minimalnym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Nie chcia³bym

siê licytowaæ co do tej rozg³oœni, o której pan sena-
tor mówi³, jest mi ona bowiem równie bliska.
Znam sytuacjê tej rozg³oœni. Myœlê, ¿e jest to bar-
dziej pytanie do przedstawiciela rz¹du, gdyby by³
na sali, ani¿eli do sprawozdawcy Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych, rzecz dotyczy bowiem
bie¿¹cego funkcjonowania radiofonii publicznej.
Mamy œwiadomoœæ, ¿e ta sytuacja finansowa nie
jest dobra, ale te¿ nie ma powodu do dramatyzo-
wania. Myœlê, ¿e wi¹¿¹c to pytanie z propozycjami
legislacyjnymi, o których dzisiaj mówimy, w³aœnie
idea, by przekszta³ciæ oœrodki regionalne telewizji
publicznej w spó³ki, stwarza mo¿liwoœæ do pozys-
kiwania innych Ÿróde³ finansowania ani¿eli do-
tychczas. Myœlê, ¿e bardzo wyraŸnie mo¿na zau-
wa¿yæ tê dywersyfikacjê Ÿróde³ finansowania w³a-
œnie na przyk³adzie regionalnych rozg³oœni radio-
wych, które s¹ spó³kami prawa handlowego, maj¹
samodzielnoœæ i pozyskuj¹ finansowanie pozaa-
bonamentowe. Na przyk³ad w ramach programu
„Kapita³ Ludzki” jest bardzo wiele konkursów na
przeró¿ne dzia³ania w zakresie informacji, w za-
kresie rynku pracy itd., itd. I w³aœnie ta rozg³oœnia
sk³ada wnioski, uczestniczy w procedurach kon-
kursowych i zdobywa œrodki na finansowanie
swojej dzia³alnoœci. To jest, jak myœlê, jedna

z mo¿liwoœci, jakie przed ni¹ stoj¹, oczywiœcie op-
rócz tych Ÿróde³ finansowania misji publicznej,
o których mówimy. Mam przekonanie, ¿e równie¿
przekszta³cone oœrodki regionalne telewizji publi-
cznej bêd¹ korzystaæ z doœwiadczeñ tych rozg³oœ-
ni radiowych w zakresie procesów inwestycyj-
nych, korzystaj¹c z regionalnych programów ope-
racyjnych, które s¹ realizowane w poszczegól-
nych województwach. W³aœnie tam s¹ mo¿liwoœci
realizacji przedsiêwziêæ inwestycyjnych.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Janina Fetliñska.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pani Marsza³ek,

jeœli mo¿na, jedno zdanie uzupe³nienia…)
Proszê uprzejmie, proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Pan senator bardzo szeroko pokaza³ swój po-

gl¹d na to, co siê mo¿e staæ w przysz³oœci, a ja
chcia³bym uzyskaæ bardzo konkretn¹ odpowiedŸ.

Czy do komisji finansów publicznych p³yn¹ ja-
kieœ sygna³y ze strony rz¹du, Ministerstwa Finan-
sów i czy sama komisja dostrzega problem, ¿e te-
mat jest bardzo powa¿ny i ¿e byæ mo¿e w tym roku
trzeba bêdzie podj¹æ jakieœ decyzje, które by
wzmocni³y media publiczne, przynajmniej do tego
stopnia, aby one mog³y w ogóle funkcjonowaæ?
Czy p³yn¹ takie sygna³y? Bardzo proszê pana se-
natora o konkretn¹ odpowiedŸ.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Bardzo konkretnie: takie sygna³y ze strony

rz¹du nie p³yn¹ do komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytania do obydwu panów senatorów

sprawozdawców.
Mianowicie mam pewn¹ refleksjê. Œrodowiska

artystyczne, twórcze, s¹ szczególnie wra¿liwe na
wolnoœæ s³owa, a tymczasem media poda³y, ¿e i do
komisji sejmowych, i do komisji senackich, które
zajmowa³y siê ustaw¹ o mediach, nap³ynê³o wiele
negatywnych opinii na temat tego projektu.
Chcia³abym zapytaæ, czy by³y pisma od œrodowisk

35. posiedzenie Senatu w dniu 18 czerwca 2009 r.
98 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych

(senator W. Dajczak)



artystycznych lub twórczych lub zwi¹zków i sto-
warzyszeñ popieraj¹ce ustawê? Je¿eli tak, to
chcia³abym poprosiæ o wskazanie, które to by³y
stowarzyszenia czy zwi¹zki.

A teraz pytanie do pana senatora Persona. Czy
w nowym brzmieniu ustawy media publiczne bê-
d¹ mog³y utrzymywaæ chóry i orkiestry? One s¹
kosztowne, ale jest to bardzo wa¿ny element na-
szej kultury medialnej i s¹ one cenione przez pub-
licznoœæ. Czy przepisy na to pozwol¹? Bardzo bym
prosi³a o precyzyjn¹ odpowiedŸ.

I jeszcze jedno pytanie do pana senatora Perso-
na. Jaka ma byæ przysz³oœæ kana³ów tematycz-
nych Telewizji Polskiej? Czy maj¹ ust¹piæ pola
stacjom komercyjnym, czy te¿ maj¹ byæ silniej-
sze? Jakie jest zamierzenie koalicji medialnej
w tej sprawie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Person.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Pani Senator! Telewizja TVP1,

TVP2 i TVP Polonia mog¹ tworzyæ kana³y tematy-
czne. Nie jest prawdziwa teza, ¿e od tego momentu
bêdziemy pozbawieni i TVP Kultura, i TVP Histo-
ria, i TVP Sport. Samodzielnoœæ i oœrodków, i tele-
wizji centralnej, tej du¿ej, jest, moim zdaniem, tak
du¿a, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby utrzy-
mywa³y, jak pani ³askawie zauwa¿y³a, chóry czy
orkiestry symfoniczne. Jestem pewien, ¿e wszyst-
ko jest w rêkach tych spó³ek i du¿ych telewizji.
Pan senator Ryszka mówi³… Jeszcze raz z ca³¹
moc¹ podkreœlam, telewizja TVP1, TVP2, TVP Po-
lonia – taki jest zapis w ustawie – mog¹ tworzyæ
kana³y tematyczne.

Mia³em odpowiedzieæ jeszcze na pytanie o pozy-
tywne opinie. Oczywiœcie ¿e takie by³y, tylko ¿e ja
niestety wszystkich ich nie mam. Rzeczywiœcie
tych opinii by³o du¿o i ja potwierdzam to, co mówi³
sprawozdawca, pan przewodnicz¹cy Andrzejew-
ski, ¿e wiêcej by³o opinii negatywnych ni¿ pozyty-
wnych, chocia¿ pozytywne te¿ by³y. Ale nie mam
ich tu przy sobie. Je¿eli pani bêdzie sobie ¿yczy³a…

(Senator Janina Fetliñska: Tak, jestem zainte-
resowana.)

…to ja jeprzyniosê iprzedstawiê.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy chodzi³o pani o to, aby odpowiedzia³ rów-

nie¿ pan senator WoŸniak? Pani senator skiero-
wa³a pytania do obu kolegów, tak?

(SenatorJaninaFetliñska:Tak,nadrugiepytanie.)

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jak rozumiem, pani senator chodzi o opiniê,

tak?
(Senator Janina Fetliñska: Tak.)
Do Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych

tego rodzaju opinie nie trafi³y.
(Senator Janina Fetliñska: Nie trafi³y do pañ-

stwa. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I teraz pan senator Ryszard Bender.
Proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Bender:
Pani Marsza³ek!
Ja do pana senatora Persona siê zwracam.

Chcê podziêkowaæ za to, ¿e wyjaœni³ mi pan kwe-
stiê dodawanego przez senack¹ komisjê art. 39c,
mówi¹cego, ¿e nadawca spo³eczny istnieje. Ale ja
chcê zapytaæ o coœ jeszcze.

Tam jest napisane, ¿e nadawca inny ni¿ na-
dawca spo³eczny mo¿e wyst¹piæ do Krajowej Rady
o uznanie za nadawcê po¿ytku publicznego.
Chcia³bym us³yszeæ od pana precyzyjn¹ odpo-
wiedŸ na pytanie, czy w rozumieniu autorów tego
artyku³u jest tak, i¿ nadawca spo³eczny jest auto-
matycznie nadawc¹ po¿ytku publicznego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê.
(Senator Ryszard Bender: …czy te¿ musi wy-

stêpowaæ inny…)

Senator Andrzej Person:
Tak jak definiuje to ustawa, nadawc¹ po¿ytku

publicznego mo¿e byæ uczelnia, samorz¹d, stowa-
rzyszenie. Mówimy o nadawcy po¿ytku publiczne-
go, tak?

(Senator Ryszard Bender: Ale nadawca inny ni¿
spo³eczny o to wystêpuje, tak? A nadawca spo³e-
czny w œwietle ustawy ma to z urzêdu, ¿e tak po-
wiem, tak?)

Tak to rozumiem.
(Senator Ryszard Bender: W ten sposób.)
W ten sposób.

Senator Ryszard Bender:
Pytam nie bez kozery, bo chodzi mi, nie bêdê

ukrywa³, o Radio Maryja i Telewizjê Trwam, które
sprawiaj¹, ¿e jest pluralizm medialny. Powiedzmy
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to wyraŸnie, prywatni nadawcy i telewizja publi-
czna s¹ sobie bliskie ideowo i ten pluralizm by za-
nik³, gdyby siê wprowadzi³o jakieœ ograniczenia.
Cieszê siê z tego stwierdzenia, ¿e nadawca spo³e-
czny jest z urzêdu, ¿e tak powiem, automatycznie
nadawc¹ publicznym…

(Senator Andrzej Person: Po¿ytku publicznego.)
Nadawc¹ po¿ytku publicznego, tak.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pan senator oczekuje na jak¹œ jeszcze od-
powiedŸ?

(Senator Ryszard Bender: Nie.)
Nie. To wszystko. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bronis³aw Korfanty, proszê.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Ja chcia³bym zapytaæ pana se-

natora WoŸniaka o nastêpuj¹c¹ sprawê. Jeœli
procedowana ustawa wejdzie w ¿ycie, jej efek-
tem bêdzie ca³kowicie nowy ³ad medialny. Pod-
kreœlaj¹ to oczywiœcie wszyscy komentatorzy.
Zmieni siê struktura telewizji, znikn¹ oddzia³y
Telewizji Polskiej, powstan¹ spó³ki regionalne,
a mienie telewizji pañstwowej zostanie rozpar-
celowane miêdzy te spó³ki. Ale taka nowelizacja
ma przecie¿ sens tylko i wy³¹cznie wtedy, kiedy
jej wynikiem bêdzie poprawa aktualnej sytuacji
mediów.

W zwi¹zku z tym mam do pana takie pytanie:
jaka bêdzie ogl¹dalnoœæ telewizji publicznej za
rok, za dwa, trzy lata? Czy ma siê ona obni¿yæ
w zwi¹zku z t¹ nowelizacj¹, czy te¿ mo¿e wzros-
n¹æ? Jaki ma byæ udzia³ Telewizji Polskiej w ryn-
ku reklam? Czy on mo¿e wzrosn¹æ, czy raczej
spaœæ? Prosi³bym o podanie jakichœ danych na
ten temat. To by³y pytania dotycz¹ce spraw ogól-
niejszych.

Nastêpne pytania bêd¹ dotyczy³y spó³ek regio-
nalnych. Czy pana zdaniem te spó³ki regionalne
zdo³aj¹ siê samodzielnie finansowaæ? Czy na po-
siedzeniu komisji senatorowie otrzymali informa-
cje dotycz¹ce na przyk³ad wysokoœci bud¿etów
poszczególnych spó³ek regionalnych w przysz³ym
roku i w nastêpnych latach, jakie bêd¹ ewentual-
nie wp³ywy i wydatki? Bo przecie¿ koszty funkcjo-
nowania dzisiejszych oddzia³ów i jutrzejszych
spó³ek znacznie chyba wzrosn¹, chocia¿by z tego
tytu³u, ¿e te spó³ki bêd¹ musia³y przej¹æ pewne
zadania, które dotychczas wype³nia³a centrala
Telewizji Polskiej. Czy móg³by pan mi odpowie-
dzieæ na te pytania?

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! To nie s¹ ³atwe

pytania i one nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane
z pracami czy ze sprawozdaniem Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych. Przypomnê, ¿e pro-
jekt jest przed³o¿eniem sejmowym i myœlê, ¿e
czêœæ tych pytañ co do zasady powinna byæ ad-
resowana do inicjatorów tej ustawy.

Istot¹ zmian jest, po pierwsze, odpolitycznienie
– mimo wszystko u¿yjê tego s³owa – zarz¹dzania
mediami publicznymi. I mo¿na zak³adaæ, ¿e ten
cel zostanie osi¹gniêty poprzez zapisanie kryte-
riów doboru osób w organach sprawuj¹cych w³a-
dzê nad mediami publicznymi. To jest niezwykle
istotna kwestia.

Po drugie, zmienia siê sposób finansowania
mediów publicznych. I tutaj naturalnym d¹¿e-
niem jest zwiêkszenie udzia³u dochodów z rynku
reklamowego w strukturze finansowania me-
diów publicznych. Te zmiany – ja mam tak¹ na-
dziejê, proszê wybaczyæ, ale to jest mój osobisty
pogl¹d – doprowadz¹ do takiego wzrostu spraw-
noœci funkcjonowania mediów publicznych, ¿e
one bêd¹ bardziej konkurencyjne ni¿ dotychczas
na rynku us³ug medialnych w zakresie mediów
audio-wideo. St¹d wnoszê, ¿e udzia³ dochodów
z tytu³u reklam powinien wzrastaæ i powinien
stanowiæ coraz bardziej istotne Ÿród³o finanso-
wania. Dziœ udzia³ tych dochodów w strukturze
finansowania rozg³oœni regionalnych telewizji
jest niewielki. O tym mówi³ na posiedzeniu Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych pan przewo-
dnicz¹cy Ko³odziejski, bo takie pytania pada³y
i te kwestie by³y omawiane. Ten udzia³ jest na po-
ziomie 10%, a wiêc jest to niewielki udzia³, w ¿a-
dnej mierze niezapewniaj¹cy mo¿liwoœci utrzy-
mania siê przekszta³conych w spó³ki prawa han-
dlowego rozg³oœni regionalnych telewizji. A wiêc
finansowanie poprzez fundusze ze œrodków bu-
d¿etowych bêdzie przez d³ugi czas podstawowym
Ÿród³em finansowania mediów. Czy bêdzie wy-
starczaj¹ce? Oczywiœcie to jest pytanie otwarte.
Jak wczeœniej mówi³em, ja mam nadziejê, ¿e spó-
³ki regionalne bêd¹ pozyskiwaæ finansowanie ró-
wnie¿ od samorz¹du terytorialnego poprzez
wspó³pracê rzeczow¹, transmisjê, programy re-
gionalne itd., itd. Tu jest otwarte Ÿród³o, myœlê,
¿e o wiele, o wiele bardziej realne ani¿eli dzisiaj,
zw³aszcza w sytuacji pluralizmu mediów, który
jest na poziomie regionalnym. Z mojego do-
œwiadczenia wynika, ¿e oœrodki regionalne s¹
traktowane przez w³adzê lokaln¹ trochê w spo-
sób dyskryminuj¹cy. W³adza lokalna, regionalna
raczej utrzymuje relacje, poprzez zlecanie pew-
nych dzia³añ w tej przestrzeni publicznej, z me-
diami prywatnymi, traktuj¹c media publiczne
jako te, które maj¹ zapewnione Ÿród³o finanso-
wania z abonamentu, a wiêc zgodnie z zasad¹:
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one same siê wy¿ywi¹, zadbajmy o media nie-
publiczne. Myœlê, ¿e ustawa otwiera nowe mo¿li-
woœci finansowania, mo¿liwoœæ wzrostu finanso-
wania w tym zakresie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Korfanty chce jeszcze dopytaæ.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Jeszcze jedno dodatkowe pytanie.
Zatem mam rozumieæ, ¿e nie dostaliœcie ¿a-

dnych danych liczbowych na temat tego, czy og-
l¹dalnoœæ bêdzie wzrastaæ, czy bêdzie spadaæ, czy
bêdzie wiêkszy udzia³ telewizji w rynku po tych
zmianach?

Chcia³bym jeszcze pana senatora Persona za-
pytaæ, czy podczas posiedzeñ Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu takie dane by³y przedstawio-
ne. Mo¿e akurat na posiedzeniach drugiej komisji
by³y przedstawione.

Ja jestem z wykszta³cenia ekonomist¹ i wiem,
¿e robi siê pewne prognozy, s¹ modele ekonome-
tryczne, którymi bada siê pewne trendy. Jestem
zaskoczony, ¿e nic w tej materii nie zosta³o zrobio-
ne i tylko mówimy sobie, ¿e prawdopodobnie bê-
dzie lepiej, a mo¿e bêdzie gorzej. Dziêkujê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Przypomnê je-
szcze raz, ¿e ustawa jest projektem sejmowym,
st¹d, jak s¹dzê, skromna baza informacyjna i brak
symulacji, których oczekiwa³by pan senator,
a wiêc prognoz dotycz¹cych udzia³u w rynku rekla-
mowym, Ÿróde³ finansowania itd. Dziêkujê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Panie Senatorze! Prognoz ogl¹dalnoœci nie
otrzymaliœmy. Wydaje mi siê, ¿e jest to troszkê
taka futurystyka, przy ca³ym szacunku dla eko-
nometrii. Mogê tylko odpowiedzieæ, przypomnieæ
pañstwu senatorom, Wysokiej Izbie, ¿e w mo-
mencie powstawania szesnastu oœrodków by³o
wiele g³osów na temat mocarstwowoœci i sensu
ich budowy. Dziœ bêdzie czêœciowo efekt tego. Ale
to wcale nie znaczy, ¿e nie by³o dyrektorów oœ-
rodków na spotkaniach. Patrzê na pana senatora
Rulewskiego i mogê powiedzieæ, ¿e pani dyrektor
z oœrodka telewizyjnego w Bydgoszczy jest opty-
mistk¹, jeœli chodzi o przysz³oœæ oœrodka. Wiele
zale¿y od inicjatywy, od pomys³ów. Pan senator

wspomnia³ o samorz¹dach. Przecie¿ jest mo¿li-
woœæ doinwestowania sprzêtu. Nie chodzi o bez-
poœrednie finansowanie programu. Mówimy
o ma³ych oœrodkach, bo w tych „starych”, du¿ych
oœrodkach pewnie tych problemów nie bêdzie.
Bez w¹tpienia, jak s³usznie pan zauwa¿y³, te
mniejsze, nowe, od kilku lat istniej¹ce, mog¹
mieæ du¿e k³opoty z utrzymaniem siê na rynku.
Ale trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e w ustawie jest zapi-
sana mo¿liwoœæ ³¹czenia siê, tworzenia spó³ek,
nawet wspólnych programów. Przecie¿ tyle by³o
opinii na temat TVP Info. To nie by³a nowa, uzys-
kana czêstotliwoœæ. To rozszczepienie czêstotli-
woœci oœrodków spowodowa³o stworzenie takie-
go wspólnego programu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Wojciech Skurkiewicz siê zjawi³
i teraz jest jego kolej.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do sprawozdawcy Komisji Bud¿e-

tu i Finansów Publicznych, do pana senatora
WoŸniaka.

Panie Senatorze, nie wiem, czy jest panu znana
opinia pani minister El¿biety Suchockiej-Rogus-
kiej, która w piœmie z 4 czerwca informuje, ¿e nie
widzi mo¿liwoœci wyasygnowania w 2010 r. z bu-
d¿etu pañstwa kwoty 880 milionów z³, która by³a-
by skierowana na realizacjê procedowanej usta-
wy.

Czy nie obawia siê pan, ¿e wobec takiego stano-
wiska ministerstwa tych pieniêdzy nie bêdzie
w przysz³ym roku, ¿e bêdzie problem ze znalezie-
niem tych pieniêdzy w kolejnych latach i ¿e
w zwi¹zku z tym media publiczne praktycznie
przestan¹ byæ w jakikolwiek sposób w najbli¿szej
przysz³oœci zasilane z bud¿etu pañstwa? Rodzi siê
pytanie, czy nie nale¿a³oby zastanowiæ siê nad po-
zostawieniem abonamentu w takiej formie, jaka
jest, jeszcze w najbli¿szych latach albo stworzyæ
podwójnej œcie¿ki realizacji finansowania misji
mediów publicznych, realizowania tych¿e w³aœnie
programów.

Niezrozumia³e jest stanowisko ministerstwa,
które mówi, ¿e zadania publiczne w zakresie us-
³ug medialnych powinny byæ finansowane ze
œrodków bud¿etu pañstwa znajduj¹cych siê
w czêœci, której dysponentem jest Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji ma bud¿et w wysokoœci kilkudziesiêciu
milionów z³otych, a my szukamy kwoty ponad
800 milionów z³ czy 1 miliarda z³. Tak ¿e jest tu zu-
pe³ne niezrozumienie ca³ej tej sytuacji ze strony
Ministerstwa Finansów.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Senator Henryk WoŸniak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze,
tak, to stanowisko zawarte w piœmie przywo³a-
nym przez pana senatora, podpisanym przez pa-
ni¹ minister Suchock¹-Rogusk¹, jest znane Ko-
misji Bud¿etu i Finansów Publicznych, jestem
w posiadaniu tego pisma. Myœlê, ¿e ma ono wagê
w kontekœcie poprawki, o której w imieniu mniej-
szoœci komisji mówi³ pan przewodnicz¹cy Andrze-
jewski, poprawki, która by zmienia³a proponowa-
ny, zapisany w ustawie tryb finansowania w taki
sposób, ¿e by³oby to porozumienie przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady z ministrem finansów
koñcz¹ce siê wnioskiem do projektu ustawy bu-
d¿etowej. Myœlê w³aœnie, ¿e ta poprawka, propo-
zycja poprawki mniejszoœci jest bardzo ryzyko-
wna w kontekœcie pisma, które pan senator Skur-
kiewicz przywo³a³. St¹d – moim zdaniem – o wiele
bezpieczniejszy jest zapis w ustawie, który powo-
duje, ¿e to minister finansów, który bêdzie tworzy³
projekt bud¿etu pañstwa, bêdzie zobowi¹zany
przepisem ustawy, nad któr¹ dzisiaj proceduje-
my, do zapewnienia finansowania misji publicz-
nej na poziomie 880 milionów z³ od 1 stycznia
2010 r. W moim przekonaniu, to pismo, jeœli przy-
jêty bêdzie zapis, który trafi³ do nas z Sejmu, jest
ca³kowicie bezpieczne, nie rodzi ono ¿adnego ry-
zyka. Minister finansów bêdzie musia³ wykonaæ
ten zapis, jest on wi¹¿¹cy, jeœli chodzi o projekty
bud¿etu w latach nastêpnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pytanie zada pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Zacznê od takiego zdania, ¿e nie godzê siê oczy-
wiœcie z tymi oskar¿eniami, które wypowiedzia³
pan senator Ryszka, mówi¹c o telewizji. Ja akurat
w osobistych kontaktach odnios³em bardzo dobre
wra¿enie, zw³aszcza jeœli chodzi o transmitowanie
ró¿nych uroczystoœci okolicznoœciowych, nawet
tych inicjowanych przez Senat, gdy przewodni-
cz¹cy Krajowej Rady, Ko³odziejski, ingerowa³, i to
z pozytywnym skutkiem.

Chcê przejœæ do pytania, które zadajê wszyst-
kim odpowiedzialnym za referowanie nam urob-
ku zarówno sejmowego, jak i senackiego. Ocze-
kujê zw³aszcza wypowiedzi pana senatora Perso-

na, ale nie jest to luksus, bo to bêd¹ dwa trudne
pytania.

(Senator Andrzej Person: Nikt nie mówi³, ¿e bê-
dzie ³atwo i przyjemnie.)

Dlatego zadajê je panu Personowi. Ale równie¿
Krajowej Radzie, bo dobrze by by³o, ¿eby odpowie-
dzia³ na nie równie¿ rz¹d, który jest tu wpisany ja-
ko bardzo wa¿na strona. Mam dwa pytania.

Pierwsze. Czy pañstwo podczas prac komisji,
prac Krajowej Rady i rz¹du, przyjmuj¹c rezygna-
cjê z abonamentu, rozwa¿ali to w kontekœcie re-
zygnacji z budowy spo³eczeñstwa obywatelskie-
go? Abonament jest zamówieniem spo³ecznym na
us³ugê, która codziennie wchodzi do naszych do-
mów poprzez radioodbiorniki, poprzez telewizory.
Przejêcie tej funkcji przez pañstwo to jest powrót
do innej epoki, w której rz¹d za wszystko odpo-
wiada, a spo³eczeñstwo, czy to ze wzglêdu na pó-
jœcie na ³atwiznê, czy to ze wzglêdu na nieodpo-
wiedzialnoœæ, uwa¿a, ¿e ten problem to nie jest
problem spo³eczny. Otó¿ informacja, kultura,
które z tych odbiorników przenikaj¹, wiedza czy
te¿ jeszcze inne komunikaty, nie s¹ kwesti¹ odpo-
wiedzialnoœci tylko rz¹du, ale s¹ kwesti¹ odpo-
wiedzialnoœci ca³ego spo³eczeñstwa. Uwa¿am, ¿e
gdy ktoœ przyznaje racjê tym, którzy chc¹ iœæ na
³atwiznê, ¿e w ten sposób rozwi¹¿e siê problem
paru z³otych, które trzeba p³aciæ, to wpisuje siê na
listê dezerterów w zakresie budowy spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego. (Oklaski)

Zatem powtarzam pytanie: czy ten kontekst by³
rozwa¿any? Jeœli siê mylê, to mo¿e jest tu alterna-
tywa…

I drugie pytanie, które jest pochodn¹ pier-
wszego. Pañstwo, zw³aszcza z opozycji, sugeruj¹
tutaj, ¿e najwa¿niejsz¹ kwot¹ – choæ mo¿e rze-
czywiœcie istotn¹ – jest 880 milionów. Ale ja uwa-
¿am, ¿e to s¹, choæ mo¿e przesadzam, ma³e pie-
ni¹dze. Wczoraj czy przedwczoraj zakoñczono
emisjê programów analogowych w Stanach Zje-
dnoczonych, za parê godzin czy kilka dni stanie
siê to udzia³em ca³ej Europy. Pytam wiêc: czy s¹
na to pieni¹dze? Czy gospodarze tej telewizji,
w tym równie¿ spo³eczeñstwo, maj¹ œwiado-
moœæ, ¿e zostajemy w ogonie Europy, jeœli chodzi
o poziom jakoœci palety transmitowanych pro-
gramów, co do których koszt, jak pamiêtam,
okreœlano na 5 miliardów z³? A wiêc problemem
nie jest tu 880 milionów, bo s¹dzê, ¿e tyle siê
znajdzie, ale 5 miliardów z³ na modernizacjê! Czy
bêdziemy zatem ogl¹dali jedynie smu¿enie
w programach – obojêtnie, czy te programy bêd¹
nadawane przez Farfa³a, czy te¿ przez Rydzyka –
zamiast wykorzystywaæ technikê cyfrow¹? A ta-
ka technika pozwoli³aby na funkcjonowanie i ka-
na³u, o który pan Person tu walczy, jak pamiê-
tam, sportowego, i kana³u o kulturze, i o historii,
i wielu innych.

Przepraszam za byæ mo¿e trochê obcesowy
charakter pytañ.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pan senator wywo³a³ kolegê se-

natora Andrzeja Persona, tak?
(Senator Jan Rulewski: Szczególnie pana sena-

tora, bo wiem, ¿e jest to cz³owiek, który w tej mate-
rii siedzi i ma odwagê powiedzieæ Rulewskiemu
pewne rzeczy wprost.)

No to proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja panu Janowi Rulewskiemu wszystko mogê

powiedzieæ wprost. Tylko ¿e tu, Drogi Panie Sena-
torze, w 90% wyrazi³ pan swoj¹ opiniê, a nie sfor-
mu³owa³ pytanie.

Oczywiœcie tak, ta kwestia by³a rozpatrywana,
bo stworzenie spo³eczeñstwa obywatelskiego to
jest tak samo nasz cel, jak i cel pana komisji.
Z tym ¿e idea spo³eczeñstwa obywatelskiego mo¿e
byæ realizowana wtedy, kiedy jest skutecznoœæ
prawa. Pada³y tutaj ju¿ kilkakrotnie takie zdania,
¿e niestety, nie sprawdzamy siê w tym dzisiaj, nie
sprawdzaliœmy siê wczoraj ani przez ostatnie
dwadzieœcia lat. Œci¹galnoœæ abonamentu jest tak
s³aba, ¿e nie ma innego wyjœcia… No có¿, nie mo-
¿emy dalej tej sytuacji tolerowaæ.

Pan mo¿e siê z tym nie zgadzaæ, ale ja nie bêdê
tutaj z panem polemizowa³, bo moje zadanie, do
którego zosta³em wyznaczony i które z pokor¹
przyj¹³em, to przedstawienie sprawozdania z po-
siedzenia komisji poœwiêconego tej ustawie. Ko-
misja kultury zastanawia³a siê nad tym i przyjê³a
tak¹ propozycjê, jak¹ przedstawi³ Sejm, czyli ¿e
lepsza i zdecydowanie…

(Senator Jan Rulewski: Ale mo¿e czêœæ spo³e-
czeñstwa siê nie zgadza?)

Czêœæ spo³eczeñstwa na pewno sie nie zgadza,
ale ¿yjemy w demokratycznym kraju, skoro wiêc
wiêkszoœæ wybra³a tak¹ opcjê – moim zdaniem je-
dyn¹ rozs¹dn¹…

Ta kwota mo¿e byæ wiêksza – przy czym pomi-
jam tutaj „zupe³nie drobne” kwoty, jakie przyjmo-
wa³a poczta przy okazji abonamentu, co dawa³o
mniej wiêcej 80 milionów… No ale to ju¿ jest zu-
pe³ny drobiazg wobec tych 5 miliardów, o których
mówi³ pan Jan.

To oczywiœcie by³o przedmiotem naszej troski.
Zdajemy sobie jednak sprawê, w jakich czasach
¿yjemy. A wiêc jeœli chodzi o pytanie o to, czy jutro
nast¹pi cyfryzacja, to jestem przekonany, ¿e nie –
i mówiê to z przykroœci¹. Ale jestem te¿ pewny, ¿e
nowo wybrana Krajowa Rada za jeden z g³ównych
celów obierze tê sprawê i pochyli siê nad tym wy-
j¹tkowo szybko i sprawnie, ¿ebyœmy mogli w koñ-
cu powiedzieæ, ¿e jakieœ zadanie zosta³o wykona-

ne. Ponadto bez w¹tpienia cyfryzacja telewizji
wi¹¿e siê z zaprowadzeniem ³adu medialnego
w stu procentach, wiemy o tym wszyscy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.
(Senator Czes³aw Ryszka: Pani Marsza³ek, to

by³o pytanie do wszystkich sprawozdawców, wy-
raŸnie to…)

Do wszystkich, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
A, do wszystkich. To proszê uprzejmie…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: To mo¿e od razu

ja, bo mam pytanie do pana senatora…)
To mo¿e…
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja tylko…)
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Ja tylko jedno zdanie. Senator Rulewski zada³
bardzo wa¿ne pytanie, ja chcia³bym na margine-
sie tej sprawy coœ dopowiedzieæ. Otó¿ my zafun-
dujemy publicznej telewizji to, ¿e przez rok mo¿e
nie uzyskaæ ¿adnych œrodków, poniewa¿ abona-
ment spadnie do minimum, a pomocy publicznej
nie bêdzie. No a telewizja TVN po¿yczy³a w ban-
kach 228 milionów euro na przygotowanie siê do
procesu cyfryzacji i multipleksji. Zostawiam to
bez komentarza.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz. Proszê up-
rzejmie pana senatora…

(Rozmowy na sali)
Pan te¿ chce jeszcze odpowiedzieæ? Bo nie ma

obowi¹zku, to jest wolny wybór…
(Senator Henryk WoŸniak: Jednym zdaniem.

Nie ma obowi¹zku, ale…)
No tak, proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Myœlê, ¿e te bardzo trafne refleksje pana sena-

tora Rulewskiego trzeba by skonfrontowaæ z jed-
n¹ liczb¹, jednym faktem. Otó¿ wedle danych za
rok 2007, które przedstawia³ pan przewodni-
cz¹cy Ko³odziejski, œci¹galnoœæ op³at abonamen-
towych nie przekroczy³a 30%. Có¿, jest to miara
naszego stosunku do obowi¹zku obywatelskie-
go, to pokazuje wolê korzystania z tego obowi¹z-
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ku. I to by³a jedna z inspiracji zmiany sytuacji
dziœ istniej¹cej.

Cyfryzacja to jest zupe³nie odrêbne zadanie,
poza bie¿¹cym zarz¹dzaniem. Na ten temat prze-
cie¿ tocz¹ siê rozwa¿ania w sferach rz¹dowych,
bêdzie to wymagaæ odrêbnego wielkiego progra-
mu finansowego, a zreszt¹ nie tylko finansowego.
I pan senator dobrze o tym wie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze. To teraz ju¿ po raz trzeci zapraszam pa-

na senatora Stanis³awa Jurcewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pytania kierujê

do sprawozdawcy, pana senatora Ryszki. Pytania
mam dwa.

Pierwsze jest takie. Je¿eli przyj¹æ tê liczbê, któ-
r¹ przedstawi³ pan senator WoŸniak, czyli 30%
œci¹galnoœci za rok 2007, to i tak z ró¿nych da-
nych wynika, bo oczywiœcie mo¿emy tutaj mieæ
ró¿ne Ÿród³a, ¿e w zdecydowanej wiêkszoœci abo-
nament p³ac¹ emeryci i renciœci. Dlaczego pan,
sk³adaj¹c wniosek o odrzucenie ustawy, chce,
aby ci ludzie, których sytuacja wymaga niejedno-
krotnie solidarnego podejœcia, mieli nadal p³aciæ?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Kompletna
demagogia.)

Drugie pytanie. Wspomnia³ pan w swojej wypo-
wiedzi o spó³kach regionalnych. Proszê wiêc sko-
mentowaæ pewien fakt. Bo ja przynajmniej rozu-
miem, ¿e nie podziela pan pogl¹du, ¿e te spó³ki –
tu zacytujê – „doprowadzi siê do zapaœci finanso-
wej”. Otó¿ centrala, zmieniaj¹c ramówkê, narzu-
ci³a emisje prawie identycznego tematycznie – po-
wtarzam: tematycznie – programu o godzinie 8.00
rano, podczas gdy telewizja regionalna mia³a wte-
dy ogl¹dalnoœæ na poziomie kilkudziesiêciu tysiê-
cy. Czy to dobrze, ¿e teraz spó³ki regionalne bêd¹
mia³y wiêksz¹ swobodê, czy te¿ nie?

Jedno zdanie komentarza do wypowiedzi moje-
go szacownego kolegi, senatora Andrzejewskiego.
Otó¿ wyrazi³ on pogl¹d, zdecydowanie odmienny
od opinii pana profesora Marka Chmaja, i¿ ta
ustawa budzi w¹tpliwoœci w zakresie ograniczeñ.
A pan profesor stwierdzi³, ¿e nie zawiera ona ogra-
niczeñ w zakresie korzystania z konstytucyjnych
wolnoœci i praw, tak ¿e ta ustawa jest zgodna
z art. 10 ust. 2 konwencji, o której by³a mowa.
A je¿eli chodzi o wolnoœci, o które zabiegamy, to
art. 54…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, proszê koñczyæ.)

…zapewnia wolnoœæ s³owa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
To jest czêœæ przeznaczona na pytania i proszê

siê stosowaæ do zasady minuty, która obowi¹zuje
w tej kwestii.

Bardzo proszê pana senatora o odpowiedŸ.

Senator Czes³aw Ryszka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Wiêkszoœæ py-
tañ dotyczy³a finansowania mediów publicz-
nych. I to na tym w³aœnie polega wada tej ustawy,
to znaczy na tym, ¿e maj¹c na przyk³ad 880 mi-
lionów z³ z roku 2007, nie dokonano podzia³u
tych pieniêdzy. W ustawie nie jest napisane, ile
pieniêdzy zostanie w centrali, ile dostan¹ oœrodki
regionalne, które zostan¹ przekszta³cone w spó-
³ki, a ile dostan¹ spó³ki radiowe. Zupe³nie tego
nie wiemy. Wiemy jednak z przeliczenia, ile teraz
dostaj¹. I wiemy, ¿e tych pieniêdzy po prostu za-
braknie. Tak ¿e prawda jest taka, i¿ ta suma pie-
niêdzy nie wystarcza, a wiêc centrala, ¿e tak po-
wiem, wspomaga³a oœrodki regionalne dziêki te-
mu, ¿e mia³a ogromny rynek reklam – bo prawie
40% z siedmiomiliardowego rynku reklam, czyli
ponad 3 miliardy, pochodzi³y z mediów publicz-
nych, i tymi œrodkami by³y wspomagane tak¿e
oœrodki regionalne. A w tej chwili ustawa nie mó-
wi, czy to bêdzie mo¿liwe. Ka¿dy wiêc sobie bê-
dzie tê rzepkê skroba³.

My wyra¿amy tutaj zaniepokojenie, ¿e jeœli
chodzi o spó³ki regionalne, to wszystko to zban-
krutuje. Tak, my tylko wyra¿amy to zaniepokoje-
nie. I dlatego mój wniosek zmierza do odrzucenia
ustawy albo do napisania jej od nowa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê paniom i panom senatorom.
W tym momencie zarz¹dzam przerwê do godzi-

ny 12.30.
W przerwie nast¹pi otwarcie wystawy plakatów

zatytu³owanej „UchodŸcy”. Zapraszam do udzia³u
w uroczystoœci.

O godzinie 12.30 wznawiamy obrady.

(Przerwa w obradach od godziny 11.59
do godziny 12.34)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
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Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zadaniach publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytania senatorom sprawozdawcom?

Pan senator Dajczak zapisa³ siê jako pierwszy.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania, pierwsze do pana senatora

Persona, a drugie do pana senatora WoŸniaka.
Panie Senatorze, jeœli dojdzie do tej nowej

struktury organizacyjnej – mam nadziejê, ¿e tak
siê nie zdarzy – to jak bêd¹ wygl¹da³y mo¿liwoœci
kooperacyjne telewizji publicznej? Przecie¿ wie-
my, ¿e w tej chwili jest tak, ¿e na przyk³ad kana³
sportowy telewizji publicznej wspó³pracuje z oœ-
rodkami regionalnymi i tworzy ró¿norakie progra-
my, transmisje, na przyk³ad z zawodów najlepszej
na œwiecie ligi ¿u¿lowej. Te transmisje s¹ powsze-
chnie ogl¹dane i bardzo dobrze przyjmowane. Je-
œli to bêd¹ spó³ki, to przecie¿ bêdzie tak, ¿e wypro-
dukowany program bêdzie trzeba najzwyczajniej
w œwiecie sprzedaæ. Czy taka kooperacja oœrod-
ków regionalnych i telewizji centralnej, publicz-
nej bêdzie obarczona na przyk³ad podatkiem
VAT? Jeœli tak siê stanie, to ograniczy to równie¿
mo¿liwoœci finansowe.

I drugie pytanie, do pana senatora WoŸniaka.
Id¹c tropem myœli pana senatora Korfantego,
chcia³bym spytaæ, czy na posiedzeniu Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych by³y przedsta-
wiane jakiekolwiek symulacje dotycz¹ce kosztów
przekszta³cenia oœrodków terenowych w spó³ki
i przewidywanych kosztów obs³ugi chocia¿by ad-
ministracyjnej czy te¿ prawno-rachunkowej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Tak, oczywiœcie, mo¿liwoœæ takiej wspó³pracy,

a nawet tworzenia spó³ek, istnieje, o czym ju¿
wspomina³em.

Co do podatku VAT, to poproszê pana senatora
o odpowiedŸ. Wydaje mi siê niestety, ¿e zgodnie
z powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami sprze-
da¿ produktu telewizji, spó³ki jednoosobowej
Skarbu Pañstwa, tak zwanej du¿ej telewizji, cen-
trali jako innemu organowi bêdzie obarczona po-
datkiem VAT. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e to jest

moja spekulacja, ale mam wra¿enie, ¿e kupuj¹cy
jako inny podmiot bêdzie musia³ ten podatek za-
p³aciæ.

Pañstwo siê tutaj uœmiechnêli… Chcia³bym
pewn¹ kwestiê sprostowaæ. Nie ma pana przewo-
dnicz¹cego, zrobi³bym to te¿ w jego obecnoœci.
Mianowicie chodzi mi o cyfryzacjê. Ale to tylko tak
na marginesie. Oczywiœcie, ona ju¿ rusza, ja siê
przejêzyczy³em, mówi¹c, ¿e to jest daleko przy-
sz³oœæ – nie jest ona tak bardzo daleka. Myœlê,
a pan minister Boroñ to pewnie potwierdzi, ¿e ta-
kie próby s¹ ju¿ czynione. To tyle na temat cyfry-
zacji, bo poprzednio siê pomyli³em.

A teraz kilka s³ów na temat tworzenia spó³ek
w ramach spó³ki. Mo¿na przecie¿ i tak uczyniæ, bo
jest taki zapis w ustawie, jeœli chodzi o oœrodki re-
gionalne. Pan wspomnia³ o ¿u¿lu. Bydgoszcz mo-
¿e transmitowaæ zawody z Torunia i Bydgoszczy,
a w ramach takiego przedsiêwziêcia mog¹ byæ one
emitowane w Gorzowie, Gdañsku czy w innym oœ-
rodku, który te¿ ¿u¿lem ¿yje. Jednym s³owem, jeœ-
li mia³aby to byæ sprzeda¿ na zewn¹trz spó³ki, to
tak, ale jeœli w ramach spó³ki, która by powsta³a
z zawi¹zania jednoosobowych spó³ek, czyli obec-
nych oœrodków… Jestem przekonany, ¿e taka
wspó³praca powstanie. To, co wczeœniej powie-
dzia³em o TVP Info, jest w³aœnie efektem takiego
rozszczepienia czêstotliwoœci, ¿eby jedna nowa
antena powsta³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie, je¿eli nastêpowa³aby sprzeda¿,

to tak jak ka¿da sprzeda¿ musia³aby ona byæ ob-
ci¹¿ona podatkiem VAT. Ale to nie wyklucza
mo¿liwoœci zawi¹zywania porozumieñ miêdzy
poszczególnymi spó³kami regionalnymi i two-
rzenia wspólnych programów regionalnych.
Wówczas to, co by³oby efektem tej wspó³pracy,
by³oby produktem koñcowym i dopiero wtedy
by³oby obci¹¿one VAT. To nie jest sytuacja nad-
zwyczajna, bo ka¿dego rodzaju us³uga i produkt
co do zasady jest obci¹¿ony VAT. Ten VAT nali-
cza siê, ale te¿ i odlicza, kiedy sporz¹dzane jest
rozliczenie miesiêczne i sk³ada siê deklaracjê
podatkow¹.

Teraz odniosê siê do pytania pana senatora
Dajczaka wprost do mnie skierowanego. Nie, ta-
kie analizy i takie projekcje co do, jak rozumiem,
kosztów przekszta³cenia zwi¹zanych z now¹ for-
m¹ prawn¹ nie by³y przedmiotem analiz komisji,
bo te¿ zwyczajnie nie by³o podmiotu, do którego
mo¿na by³oby w sposób jednoznaczny skierowaæ
takie oczekiwania. Oczywiœcie w toku posiedzenia
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pojawi³a siê ta kwestia, bo zrozumia³e jest, ¿e pe-
wne formy us³ug, które dzisiaj wykonuje tak zwa-
na du¿a telewizja dla oœrodków regionalnych, bê-
d¹ musia³y byæ przejête czy to do bezpoœredniego
prowadzenia, czy te¿ na zasadzie zlecenia us³ugi
na zewn¹trz. W ka¿dym razie bêd¹ musia³y byæ
realizowane we w³asnym zakresie, bo taka bêdzie
natura tej nowej rzeczy, spó³ki prawa handlowe-
go. Nie s¹dzê, ¿eby te koszty by³y drastycznie in-
ne, choæby z tego wzglêdu, ¿e cena us³ug w tak
zwanym terenie jest znacznie ni¿sza, czêsto du¿o,
du¿o ni¿sza ni¿ w Warszawie. Myœlê, ¿e dywersyfi-
kacja tych zadañ w konsekwencji nadania nowej
formy prawnej nie poci¹gnie za sob¹ wzrostu ko-
sztów o charakterze administracyjnym. Takie jest
moje przekonanie. WyraŸnie widaæ ró¿nicê cen
pracy miêdzy prowincj¹ – przepraszam, myœlê, ¿e
u¿ywam tego okreœlenia umownie – a central¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawo-

zdawcy Andrzeja Persona, w nawi¹zaniu do pyta-
nia pani marsza³ek skierowanego do pana sena-
tora Ryszki.

Chcia³bym zapytaæ, czy w jakichœ rozmowach
o ustawie w komisji by³a sugestia czy mo¿e wska-
zanie, ¿eby wœród przedstawicieli Sejmu i Senatu
w Krajowej Radzie uwzglêdniæ najwiêksz¹ partiê
opozycyjn¹. Bo takie by³y zarzuty za rz¹dów PiS,
¿e opozycja nie mog³a uczestniczyæ.

Kolejne moje pytanie dotyczy pana ministra
Zdrojewskiego. Czy bra³ on udzia³ w posiedzeniu
komisji? Czy w jakiœ sposób ustosunkowa³ siê do
obecnej ustawy? Bo w mojej opinii jest to w okre-
sie ostatnich dwóch lat chyba najwa¿niejsza
ustawa dla tego resortu. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja myœlê, ¿e nie by³o. Taki by³ cel ustawy, ¿eby

w Krajowej Radzie nie by³o polityków. Najlepszy
dowód, ¿e wymagana jest dzia³alnoœæ publiczna,

a do tego rekomendacje z takich bardzo autoryta-
tywnych Ÿróde³, jak uczelnie, akademie, uniwer-
sytety oraz rekomendacje zwi¹zków twórczych,
renomowanych zwi¹zków ogólnopolskich. Myœlê,
¿e to praktycznie wyklucza tak¹ mo¿liwoœæ, bo ta-
kie jest za³o¿enie legislacyjne. Po prostu Sejm sta-
n¹³ na stanowisku, ¿e je¿eli mamy szansê odpoli-
tyczniæ media, to nie ma mowy o tym, ¿ebyœmy
tam spotkali polityków. To maj¹ byæ fachowcy,
a w zarz¹dzie mened¿erowie, którzy potrafi¹ taki-
mi spó³kami zarz¹dzaæ.

Przepraszam, w drugim pytaniu…
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Zdrojewski…)
Jest na sali reprezentant pana ministra, pan

wiceminister, który ca³y czas uczestniczy³ w po-
siedzeniach komisji.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Ale pan mini-
ster Zdrojewski nie uczestniczy³? Nie ma takiego
stanowiska?)

Pan minister Zdrojewski nie uczestniczy³. Obe-
cny by³ pan wiceminister.

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

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora Ryszki jako

sprawozdawcy mniejszoœci. Oczywiœcie z³o¿ony
jako najdalej id¹cy wniosek o odrzucenie tej usta-
wy w momencie, kiedy poprawki, które s¹ zg³a-
szane, nie bêd¹ przez komisje przyjête, myœlê, jest
bardzo zasadny i bêdê go popiera³.

A mam pytanie takiej treœci: czy pan senator
nie uwa¿a, ¿e tytu³ samej ustawy, czyli: o zada-
niach publicznych w dziedzinie us³ug medial-
nych, jest trochê myl¹cy? Czy my trochê nie try-
wializujemy pewnych rzeczy? Dlatego ¿e mówimy
o misji publicznej i o zadaniach publicznych tele-
wizji i w ogóle mediów, w tym oczywiœcie tak¿e ra-
dia, a sprowadzamy to do takiego, w moim odczu-
ciu, trochê myl¹cego tytu³u ustawy. Przecie¿ te
us³ugi nie s¹ takie proste jak fryzjerskie, szewskie
czy inne, a tak z tytu³u, w moim odczuciu, mo¿e
wynikaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Ja myœlê, ¿e senator Ortyl zbyt ³a-

godnie potraktowa³ tytu³ tej ustawy. On nie jest
myl¹cy. Œwiadomie, celowo ustawa zosta³a tak
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nazwana: us³ugi medialne. Chodzi w³aœnie o to,
¿eby misjê mediów publicznych, ¿e tak powiem,
ca³kowicie rozwodniæ, a nawet wyprowadziæ poza
misjê. Zastanówmy siê bowiem nad tym, co w jê-
zyku polskim oznacza s³owo „us³uga”. Mamy na
myœli tak¹ sytuacjê, kiedy klient zwraca siê do ja-
kiegoœ punktu us³ugowego, gdzie zamawia wyko-
nanie czegoœ dla siebie. Na przyk³ad idziemy do
szewca, ¿eby wykona³ us³ugê, czyli dajemy buty
do podzelowania. Us³ugi budowlane – zamawia
siê jak¹œ ekipê, która ma nam postawiæ dom. Us-
³ugi kserograficzne – prosimy o zrobienie kilku
kopii jakiegoœ artyku³u. W przypadku ustawy
o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-
dialnych oczywiœcie nie ma miejsca na tego typu
zamawianie, poniewa¿ odbiorca, czyli s³uchacz
lub telewidz, nie zamawia programu. On ma og-
l¹daæ to lub s³uchaæ tego, czego mu dostarczy sta-
cja telewizyjna lub radiowa. Dlatego ktoœ wyraŸ-
nie, ¿e tak powiem, poszed³ w stronê us³ug me-
dialnych, ¿eby – tu jest jakiœ taki odcieñ wyrafino-
wanej hipokryzji – wrêcz zasugerowaæ, ¿e jakieœ
¿yczenia odbiorcy zostan¹ spe³nione. Tymczasem
w tej ustawie wyraŸnie zadañ mediów, tej misyj-
noœci mediów, nie mo¿na sprowadziæ do pracy
rzemieœlnika, który œwiadczy jakieœ us³ugi. I chy-
ba o to chodzi³o, ¿eby w³aœnie odbiorca nie mia³
¿adnego ¿alu czy pretensji do mediów publicz-
nych za to, ¿e nie bêdzie ju¿ muzyki powa¿nej, ¿e
nie bêdzie odpowiednio wysokich standardów dla
teatrów itd., choæby z tego powodu, ¿e na to nie
bêdzie pieniêdzy. Ale odbiorca nie bêdzie mia³ ¿a-
dnych ¿yczeñ.

Dlatego myœlê, ¿e ten tytu³ nie jest myl¹cy, tyl-
ko œwiadomie wprowadza to, ¿e bêdziemy mieli do
czynienia ju¿ nie z misyjn¹ telewizj¹ publiczn¹,
tylko z telewizj¹ czy radiem, które musz¹ konku-
rowaæ na rynku mediów, ¿eby mieæ pieni¹dze,
czyli bardzo czêsto bêd¹ oferowa³y jakieœ niszowe
programy, takie, które pozwol¹ im przetrwaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka jest zapisany jako pytaj¹cy.
(Rozmowy na sali)

Senator Czes³aw Ryszka:

Wolno mi zapytaæ jak ka¿demu senatorowi.
Ja mam pytanie do sprawozdawcy mniejszoœci,

pana senatora Andrzejewskiego. W czasie obrad
komisji wielokrotnie zwracaliœmy siê do Minister-
stwa Finansów, do ministerstwa kultury, do
UKIE, a tak¿e do Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów o to, ¿eby nam wyjaœniono, jak

naprawdê bêdzie wygl¹da³o finansowanie tej
ustawy. Chcia³bym, ¿eby pan senator Andrzejew-
ski wyjaœni³ Wysokiej Izbie, ¿e w zasadzie nie
otrzymaliœmy ¿adnej pewnej odpowiedzi, i¿ ta
ustawa w ogóle bêdzie mia³a jakieœ finansowanie.

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo Senacka! Spra-

wa jest bardzo trudna, dlatego ¿e mówimy tylko
o pewnym stanie hipotetycznym. Wychodzimy od
przes³anek, które s¹ pewne. Tak¹ pewn¹ prze-
s³ank¹ jest to, ¿e daninê publiczn¹, jak¹ by³ abo-
nament, likwiduje siê z koñcem tego roku. W to
miejsce albo wchodzi finansowanie z bud¿etu,
którego, jak siê okazuje, brakuje na tym etapie
i ma³e s¹ perspektywy, ¿eby przy dziurze bud¿eto-
wej nast¹pi³o tu jakieœ znacz¹ce zasilanie, albo
trzeba szukaæ Ÿróde³ finansowania w jakiejœ dzia-
³alnoœci. Proszê mi wybaczyæ, ale ja nie potrafiê
odpowiedzieæ, z czego bêdzie siê utrzymywaæ te
szesnaœcie spó³ek, z czego siê bêdzie utrzymywaæ,
poza reklamami, oczywiœcie. Wyj¹tkiem jest kon-
kurencja, zreszt¹ zad³u¿ona, czyli TVN, czy nie-
zad³u¿ony jeszcze Polsat, z racji tego, ¿e one inwe-
stuj¹ ju¿ w inn¹ technikê informacyjno-elektroni-
czn¹. My, jeœli chodzi o telewizjê publiczn¹, sto-
sunkowo ma³o myœlmy o tym, przynajmniej tutaj,
w parlamencie czy w rz¹dzie. A wiêc nie wiem,
z czego bêd¹ pokrywane koszty samej emisji. Py-
taj¹ mnie na przyk³ad zarz¹dzaj¹cy z oœrodków
regionalnych: z czego bêdziemy to finansowaæ, je-
¿eli nie bêdzie œrodków z abonamentu? Ju¿ ich
nie ma, bo prawie 70% jest rozdzielane na radiofo-
niê, gdzieniegdzie na oddzia³y czy na terenowe
spó³ki radiowe. Je¿eli nie bêdzie abonamentu, je-
¿eli bêd¹ finansowane tylko zadania, to nie bê-
dziemy te¿ wiedzieæ, w jakim zakresie w ramach
zadañ bêdzie finansowane istnienie samej tej in-
frastruktury. Bo mówimy o zadaniach, a kto bê-
dzie finansowa³ ca³¹ infrastrukturê, podatki? Ma-
³o tego, ogromne op³aty… Proszê pamiêtaæ, ¿e
wszystkie linie przesy³owe zosta³y sprywatyzowa-
ne na rzecz kapita³u francuskiego. Emitel to kapi-
ta³ francuski i on bêdzie egzekwowa³ wierzytelno-
œci. Wchodzimy w orbitê kodeksu spó³ek handlo-
wych. Mo¿e w zwi¹zku z tym przejmie te spó³ki
w ramach upad³oœci wierzyciel, Emitel, bo wierzy-
telnoœæ bêdzie narasta³a? Czy te spó³ki bêd¹ za-
ci¹gaæ kredyty komercyjne? Jak w ogóle wygl¹da
tu gospodarka finansowa? Wydaje mi siê, ¿e ci¹g-
le jest to w sferze pewnej niewiadomej.

Takie pytanie powinno byæ zadane przewodni-
cz¹cemu komisji finansów, liczy³em na to, ¿e
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stamt¹d otrzymam odpowiedŸ. Nie wiem, mo¿e
pan senator ma tutaj zarysowany algorytm wy-
pe³nienia tej luki w wypadku, kiedy bud¿etu nie
staæ na to, ¿eby utrzymywaæ cokolwiek poza paro-
ma zadaniami licencyjnymi, ¿eby utrzymywaæ ca-
³¹ tê infrastrukturê? Z czego ona siê bêdzie utrzy-
mywaæ? Nie s¹ to w tej chwili tylko hipotetyczne
za³o¿enia, jest to realne zagro¿enie, które powo-
duje, ¿e… Ja daleki jestem od bardzo czarnego wi-
dzenia tego, ale nie wiem, gdzie bêdziemy szukaæ
œrodków zasilania; ju¿ mówi³em o tym. Czy bêdzie
to finansowane ze sk³adek publicznych, ze zbió-
rek publicznych? Odwo³amy siê do spo³eczeñ-
stwa, ¿eby finansowa³o? Ale to trochê wstyd dla
pañstwa, ¿ebyœmy po dwudziestu latach funkcjo-
nowania demokracji ¿ebrali u ludzi o to, aby
wspierali oni coœ, co pañstwo dzisiaj likwiduje. Ja
nie widzê tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Jest
konieczna danina, dlatego te¿ projektujemy, ¿eby
dopóki nie znajd¹ siê w³aœciwe, pewne Ÿród³a za-
pewnienia samej egzystencji mediów publicz-
nych, ju¿ nie mówiê o misji, bo misjê mo¿na rze-
czywiœcie finansowaæ z bud¿etu... I ta droga jest
nawet trafna, ¿eby rz¹d z bud¿etu, w ramach po-
mocy publicznej, za poœrednictwem Krajowej Ra-
dy, finansowa³ misjê, któr¹ uzna za stosowne fi-
nansowaæ. Ale nie mo¿na ograniczyæ zapewnienia
egzystencji, finansowania mediów publicznych
tylko do zagadnienia finansowania tej misji przez
licencjê, bo je¿eli tak siê robi, to jest to prosta dro-
ga do likwidacji mediów publicznych, do zwiniê-
cia ich, do podkopania ich egzystencji. Przyznam
szczerze, ¿e jestem w powa¿nym k³opocie. Mamy
tak¹ zasadê, ¿e patrzymy z dobr¹ wiarê na inicja-
tywê rz¹dow¹, jednak nie wiem, czy zgodnie z trój-
porozumieniem partyjnym, które da³o taki, a nie
inny wynik, ma byæ tak, ¿e te media przy braku
zasilania w pewnym momencie bêd¹ musia³y zo-
staæ albo zwiniête, albo zlikwidowane, zgasn¹ po
prostu, uschn¹ bez tych œrodków finansowych.

Albo kodeks spó³ek handlowych… I tu nale¿y
zadaæ pytanie: jaki jest algorytm? Mo¿e zadamy je
panu ministrowi, je¿eli jest minister finansów, al-
bo przewodnicz¹cemu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji; chyba bardziej uzasadnione bêdzie
skierowania tego pytania do panów. Jaki jest al-
gorytm dotycz¹cy dzia³ania, utrzymania samej
struktury mediów publicznych? Bo bêd¹ zadania,
a nie bêdzie mediów publicznych. No dobrze, mo¿-
na rozdzieliæ zadania, jest na to taka odpowiedŸ.
Dostanie to TVN czy dostanie to Polsat i pañstwo
bêdzie p³aci³o Polsatowi i TVN. Oni s¹ zad³u¿eni,
oni inwestuj¹, tam jest rzeczywiœcie liberalna, do-
bra gospodarka, ekonomiczne zarz¹dzanie, czego
nie ma w mediach publicznych. Media publiczne
s¹ niesprawne ekonomicznie, przeci¹¿one, niee-
konomiczne. No, mo¿emy siê zgodziæ z tym, ale te
media powinny istnieæ. Rz¹d sobie zlecaæ te zada-

nia, mo¿emy zlecaæ zadania publiczne TVN czy
Polsatowi, ale, na Boga, nie likwidujmy struktury
mediów publicznych! One te¿ s¹ niezbêdne dla
pluralizmu. Przyznam siê szczerze, ¿e jestem, od-
powiadaj¹c na to postawione pytanie, w bardzo
trudnej sytuacji, bo chcia³bym znaleŸæ parê algo-
rytmów finansowania. Jest odpowiedŸ pozyty-
wna, bo trudno nie mieæ w naszej sytuacji jakiejœ
odpowiedzi pozytywnej – pluralizm finansowania.
Jest parê takich projektów. By³ projekt, ¿eby to fi-
nansowaæ z odpisów VAT, przy odpowiednim
spe³nieniu pewnych przepisów. By³ taki, ¿eby
przy sk³adaniu formularza PIT uiszczaæ jednora-
zow¹ op³atê, w wysokoœci 17 z³ miesiêcznie, ska-
pitalizowan¹, na rachunek. By³ taki projekt, ¿eby
by³a to jakaœ formu³a daniny, która bêdzie form¹
pozabud¿etow¹. Jest wiele tego typu projektów,
ale za ¿adnym z nich nie stoi wola polityczna zrea-
lizowania ich. A skoro nie ma woli politycznej, to
my mo¿emy sobie w tej chwili tylko teoretycznie
rozwa¿aæ, gdybaæ. No i do tego siê muszê ograni-
czyæ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja pyta³em o pisma
komisji kierowane do…)

Pisma kierowane… Przyznam siê szczerze, ¿e
najpierw zasiêgnêliœmy informacji w komisji fi-
nansów. I okazuje siê, ¿e komisja finansów te¿ nie
otrzyma³a tego, co w Sejmie, okazuje siê, by³o. Bo
na rêce pani Katarasiñskiej i na rêce marsza³ka
Sejmu zosta³y skierowane dosyæ interesuj¹ce pis-
ma mówi¹ce o koniecznoœci notyfikacji, skierowa-
ne zarówno przez Komitet Integracji Europejskiej,
jak i przez UKiE. Wiem to od pana Dowgielewicza,
który ostatnio na nasz¹ proœbê przes³a³ informa-
cjê, ¿e takie pismo wp³ynê³o. Poprzedniego dnia,
kiedy za poœrednictwem sekretariatu prosiliœmy
Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu o dorêczenie,
stwierdzili, ¿e takiego pisma nie ma. A wiêc wydaje
mi siê, ¿e w jakimœ sensie legislator nie panuje nad
materi¹, któr¹ reguluje – bo trudno mi powiedzieæ,
¿e zatai³ informacjê – a to jest bardzo niebezpieczne
z punktu widzenia funkcjonowania Sejmu i Sena-
tu, a nawet procesu legislacyjnego. Ja jeszcze raz
sygnalizujê, ¿e bez dope³nienia w tej chwili notyfi-
kacji wy³¹cznoœci finansowania przez pomoc pub-
liczn¹ wobec Komisji Europejskiej œci¹gamy, je¿eli
temu nie postawimy weta, ogromne, byæ mo¿e,
niebezpieczeñstwo na finanse publiczne. Kazus
stoczni siê tu k³ania, jest na horyzoncie. Inaczej za-
stosowany, bo ja w¹tpiê, ¿eby mo¿na by³o zlikwi-
dowaæ media publiczne, ale one same zgasn¹ bez
œrodków finansowych. A pomoc ta byæ mo¿e po-
winna byæ notyfikowana i zaakceptowana przez
Komisjê Europejsk¹ albo bêdzie, tak jak decyzja…
A mo¿e nie, mo¿e to zale¿y od dobrej woli? Z pism,
które otrzyma³em, wynika, ¿e w tej chwili sama
Unia Europejska jest dopiero w trakcie prze-
kszta³cania nowych instrukcji. Otrzyma³em rów-
nie¿ w dniu 17 czerwca, wczoraj, pismo od prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pa-
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ni Ma³gorzaty Krasnodêbskiej-Tomkiel. To obszer-
ne pismo. Myœlê, ¿e przeka¿ê je komisji finansów.
Dobrze by by³o, ¿eby panie i panowie senatorowie
mogli dok³adniej siê z tym zapoznaæ i przeczytaæ to
pismo, gdy bêd¹ rozpatrywali poprawki. Chodzi
o to, co mówi prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a tak¿e o to, co wynika z polskiej
ustawy o pomocy publicznej, o to, jak ona ma byæ
notyfikowana za poœrednictwem Komisji Europej-
skiej. Ca³e to zagadnienie, jeszcze raz powtarzam,
w myœl tych dokumentów i dodatkowej opinii na-
szego Biura Legislacyjnego usz³o z pola widzenia
podczas procesu legislacyjnego w Sejmie. W zwi¹z-
ku z tym powstaje pytanie – jeszcze raz powtarzam:
pe³ne dobrej woli – czy mo¿emy to konwalidowaæ,
czyli uzupe³niæ, w Senacie. OdpowiedŸ jest jedno-
znaczna: nie. I pytanie: co wobec tego mamy robiæ?

(Senator Czes³aw Ryszka: Odrzuciæ ustawê.)
No, odrzuciæ ustawê i zacz¹æ od pocz¹tku, tak,

to jest jedno z wyjœæ. Albo mo¿na z³o¿yæ wniosek –
ja rozwa¿am to z panem marsza³kiem Romaszew-
skim i pewnie tak zrobiê – ¿eby ta ustawa wesz³a
w ¿ycie, ale dopiero po notyfikacji. Bo inaczej, wy-
daje mi siê, by³oby to coœ, co kodeks karny – po-
wiem to wreszcie wprost i brutalnie – okreœla jako
niedope³nienie obowi¹zków przez funkcjonariu-
szy pañstwowych. A my wszyscy jesteœmy fun-
kcjonariuszami pañstwowymi. (Oklaski)

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Pierwsze pytanie, do senatora sprawozdawcy,

pana WoŸniaka. W ustawie zapisano, ¿e to, co
zwi¹zane jest z misj¹, z zadaniami publicznymi,
bêdzie finansowane œrodkami z bud¿etu pañstwa
w wysokoœci oko³o 880 milionów z³. Ja mam pyta-
nie zwi¹zane z wysokoœci¹ wp³ywów z abonamen-
tu za rok 2007, z t¹ kwot¹: czy komisja dowiedzia-
³a siê, jak¹ wartoœæ, ¿e tak powiem, mia³a misja
w polskim radiu i telewizji w roku 2007? Czy ta
kwota jest taka sama, jak wykazane kwoty wydat-
ków na misje w mediach, o których wspomnia-
³em? I czy czasem nie jest to realizacja… Je¿eli po-
wiemy, ¿e abonament równowa¿y nam zadania
na misje, to czy nie jest to realizacja stwierdzenia,
które kiedyœ wyrazi³ pan prezes Kwiatkowski: tyle
misji, ile abonamentu? Tak ¿e by³oby bardzo Ÿle,
gdyby pod obrady naszej Izby skierowano prawo
przygotowane w tej formie.

Drugie pytanie, do pana senatora sprawozdaw-
cy Persona. Czy w przypadku tej nowo wprowa-

dzanej ustawy nie bêdzie takiej sytuacji, ¿e oto
mamy dwoistoœæ w mediach publicznych? Z jed-
nej strony nazywamy je publicznymi, bo korzysta-
j¹ z tych œrodków, o których wczeœniej powiedzia-
³em, a z drugiej strony wystawione s¹ na grê wol-
norynkow¹. W zwi¹zku z tym pytanie: czy teraz
nie powtórzy siê zarzut, który stawia³a jedna z te-
lewizji prywatnych, ¿e Telewizja Polska przerywa-
³a program rozrywkowy, by móc wygenerowaæ zy-
ski zwi¹zane z reklamami? Czy w obecnej sytuacji
bêdzie to rozdzielone, tak ¿e bêdzie mo¿na przery-
waæ te programy, nie licz¹c siê z zarzutami tele-
wizji prywatnych, które tak samo bêd¹ walczyæ
o reklamy, o to, aby jak najwiêcej ich dla siebie
zdobyæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, odpowiadaj¹c

na pytanie pana senatora, chcia³bym skorzystaæ
z informacji, jakie przekaza³ przewodnicz¹cy Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji. Otó¿, jak ju¿
wczeœniej mówiliœmy, za 2007 r. z op³at abona-
mentowych wp³ynê³o 29% spodziewanych œrod-
ków, a wysokoœæ tej sumy, z gospodarstw domo-
wych i z podmiotów gospodarczych, by³a oblicza-
na na kwotê 3 miliardów 200 milionów z³. W aktu-
alnej strukturze organizacyjnej nadawców publi-
cznych Krajowa Rada szacuje koszty realizowanej
misji w roku 2010 na kwotê 2 miliardów 100 mi-
lionów z³. A wiêc ró¿nica, która powstaje miêdzy
sum¹ œrodków, jakie zostan¹ zapewnione w usta-
wie bud¿etowej, a sum¹ szacowanych kosztów re-
alizowanej misji, jest istotna. Ona musi zostaæ
wype³niona przede wszystkim przychodami z ryn-
ku reklamowego. To z ca³¹ pewnoœci¹ najistot-
niejsze Ÿród³o przychodów, drugie obok œrodków
z funduszu misji. Trzecie Ÿród³o, moim zdaniem
istotne, to granty. Jest mo¿liwoœæ pozyskiwania
grantów. Ja wspomnia³em ju¿ o tym, ¿e rozg³oœnie
regionalne Polskiego Radia, które dzisiaj s¹ prze-
cie¿ spó³kami prawa handlowego, pozyskuj¹ zna-
czne œrodki z grantów na realizacjê zadañ o cha-
rakterze publicznym, na tworzenie programów,
w których jest zawarta pewna misja publiczna.
A wiêc nie s¹ to œrodki bezpoœrednio zwi¹zane
z ich jakby…

(Marsza³ek Zbigniew Romaszewski: Istnie-
niem.)

…z istnieniem tych rozg³oœni, z ich obowi¹z-
kiem dzia³ania.

Kolejne Ÿród³o przychodów to, w moim przeko-
naniu, mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków ze
wspó³pracy z samorz¹dami, i tymi lokalnymi, i re-
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gionalnymi. Jest wreszcie tak¿e mo¿liwoœæ ubie-
gania siê o finansowanie wydatków inwestycyj-
nych z regionalnych programów operacyjnych
w dzia³aniach przewidzianych dla kultury. A wiêc
tych Ÿróde³ finansowania jest wiele. Dzisiaj oczy-
wiœcie nie jestem w stanie zaprezentowaæ tej
struktury w dok³adniejszy sposób. To s¹ moje
przewidywania, przewidywania bêd¹ce efektem
doœwiadczeñ i obserwacji tego, co siê dzieje na
rynku mediów publicznych, regionalnych.
I w moim przekonaniu stwarza to realne szanse
na funkcjonowanie mediów publicznych w myœl
postanowieñ tej ustawy, która tworzy nowy ³ad
medialny. Myœlê, ¿e warto poœwiêciæ jeszcze chwi-
lê na uwagê do wypowiedzi pana senatora An-
drzejewskiego. S¹dzê, ¿e dygresja o tych us³ugach
szewskich wprowadzi³a nas w pewne koleiny
myœlowe, które nie s¹ zgodne z rzeczywistoœci¹.
To nie jest tak, ¿e œrodki uzyskiwane z licencji pro-
gramowej czy z licencji programowej na audycjê –
bo bêdzie podzia³ tych œrodków, w wypadku licen-
cji programowej na audycjê zaledwie 10% ca³ej
puli jest przeznaczonych na ten cel – maj¹ finan-
sowaæ jak¹œ iluzoryczn¹ czêœæ funkcjonowania
mediów publicznych, radia lub telewizji. Przecie¿
koszt wytworzenia produktu objêtego licencj¹ za-
wiera nie tylko koszty samego nagrania – kamery,
mikrofonu – ale przecie¿ tak¿e wszystkie koszty
funkcjonowania. To oczywiste, ¿e kalkulacja bê-
dzie zawieraæ równie¿ koszty administracyjne, na
przyk³ad czynsz, jeœli to nie bêdzie obiekt w³asny,
koszty funkcjonowania ca³ej spó³ki, a nie tylko
czêœci zwi¹zanej z realizowaniem konkretnego
programu. A wiêc te œrodki, które bêd¹ sz³y w œlad
za licencj¹, maj¹ równie¿ pokrywaæ koszty fun-
kcjonowania, a nie tylko realizacji konkretnego
przedsiêwziêcia, konkretnej us³ugi medialnej. To
nie znaczy, ¿e to dotyczy wszystkich kosztów, to
jest zrozumia³e. Sposób kalkulacji bêdzie to
w okreœlonym stopniu uwzglêdnia³. Mo¿e siê zda-
rzyæ tak, ¿e wartoœæ realizowanych programów
w ramach licencji bêdzie stosunkowo niewielka
w odniesieniu do rzeczywistych kosztów i wów-
czas powsta³aby istotna dziura w przychodach,
koszty mog³y byæ wiêksze czy znacznie wiêksze od
przychodów. Ale po to jest odpowiedzialne i go-
spodarne myœlenie zarz¹dów tych spó³ek, aby
szukaæ innych poza przychodami z licencji Ÿróde³
finansowania oœrodków regionalnych. Tak ¿e
oczywiœcie, o czym powiedzia³ pan senator Rysz-
ka, i¿ Krajowa Rada, mówi¹c kolokwialnie, bêdzie
bogiem i carem. Rzeczywiœcie, ustawa oddaje
ogromn¹ w³adzê Krajowej Radzie Radiofonii i Te-
lewizji i od m¹droœci Krajowej Rady bêdzie zale¿a-
³o takie ukszta³towanie przep³ywów finansowych,
szczególnie w pierwszym roku, w okresie prze-
jœciowym, by zapewniæ w³aœciwe œrodki i przygo-
towaæ oœrodki regionalne, zw³aszcza oœrodki tele-

wizji, do funkcjonowania w nowej rzeczywistoœci,
to znaczy, chodzi o zwrócenie uwagi na koniecz-
noœæ minimalizacji kosztów, ale i maksymalizacji
przychodów i zapewnienie w tym pierwszym roku
œrodków niezbêdnych do funkcjonowania. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pan senator…

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, odpowiem krótko: ja takiego

zagro¿enia nie widzê. Wydaje mi siê, ¿e w³aœnie
Krajowa Rada, ze wzglêdu na w³adzê, o której
wspomnia³ pan senator, i powo³ane rady progra-
mowe, sk³adaj¹ce siê z ludzi kompetentnych,
publicznych, bêd¹ sta³y na stra¿y tego, ¿eby pro-
gram typu „taniec na lodzie” nie by³ traktowany
jako misja. Œrodki uzyskane na te zadania z licen-
cji programowych dziêki temu – w moim przeko-
naniu – bêd¹ na misjê, czyli na te zadania publicz-
ne. Po prostu nie ma takiego zagro¿enia, ¿eby pro-
gram, który ma licencjê i który trzeba rozliczyæ od
strony i merytorycznej, i finansowej, zamieni³ siê
w program stricte komercyjny, bo bardzo ³atwo to
sprawdziæ. Oczywiœcie ¿yjemy w takich czasach…
Kilka tygodni temu by³em œwiadkiem, jak wylu-
dni³o siê pó³ Anglii, bo ogl¹dano program o tym,
kto ³adniej œpiewa czy jakiœ taki. By³em przekona-
ny, ¿e taki program jest wytworem telewizji ko-
mercyjnej, a okaza³o siê, ¿e to BBC realizowa³a.
By³o to dosyæ g³oœne, w Polsce te¿ o tym by³a mo-
wa, bo jedna z pañ, która mia³a wygraæ, nie wygra-
³a, zas³ab³a; ca³a Anglia to ogl¹da³a. Ale misyjnoœæ
takiego programu wydaje mi siê dosyæ w¹tpliwa.
Tymczasem BBC jest dla nas takim wzorem jak
wzór metra w Sèvres pod Pary¿em. Niestety, do ro-
bienia takich programów te¿ siê posuwaj¹, wi-
dz¹c, jak du¿a jest tego ogl¹dalnoœæ. Ale musi byæ
kontrola i ktoœ musi staæ na stra¿y tego, ¿eby pie-
ni¹dze, które id¹ na zadania publiczne, misyjne,
by³y wydawane we w³aœciwy sposób.

I jeszcze jedna uwaga, je¿eli mogê, Panie Mar-
sza³ku…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-
dzo proszê.)

…ad vocem wyst¹pienia pana przewodnicz¹ce-
go Andrzejewskiego, mo¿e niedok³adnie ad vo-
cem, ale w sprawie opinii. Otó¿ nie wiem, z jakich
powodów te opinie Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej nie dotar³y do naszej komisji. Pod-
czas jednego z posiedzeñ ja i pan senator Grzyb –
który gdzieœ teraz wyszed³ – otrzymaliœmy tak¹
opiniê z 19 maja, skierowan¹ do pani przewodni-
cz¹cej komisji kultury, w której pan sekretarz sta-
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nu Miko³aj Dowgielewicz wypowiada siê obszer-
nie… Pan zreszt¹ pewnie ma tê opiniê, ona dotar³a
do naszej komisji dopiero niedawno, ale wczeœniej
by³a ju¿ w Sejmie. Konkluzja jest taka, ¿e projekt
ustawy bêd¹cej przedmiotem sprawozdania jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej, z zastrze¿e-
niem zg³oszonej w piœmie uwagi. Ta uwaga doty-
czy zwrócenia siê do prezesa UOKiK jako organu
w³aœciwego o wydanie opinii w zakresie przedmio-
towej ustawy w trybie art. 16 ustawy o postêpo-
waniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicz-
nej. Generalnie pan minister Dowgielewicz stoi na
stanowisku, ¿e projekt ustawy jest zgodny z pra-
wem Unii, z tym zastrze¿eniem dotycz¹cym UO-
KiK. I ta opinia by³a wydana 19 maja. Niestety, jak
wiemy, do naszej komisji nie dotar³a. Dziêkujê
bardzo…

(Senator Piotr Andrzejewski: W ogóle do Senatu
nie dotar³a.)

Tak, nie dotar³a do Senatu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Do panów sprawozdawców mam takie pytania.
Pierwsze pytanie, do pana senatora Persona.

Wiadomo, ¿e tworzenie dobrego prawa to jest
tworzenie takiego prawa, które nie stwarza me-
chanizmów korupcjogennych. Wczoraj by³ u nas
szef CBA, pan Mariusz Kamiñski. Pytaliœmy,
gdzie jest najwiêkszy mechanizm korupcjogen-
ny. Powiedzia³, ¿e w ustawie o zamówieniach
publicznych. Pamiêtamy, ¿e ta ustawa by³a wie-
lokrotnie nowelizowana i ci¹gle jeszcze jest taka
sytuacja. A teraz ja patrzê na zapisy art. 11,
w których jest mowa o przyznawaniu przez Kra-
jow¹ Radê licencji programowej. Z ust. 7 art. 11
wynika, ¿e w zasadzie ka¿demu mo¿na odmówiæ,
poniewa¿ wœród szeœciu kryteriów odmowy jest
jedno takie najbardziej klasyczne: brak œrodków
pieniê¿nych funduszu na zadania objête wnios-
kiem. Czyli w zasadzie ka¿demu mo¿na odmó-
wiæ, ale te¿ ka¿demu mo¿na udowodniæ, ¿e siê
nie zmieœci³ w tych pozosta³ych kryteriach. Czy
to nie jest system korupcjogenny? To jest pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie, do pana senatora WoŸniaka.
Jak wiadomo, ka¿da zmiana w bud¿ecie wymaga
wskazania, sk¹d bêd¹ pochodziæ œrodki na reali-
zacjê nowego zadania. Zapowiadane zniesienie
abonamentu to, jeœli tylko ktoœ zechce to skoja-
rzyæ, zwiêkszenie któregoœ z podatków lub zabra-

nie pieniêdzy z innego dzia³u w celu zrównowa¿e-
nia bud¿etu. Czy w trakcie prac nad nowelizacj¹
ustawy ktokolwiek wskaza³, sk¹d siê wezm¹ pie-
ni¹dze na media publiczne? Przypominam, ¿e je-
dnoczeœnie podkreœlano, ¿e takie œrodki bêd¹.
Czy one mo¿e bêd¹ z nowego podatku od samo-
chodów, czy z odebrania pieniêdzy studiuj¹cym
drugi fakultet, czy te¿ z uszczuplenia bud¿etu
ochrony zdrowia? Czy podpisani pod projektem
pos³owie kiedykolwiek w trakcie prac nad ustaw¹
wskazali, sk¹d te pieni¹dze maj¹ pochodziæ?

I trzecie pytanie, w³aœciwie do obydwu panów
senatorów sprawozdawców. Otó¿ dzisiaj koszty
mediów publicznych to 1,5 miliarda z³, w³aœciwie
takie s¹ potrzeby. Wed³ug za³o¿eñ ustawy w bu-
d¿ecie ma byæ 880 milionów z³. Jak wobec tego tak
zmniejszony bud¿et na zrealizowanie potrzeb,
które s¹ na poziomie 1,5 miliarda z³, projektodaw-
ca zamierza wykonaæ? Jak to bêdzie mo¿liwe? Je-
œli weŸmie siê pod uwagê to, ¿e bêd¹ czerpaæ z do-
datkowych Ÿróde³, na przyk³ad z reklam, to bêd¹
musieli rezygnowaæ z misji, bo coœ za coœ.

I jeszcze taka refleksja, któr¹ chcia³am poczy-
niæ, s³uchaj¹c tych pytañ i odpowiedzi. Mam takie
wra¿enie, ¿e ta ustawa to jest taka bomba, która
ma w³aœciwie rozbiæ polskie media i zniszczyæ re-
sztki suwerennoœci medialnej w Polsce. I bior¹c
udzia³ w tej dyskusji, w zadawaniu tych pytañ,
w tej pracy nad ustaw¹, zastanawiam siê, czy nie
jesteœmy aktorami w teatrze po¿ytecznych idio-
tów. Bo przecie¿ ta ustawa prowadzi nie do polep-
szenia sytuacji, tylko do jej pogorszenia. Czy my
powinniœmy siê z tym zgadzaæ jako senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jeœli chodzi o pytanie skierowane do mnie…

Pani Senator, to rzeczywiœcie bardzo trudne pyta-
nie, zw³aszcza w kontekœcie wczorajszego wy-
st¹pienia szefa CBA, w sytuacji, gdy korupcja
ci¹gle jest w Polsce du¿ym problemem. Ale ja
myœlê, ¿e trzeba w którymœ momencie za³o¿yæ, ¿e
ten problem bêdziemy skuteczniej zwalczaæ. Nie
chcê pañstwa zanudzaæ i w ca³oœci tego przyta-
czaæ, ale art. 7, to, ¿e Rada Programowa sk³ada siê
z osób zaufania publicznego, powiêkszenie Krajo-
wej Rady – wszystko to powoduje, ¿e znajd¹ siê
tam osoby, które… Nie mo¿emy z góry, ex cathed-
ra pos¹dzaæ ich o to, ¿e bêd¹ podatne na korupcjê
ze strony tych regionalnych spó³ek czy te¿ cen-
tralnych telewizji albo radia. Ja przyznam siê
szczerze, ¿e jestem wiêkszym optymist¹ od pani
senator i uwa¿am, ¿e generalnie w kraju idziemy
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w dobr¹ stronê i ¿e problem korupcji jest z roku na
rok coraz mniejszy. Ale jeszcze raz powiem, ¿e gro-
no osób zaufania publicznego, jakie tam siê znaj-
d¹, i w radach programowych, i w radach regio-
nalnych, a zw³aszcza w Krajowej Radzie, wyklu-
cza – moim zdaniem – takie za³o¿enie, chocia¿
dyskusja na ten temat oczywiœcie siê toczy³a.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ja myœlê, ¿e

chyba jeszcze raz warto podkreœliæ, ¿e ten po-
ziom, który zapisano w ustawie, to wyposa¿enie
mediów publicznych w kwotê odpowiadaj¹c¹
wielkoœci wp³ywów z abonamentu w roku 2007
w³aœnie ma ustabilizowaæ sytuacjê mediów
publicznych w roku przejœciowym, w roku przy-
sz³ym. A przecie¿ wp³ywy z abonamentu w roku
bie¿¹cym, tak¿e w roku 2008, by³y mniejsze.
W 2008 r. media publiczne funkcjonowa³y i nikt
nie mówi o zapaœci mediów w roku 2008. Œwia-
domie zosta³ przyjêty ten poziom z roku 2007,
jeszcze wy¿szy ni¿ w roku 2008 i oczywiœcie zna-
cznie wy¿szy ni¿ w roku bie¿¹cym. A wiêc tu jest
ten parametr stabilizacji finansowej – w moim
przekonaniu – zawarty. Oczywiœcie ró¿nica miê-
dzy sum¹ kosztów funkcjonowania mediów
publicznych a przychodami z abonamentu jest
pokrywana z wiadomych Ÿróde³ i to s¹ bardzo is-
totne Ÿród³a. Jest jeszcze kwestia struktury
tych przychodów, bo media regionalne, a ju¿
w szczególnoœci oœrodki regionalne telewizji, s¹
w przewa¿aj¹cej mierze finansowane ze œrod-
ków pochodz¹cych z abonamentów via centrala
telewizji. I oczywiœcie ten mechanizm, jak ju¿
mówiliœmy, bêdzie musia³ byæ zastosowany
w okresie przejœciowym, i tutaj trzeba wierzyæ
w odpowiedzialnoœæ i m¹droœæ Krajowej Rady,
która, jak powiedzia³ pan przewodnicz¹cy An-
drzej Person, bêdzie dobierana wedle kryteriów,
jakie my tutaj stanowimy, zapewniaj¹cych w³a-
œciwie kompetencje i merytoryczne, i etyczne.

Ta zasada, o której mówi³a pani senator Fetliñ-
ska, jest to œwiêta zasada bud¿etowa. Je¿eli sk³a-
dasz poprawkê do bud¿etu, to musisz wskazaæ
Ÿród³o jej sfinansowania. Ale ona oczywiœcie od-
nosi siê do bud¿etu bie¿¹cego, my zaœ mówimy
o przysz³orocznym bud¿ecie pañstwa, w zwi¹zku
z tym ta zasada nie ma tutaj zastosowania, bo po-

prawka nie idzie w kierunku zwiêkszenia œrod-
ków, wydatków. Gdyby tak by³o, to wówczas rze-
czywiœcie wymaga³aby wskazania Ÿród³a finanso-
wania, bo nale¿a³oby zak³adaæ, ¿e bêdzie umniej-
szenie innych wydatków lub te¿ w ogóle zwiêksze-
nie przychodów, a wiêc zwiêkszenie dziury bud¿e-
towej. Ale taka sytuacja nie ma tu miejsca i to nie
jest powód do obaw. Te œrodki bêd¹ musia³y byæ
zapisane w ramach wydatków z dochodów bud¿e-
tu pañstwa, bêd¹ musia³y byæ zapisane po stronie
wydatków. Dysponentem bêdzie Krajowa Rada
Radiofonii jako oœrodek szczebla centralnego. Nie
ma obawy.

(Senator Janina Fetliñska: Czy mogê ad vo-
cem?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Ja jestem zdziwiona, bo je¿eli s¹ nowe wydatki,
nowa pozycja w wydatkach, to te¿ te przychody
powinny byæ wskazane. Tak wiêc wydaje mi siê, ¿e
to jest naprawdê powa¿ny powód, ¿eby siê nad
tym zastanowiæ. Czy wiadomo coœ na temat tego,
czy w projekcie bud¿etu – który na pewno jest ju¿
przygotowywany, bo jest czerwiec – to zadanie jest
rzeczywiœcie uwzglêdniane?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Bud¿et pañstwa jest zmien-
ny, jest p³ynny. W jednym roku pojawiaj¹ siê wy-
datki, których nie by³o w roku poprzednim albo
wzrost wydatków, a innego rodzaju wydatki siê
zmniejszaj¹ lub w ogóle znikaj¹. Ta zasada, jesz-
cze raz powtórzê, ma zastosowanie w procesie
uchwalania bud¿etu i zmian w bud¿ecie, teraz
mówimy natomiast o przysz³orocznym bud¿ecie
i nie ma obawy, ¿eby ta zasada w jakikolwiek spo-
sób nas krêpowa³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.
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Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam trzy krótkie pytania. Ale najpierw

chcia³bym uzyskaæ informacjê od pana mar-
sza³ka, czy równie¿ w dalszej czêœci dzisiejszych
obrad bêdzie mo¿liwoœæ zadawania pytañ przed-
stawicielowi rz¹du i przewodnicz¹cemu Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, bo zapewne ograni-
czy³oby to pytania w tej chwili.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Naturalnie.)
Bêdzie mo¿liwoœæ, dobrze. Dziêkujê.
Ja mam krótkie pytania do obu panów. Po pier-

wsze, czy… Wiadomo, ¿e te œrodki z funduszu mi-
sji publicznej bêd¹ przekazywane na programy
o charakterze misyjnym. Ale czy w stacjach pry-
watnych te programy bêd¹ przerywane blokami
reklamowymi? Szczycimy siê tym, ¿e w telewizji
publicznej wszelakiego rodzaju programy nie s¹
przerywane blokami reklamowymi. Czy bêdzie to
mia³o prze³o¿enie równie¿ na media prywatne? Bo
wiemy, ¿e tam wszystkie programy mog¹ byæ
przerywane blokami reklamowymi. To jest pier-
wsza sprawa.

Druga sprawa. Ju¿ chyba nie ulega ¿adnej w¹t-
pliwoœci, ¿e ta ustawa bêdzie wymaga³a notyfika-
cji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 88 ust. 3
Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europej-
sk¹. Co bêdzie w przypadku, gdy ten sposób fi-
nansowania zostanie podwa¿ony przez Komisjê
Europejsk¹, zostanie uznany za nieuprawnion¹
pomoc publiczn¹? Zlikwidujemy abonament, nie
bêdzie pieniêdzy z bud¿etu, które mia³yby zasilaæ
media. Jak panowie ocenicie tak¹ sytuacjê? Mo¿e
tu jest potrzebne jakieœ inne rozwi¹zanie, a mo¿e
odrobina refleksji nad czymœ, co by przeciwdzia-
³a³o zag³adzie mediów przede wszystkim publicz-
nych, publicznego radia i oddzia³ów regionalnych
telewizji? Ja nie jestem w stanie siê zgodziæ z tym,
co powiedzia³ pan senator WoŸniak, ¿e utrzyma-
nie mediów jest finansowane w znacznej czêœci
równie¿ poprzez granty. Akurat ten sposób finan-
sowania, to Ÿród³o finansowania jest, ¿e tak po-
wiem, niewielk¹ cegie³k¹, jest wrêcz marginalne,
je¿eli chodzi o radiofoniê i publiczn¹, i prywatn¹.
Tak ¿e tutaj, Panie Senatorze, absolutnie nie jes-
tem w stanie siê z panem zgodziæ co do sposobu fi-
nansowania. Bo wiadomo, ¿e to s¹ Ÿród³a jasno
sprecyzowane, jasno okreœlone, ich katalog jest
po prostu zamkniêty.

I jeszcze trzecia kwestia. Czy w tym nowym ³a-
dzie, który ta ustawa bez w¹tpienia tworzy, widzi-
cie panowie mo¿liwoœæ funkcjonowania progra-
mu informacyjno-publicystycznego o charakte-
rze ogólnopolskim, takiego, jakim jest w tej chwili
TVP Info? Bo wiadomo, ¿e te czêstotliwoœci, na
których w tej chwili operuje TVP Info, zostan¹ od-
dane niejako spó³kom regionalnym, które bêd¹
tworzy³y swój w³asny, indywidualny program.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na pierwsze pytanie odpowiem odrobinê sze-

rzej, bo to wa¿ne pytanie, dotycz¹ce te¿ czêstych
opinii o tych 10% z tego funduszu przeznaczo-
nych na audycje. W tych konkursach mog¹ star-
towaæ równie¿ media niepubliczne, o to pan sena-
tor pyta³, tak? Oczywiœcie to nie oznacza, ¿e ca³e
10% jest przekazane wy³¹cznie na to, bo w kon-
kursach mog¹ braæ udzia³ na równych zasadach
tak¿e media publiczne. Chocia¿ padaj¹ i takie opi-
nie, ¿e jest to dofinansowanie g³ównie mediów
prywatnych. Musimy siê zgodziæ – i chyba to jest
uprawniony pogl¹d, niezale¿nie od oceny progra-
mów telewizyjnych, bo ta bywa, jak rzecz gustu,
niejednakowa – ¿e zarówno w telewizji publicznej,
jak i w telewizjach prywatnych s¹ programy, które
mo¿na dzisiaj nazwaæ programami misyjnymi, re-
porta¿e, programy historyczne – zw³aszcza w TVN
– które zdecydowanie by siê w ten nasz opis zadañ
wpisa³y. Ale na pewno bêdzie równoprawne trak-
towanie nadawców jednych i drugich przy ocenie
tego, czy te programy, jak pyta³ pan senator, mog¹
byæ przerywane reklamami, czy nie. Oczywiœcie
zasada musi byæ jednakowa. W takim zakresie,
w jakim to jest korzystanie z pieniêdzy Funduszu
Zadañ Publicznych, regu³y gry bêd¹ te same. Ja
powiem szczerze…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Ja mo¿e uzupe³niê swoje pytanie. Panie Sena-

torze, nie wiem, czy dobrze pan zrozumia³ moje in-
tencje. W tej chwili wszystkie programy emitowa-
ne w telewizji komercyjnej, poza programami in-
formacyjnymi, mog¹ byæ przerywane blokami re-
klamowymi. I to jest niepodwa¿alne, prawda?
Czyli, myœl¹c logicznie, te programy, które bêd¹
finansowane z funduszu misji publicznej, rów-
nie¿ bêd¹ mog³y byæ przerywane blokami rekla-
mowymi, co nie jest mo¿liwe w telewizji publicz-
nej. Czy nie nale¿a³oby pokusiæ siê o tak¹ zmianê,
¿eby programy finansowane z funduszu misji
publicznej tak w publicznej telewizji, jak i w pry-
watnej telewizji, by³y traktowane jednakowo, ¿eby
nie przerywano ich blokami reklamowymi? Blok
reklamowy mo¿e byæ na pocz¹tku, na koñcu, ale
nie w œrodku.

Senator Andrzej Person:
To w³aœnie mia³em na myœli. Ja te¿ dok³adnie

tak to odbieram, ¿e i rady programowe, i Krajowa
Rada tak bêd¹ ocenia³y te programy. Je¿eli one s¹
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finansowane ze Ÿróde³ Funduszu Zadañ Publicz-
nych, trudno sobie wyobraziæ, ¿eby by³y trakto-
wane odmiennie.

Jeœli idzie o notyfikacjê, to bez w¹tpienia nie
mo¿na dopuœciæ do sytuacji, ¿e fundusze by³yby
uruchomione przy braku notyfikacji. Grozi³oby to
konsekwencj¹ w postaci zwrotu tych pieniêdzy.
I nie wyobra¿am sobie, ¿eby do takiej sytuacji
mog³o dojœæ. Okres szeœciu miesiêcy, zdaniem
ekspertów – szkoda, ¿e ich tu nie ma, a ja w tej
bran¿y nie jestem fachowcem – jest dla tej notyfi-
kacji wystarczaj¹cy. Tyle tylko mogê powiedzieæ,
¿e od czerwca, a dzisiaj jest 18 czerwca, do koñca
roku Komisja Europejska i urz¹d, który tych no-
tyfikacji dokonuje, powinny mieæ na to wystar-
czaj¹co du¿o czasu. Takie opinie s³ysza³em
z UKIE i je tu przytaczam.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A jeœli opinia Ko-
misji Europejskiej bêdzie negatywna i zostanie to
uznane jako nieuprawniona pomoc publiczna?)

Jak powiedzia³em, bez w¹tpienia spraw¹ nu-
mer jeden, spraw¹ nadrzêdn¹, tak mi siê wydaje
i chyba tak jest, jest absolutny zakaz uruchamia-
nie jakichkolwiek œrodków. W tej sytuacji jedy-
nym rozwi¹zaniem by³oby dalsze utrzymanie abo-
namentu – nie wyobra¿am sobie innego wyjœcia –
co by³oby oczywiœcie, co tu du¿o mówiæ, pewnym
problemem. Trzeciego pytania nie pamiêtam.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Chodzi³o o TVP In-
fo, utrzymanie programu o zasiêgu ogólnopolskim
i o charakterze informacyjno-publicystycznym.)

Ju¿ mówiê. Jest to zapisane w ustawie. Ju¿
wczeœniej te¿ wspomina³em o tym, ¿e Telewizja
Polska nie wystêpowa³a o osobn¹ czêstotliwoœæ
dla TVP Info. Nast¹pi³o rozszczepienie tych czê-
stotliwoœci poszczególnych telewizji lokalnych
i w ten sposób powsta³o TVP Info. Jestem przeko-
nany, ¿e jest to jeden ze œrodków… Czêsto tu pa-
daj¹ pytania, i s³usznie, o te mniejsze oœrodki,
które powsta³y w ci¹gu ostatnich trzech, czterech
lat, o to, ¿e im bêdzie trudniej siê utrzymaæ. One
bêd¹ musia³y, mówi¹c jêzykiem sportowym, graæ
w jednej dru¿ynie, bo inaczej bêdzie im du¿o trud-
niej, jestem o tym przekonany. Oprócz tego mog¹
tworzyæ spó³ki, co jest zapisane w ustawie, tak¿e
miêdzy spó³kami jednoosobowymi Skarbu Pañ-
stwa. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pierwsze pytanie jest do pana senatora Perso-

na. Zacznê najpierw od takiej uwagi generalnej.

Na tej sali i na sali polskiego Sejmu wype³niaj¹
swój mandat profesorowie, artyœci, dziennikarze,
ludzie sztuki, w imieniu i na rzecz pewnych partii,
nie bêd¹c ich cz³onkami. Pañstwo zak³adacie, ¿e
cz³onkami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
a i rad programowych poszczególnych rozg³oœni,
bêd¹ osoby publiczne wybierane przez zwi¹zki
twórcze, miêdzy innymi przez uniwersytety itd.,
itd. Jak w takim razie zamierzacie zapewniæ tê
apolitycznoœæ, która jest g³ównym has³em prze-
wodnim tej ustawy, skoro okazuje siê, ¿e tej apoli-
tycznoœci tak naprawdê nie ma równie¿ na uni-
wersytetach, w zwi¹zkach twórczych, wœród ludzi
kultury i sztuki. To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie, do pana senatora WoŸniaka,
zwi¹zane z abonamentem. Czy zechcia³by pan se-
nator przedstawiæ dane na temat œci¹galnoœci
abonamentu za rok 2008, bo o roku 2007 s³ysze-
liœmy, ¿e jest to oko³o 30%. Pytam o 2008 r., szcze-
gólnie interesuje mnie ta informacja w kontekœcie
s³ynnej zapowiedzi premiera Donalda Tuska, i¿
zlikwiduje abonament, co zdaje siê w sposób wy-
datny do³o¿y³o siê do tej i tak ju¿ bardzo s³abej
tendencji z lat poprzednich odnoœnie do œci¹gal-
noœci abonamentu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, to trudne pytanie. Móg³bym

rzec najproœciej, ¿e to wykracza trochê poza za-
kres mojego sprawozdania, ale spróbujê odpo-
wiedzieæ tym, czym niestety przez prawie trzy-
dzieœci lat mojego ¿ycia by³em karmiony: w cza-
sach komunistycznych pada³o takie stwierdze-
nie „apolityczny fachowiec”. Oczywiœcie, ¿e to
jest trudne, niedawno dyskutowaliœmy, który
prezydent by³ apolityczny, a który nie. Myœlê, ¿e
gdyby rekomendacje renomowanych uczelni
i zwi¹zków twórczych jednoznacznie wskazywa³y
pani¹ Borys-Damiêck¹, to i tak wiadomo, ¿e jest
ona politykiem, albo gdyby jakieœ stowarzysze-
nie dziennikarskie wskaza³o mnie, to i tak by³oby
oczywiste, ¿e te¿ jestem politykiem i w tej Krajo-
wej Radzie braæ udzia³u nie powinienem. Mo¿e-
my jednak przyj¹æ, ¿e jakiœ znany re¿yser, aktor
czy dziennikarz – nie chcê podawaæ nazwisk, na-
wet siê nad nimi nie zastanawia³em… No, pan
oczywiœcie odpowie, ¿e na przyk³ad wybitny
dziennikarz, pan Tomasz Lis, ma startowaæ na
prezydenta, jak mówiono, wiêc mog³oby powstaæ
pytanie, czy jest dziennikarzem, czy politykiem.
Ale na wszelki wypadek nie o Tomaszu Lisie myœ-
lê. Tyle, ¿e…
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(Senator Grzegorz Banaœ: Jest to fasada, która
niczego nie zmienia, a tylko pewne sprawy zama-
zuje.)

Myœlê, ¿e moglibyœmy pewnie dosyæ d³ugo to-
czyæ tak¹ dyskusjê, ale szanuj¹c pañstwa czas,
odpowiem tak: przyjmijmy, i¿ te rekomenduj¹ce
organizacje dadz¹ gwarancje, ¿e stawiaj¹ na ta-
kich ludzi, którzy nie nosz¹ jakiejœ politycznej na-
lepki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl. Proszê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Ale drugie pytanie

by³o do pana senatora.)
A, przepraszam, jeszcze by³a czêœæ finansowa.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ja posi³kujê siê

danymi, jakie uzyskaliœmy od przewodnicz¹cego
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Byæ mo¿e
w jego wyst¹pieniu bêdzie uszczegó³owienie od-
powiedzi na te zasadne pytania. Mogê powiedzieæ,
¿e prognoza wp³ywów z abonamentu na rok przy-
sz³y, gdyby przyj¹æ te tendencje, te trendy, które
mo¿na zaobserwowaæ, by³aby na poziomie
656 milionów z³, a przewidywane wykonanie na
ten rok – na poziomie 550 milionów z³. A wiêc tak
naprawdê przyjêcie zasady, ¿e œrodki na misjê
publiczn¹ z bud¿etu pañstwa zostan¹ zapewnio-
ne na poziomie wp³ywów z abonamentu z ro-
ku 2007 jest dobrym rozwi¹zaniem prowadz¹cym
w kierunku stabilizacji sytuacji finansowej me-
diów publicznych. Czy to wystarczy, Panie Prze-
wodnicz¹cy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawo-

zdawcy Persona.
Chcia³bym wiedzieæ, czy komisja zajmowa³a siê

nowelizacj¹ art. 26 ustawy o radiofonii i telewizji.
Pytam, gdy¿ dodany ust. 3b stanowi, ¿e siedem-
naœcie spó³ek radiowych jest zawi¹zanych w celu
tworzenia i rozpowszechniania miêdzy innymi
programów lokalnych, oczywiœcie tak¿e regional-
nych i ponadregionalnych. I niekonsekwencj¹

jest, ¿e w pkcie 4 nie ma mo¿liwoœci przyznania
tym w³aœnie spó³kom radiowym czêstotliwoœci lo-
kalnej. Mówi siê tylko o czêstotliwoœci regionalnej
i ponadregionalnej, a nie mówi siê o tej lokalnej.
Pytanie, czy to… Sam nie wiem, mo¿e to jest wszy-
stko w porz¹dku. To tylko takie pytanie. Byæ mo¿e
tam jest w tym jakiœ zamiar. I kolejne pytanie, czy
faktycznie nie powinno to byæ przedmiotem ko-
rekty i poprawki, bo jest tu te¿ drugi taki przypa-
dek, to znaczy absolutorium programowe, gdzie
mamy pewne du¿e nieœcis³oœci legislacyjne.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo.
Komisja nie zajmowa³a siê tym, ale moim zda-

niem, tak to wynika ze s³owniczka, czyli z art. 2,
inaczej zdefiniowane s¹ programy: lokalny, regio-
nalny i ponadregionalny.

(Senator W³adys³aw Ortyl: S¹ te¿ inne czêstotli-
woœci do ka¿dego, tylko tej trzeciej nie ma.)

I tej trzeciej rzeczywiœcie nie ma.
(Rozmowy na sali)
Chodzi o pkt 4 – regionalne programy radiowe.

O lokalnych czêstotliwoœciach nic tu nie ma i fak-
tycznie nie zajmowaliœmy siê tym, a wiêc to na pe-
wno nie jest jakiœ nasz zamys³.

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana senatora Persona.

Mianowicie zosta³a wprowadzona zasada pozwa-
laj¹ca na odwo³anie w okreœlonych sytuacjach
cz³onków rady czy zarz¹du spó³ki. Pytanie, dla-
czego zró¿nicowano zasadê odpowiedzialnoœci
i w przypadku cz³onków zarz¹du nie przewidziano
mo¿liwoœci odwo³ania ich z funkcji w razie dzia³a-
nia na szkodê spó³ki, natomiast w przypadku
cz³onków rady jest to przewidziane. Pytanie, czy
tego typu regulacja w ogóle jest potrzebna? Wie-
my, jak wiele szkód wyrz¹dzaj¹ podobne regula-
cje, chocia¿by w ustawie o prawie spó³dzielczym,
gdzie czêsto na tym tle s¹ procesy, bo niejedno-
krotnie na przyk³ad zwyczajna sytuacja rozbie¿-
noœci opinii czy polityki miêdzy jednym cz³onkiem
a wiêkszoœci¹ pozosta³ych prowadzi do tego, ¿e siê
takiego cz³owieka sekuje i usuwa z okreœlonej
funkcji. Zatem albo nale¿a³oby pomyœleæ nad
tym, czy nie usun¹æ w ogóle tej przes³anki z kata-
logu przyczyn uzasadniaj¹cych odwo³anie, albo,
je¿eli ju¿ to wprowadzamy, to w sposób jednolity,
tak wobec cz³onków zarz¹du, jak cz³onków rady
nadzorczej. To jest jedno pytanie.
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I drugie pytanie, równie¿ do pana senatora Per-
sona. Dlaczego nie przewidziano, czy nie by³oby
celowe okreœlenie pewnej puli kontraktów, w wy-
miarze oczywiœcie finansowym, dla tych spó³ek
regionalnych? Bo wydaje mi siê, ¿e istnieje oba-
wa, ¿e spó³ka Telewizja Polska czy Polskie Radio
Spó³ka Akcyjna mo¿e zdominowaæ procentowo
udzia³ w tych kontraktach, bo bêd¹ zawierane
w³aœnie, ¿e tak powiem, z central¹. Trudno tu mó-
wiæ w sensie œcis³ym o centrali, ale skoro jest to
spó³ka, która ma siedzibê w Warszawie, to wiado-
mo, ¿e mo¿e mieæ de facto wiêksze mo¿liwoœci po-
zyskiwania kontraktów. A skoro tworzymy te re-
gionalne spó³ki akcyjne, to warto by siê zastano-
wiæ, czy nie powinniœmy zapewniæ tutaj jakiegoœ
balansu miêdzy, z jednej strony, dzia³aniem tych
spó³ek, a z drugiej – tej¿e spó³ki Telewizja Polska
czy Polskie Radio Spó³ka Akcyjna.

I jeszcze trzecie pytanie, przepraszam, ¿e mam
a¿ trzy. Mianowicie jak bêd¹ uregulowane kwestie
zwi¹zane z relacjami miêdzy tymi spó³kami Tele-
wizja Polska SA, Polskie Radio SA a spó³kami re-
gionalnymi w zakresie praw, którymi bêd¹ dyspo-
nowa³y, chocia¿by praw autorskich i innych,
zwi¹zanych z okreœlonymi programami, z okreœ-
lonymi materia³ami filmowymi, które to prawa
bêd¹ im przynale¿ne? Wydaje siê to bardzo istot-
n¹ kwesti¹ przy podziale maj¹tku, który powsta-
nie. W trybie art. 45 powierzono to zadanie mini-
strowi; minister ma dokonywaæ podzia³u miêdzy
poszczególne podmioty. Jak to bêdzie zrobione?
Czy bêdzie tutaj zachowany jakiœ parytet i zasada
sprawiedliwoœci? Chodzi o to, ¿eby nie dosz³o do
takiej sytuacji, ¿e na przyk³ad spó³ki Telewizja
Polska SA i Polskie Radio SA dostan¹ gros maj¹t-
ku, gros praw, a potem, je¿eli telewizja regional-
na, spó³ka regionalna bêdzie chcia³a pewne pro-
gramy transmitowaæ, to bêdzie musia³a ponosiæ
ogromne koszty z tytu³u przeniesienia praw do
transmisji okreœlonych audycji i okreœlonych ma-
teria³ów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê.
Zacznê od pierwszego pytania. Powiem, Panie

Senatorze, ¿e do koñca tego nie zrozumia³em, bo
cz³onek zarz¹du oczywiœcie mo¿e byæ odwo³any
i jest ten katalog przyczyn, dla których odwo³uje
go rada nadzorcza w trakcie kadencji. Jest napi-
sane, ¿e z wa¿nych powodów, ale one s¹ szczegó-
³owo wymienione: ra¿¹ce naruszenie przepisów
prawa, prowadzenie dzia³alnoœci, która pozostaje

w sprzecznoœci z wykonywanymi obowi¹zkami,
niez³o¿enie w terminie wniosku o przyznanie li-
cencji programowej, stwierdzenie w wyniku kon-
troli, o której mowa w art. 25 ustawy o zadaniach
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych, is-
totnych nieprawid³owoœci, a wreszcie nieudziele-
nie absolutorium programowego z wykonania li-
cencji programowej. To dotyczy cz³onka zarz¹du.
Jeœli chodzi o radê nadzorcz¹, to myœlê, ¿e jest to
du¿e osi¹gniêcie tej ustawy, bo tyle k³opotów dzi-
siaj napotykamy, miêdzy innymi zwi¹zanych
z niemo¿noœci¹ odwo³ywania cz³onków rady nad-
zorczej, a ustawa w³aœnie o te nowe rozwi¹zania
jest bogatsza. Tak ¿e cz³onkowie rady nadzorczej
i zarz¹du mog¹ byæ odwo³ywani, jeœli…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Jeœli mo¿na tutaj ad
vocem…)

Tak, bo ja tego nie zrozumia³em.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Ad vocem. Mnie chodzi o to, ¿e w wypadku

cz³onków rady nadzorczej wyraŸnie sformu³owa-
no jako przes³ankê odwo³ania „dzia³anie na szko-
dê spó³ki”, natomiast nie ma takiej przes³anki
w wypadku cz³onków zarz¹du. Sk¹d takie zró¿ni-
cowanie?

(Senator Andrzej Person: Jest ra¿¹ce narusze-
nie przepisów, prowadzenie dzia³alnoœci, która
pozostaje w sprzecznoœci z wykonywanymi obo-
wi¹zkami…)

Wiem, ale nie ma przes³anki wymienionej
wprost, takiej, jaka jest, proszê zwa¿yæ, w art. 28.
To znaczy art. 28 otrzymuje takie brzmienie, ¿e
mo¿na odwo³aæ równie¿ w razie dzia³ania na szko-
dê spó³ki. Nie ma jednak takiego odpowiednika
przy cz³onkach zarz¹du spó³ki. Sk¹d to zró¿nico-
wanie? W koñcu cz³onek zarz¹du spó³ki podejmu-
je w³aœciwie dzia³ania równie wa¿kie jak cz³onek
rady nadzorczej, a mo¿na by powiedzieæ, ¿e w za-
kresie bie¿¹cego kierowania ma przecie¿ nawet
wiêksze uprawnienia ni¿ cz³onek rady nadzorczej.
W zwi¹zku z tym nie widzê racji dla takiego ró¿ni-
cowania przes³anek, ¿e cz³onka rady nadzorczej
mo¿na odwo³aæ w razie dzia³ania na szkodê spó-
³ki, a ju¿ cz³onka zarz¹du, choæby dzia³a³ na szko-
dê spó³ki, odwo³aæ nie mo¿na. Pytanie, jak powia-
dam, czy w ogóle przyj¹æ tê przes³ankê jako wy-
starczaj¹c¹ do odwo³ania, bo mo¿na dyskutowaæ
na ten temat.

Senator Andrzej Person:
Zgadzam siê z panem senatorem, ale przy-

j¹³bym, ¿e prowadzenie dzia³alnoœci, która pozo-
staje w sprzecznoœci z wykonywanymi obowi¹z-
kami i, jak w pkcie 4, stwierdzenie w wyniku kon-
troli, o której mowa w art. 25 ustawy o zadaniach
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych, is-
totnych nieprawid³owoœci… Czy to jest dzia³anie
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ra¿¹ce? No, chyba powinno to byæ rzeczywiœcie
bardziej ujednolicone, ale mo¿na by na ten temat
dyskutowaæ.

Co do wspó³pracy oœrodków – bez w¹tpienia
tak. O podziale maj¹tku traktuje ustawa, ale rze-
czywiœcie, jeœli chodzi o prawa autorskie…

Jeszcze by³o drugie pytanie, ale nie zd¹¿y³em
zapisaæ i nie pamiêtam, przepraszam. Prawo au-
torskie by³o trzecie, ale jeszcze by³o drugie pyta-
nie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Jedno z nich. W ka¿dym razie chodzi mi o to, ja-

ki bêdzie zakres tych poszczególnych praw autor-
skich, przyznany spó³ce Telewizja Polska czy Ra-
dio Polskie SA, a jaki regionalnym spó³kom…

(G³os z sali: Wolna amerykanka.)
No w³aœnie, bo tu jest du¿e niebezpieczeñstwo.

To powinno byæ jakoœ okreœlone w ustawie, a w³a-
œciwie jest pozostawione woluntarystycznemu
dzia³aniu ministra, który tu niczym nie jest skrê-
powany. Je¿eli ju¿ siê daje delegacjê ministrowi,
to ta delegacja powinna byæ w miarê precyzyjna.

Senator Andrzej Person:
Mówi pan o art. 45, prawda? „Minister w³aœci-

wy do spraw Skarbu Pañstwa wniesie do spó³ek,
o których mowa” – itd. – „mienie wydzielone zgod-
nie z art. 44”. Ja tylko mogê powiedzieæ, Panie Se-
natorze, ¿e przekonany jestem, ¿e mo¿liwoœæ wy-
korzystania zasobów archiwalnych zarówno
przez centraln¹, du¿¹ telewizjê, jak i spó³ki utwo-
rzone z dawnych oddzia³ów bez w¹tpienia powin-
na w takich szczegó³owych przepisach znaleŸæ
swoje miejsce. Tu nie ma w¹tpliwoœci.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Czy mogê ad vo-
cem?)

(Senator Czes³aw Ryszka: Pan minister dotrzy-
ma tajemnicy.)

(Senator Zbigniew Cichoñ: Panie Marsza³ku,
czy mogê jeszcze tytu³em uzupe³nienia?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mnie siê wydaje, ¿e mo¿na by to by³o uregulo-

waæ w ten sposób. Ustanowiono by zasadê, ¿e do-
tychczasowe prawa, czyli uzyskane do dnia we-
jœcia w ¿ycie tej ustawy, przys³uguj¹ wszystkim
na równi i w zwi¹zku z tym bez wzglêdu na to, kto
bêdzie ich dysponentem, powinien je przekazaæ
darmowo innej spó³ce.

(Senator Zbigniew Romaszewski: W jaki spo-
sób? A kto bêdzie sprzedawa³ polskie filmy: „Ka-
na³” itd.?)

Tu chodzi o relacjê miêdzy tymi spó³kami. A na
zewn¹trz to ju¿ jest inna kwestia.

(Senator Zbigniew Romaszewski: To trzeba siê
zastanowiæ nad tym, jak to rozwi¹zaæ.)

Senator Andrzej Person:
Nie by³o takiego rzeczywiœcie… Na ten temat

komisja nie debatowa³a. Tyle tylko mogê powie-
dzieæ. Ale bez w¹tpienia jest to problem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
To nie jest takie proste, oczywiœcie. Dziêkujê

bardzo.
Pan senator Piechniczek, proszê bardzo.
Nie ma senatora? Trudno.
Wobec tego pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytania do panów sprawozdawców.
Czy tworzenie spó³ek regionalnych nie spowo-

duje ich os³abienia i w konsekwencji nie doprowa-
dzi do ich likwidacji? Mamy bowiem przykre do-
œwiadczenia w innych dziedzinach, tak jak cho-
cia¿by w wypadku Polskich Kolei Pañstwowych.
Czy nie spowoduje to uzale¿nienia spó³ek od ró¿-
nych lokalnych podmiotów, a w szczególnoœci,
czy nie jest to przyczynkiem do dezintegracji pañ-
stwa polskiego? To jest pierwsze pytanie.

I kolejne pytanie, które brzmi tak: czy w spó-
³kach regionalnych Skarb Pañstwa bêdzie mia³
udzia³y? A je¿eli tak, to czy istnieje zabezpiecze-
nie, ¿eby nie utraciæ kontroli nad tymi spó³kami?
To jest drugie pytanie.

Kolejne pytanie, tym razem do pana senatora
Persona. Wspomnia³ pan senator o tym, ¿e w dzie-
dzinie cyfryzacji nic siê dzieje, a wiemy, ¿e termin,
w jakim Polska jest zobowi¹zana dokonaæ cyfry-
zacji, nieuchronnie siê zbli¿a. Czy mówi¹c o tym,
¿e nic siê nie dzieje, mia³ pan senator na myœli
rz¹d czy te¿ Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji?

I ostatnie pytanie, te¿ do pana senatora Perso-
na. Czy zastanawiano siê podczas posiedzenia ko-
misji, jakie by³y powody, ¿e Sejm skreœli³ art. 21,
a wraz z tym artyku³em wykreœli³ stwierdzenie, ¿e
programy publicznej radiofonii i telewizji powinny
respektowaæ chrzeœcijañski system wartoœci, s³u-
¿yæ umacnianiu rodziny, przyczyniaæ siê do zwal-
czania patologii spo³ecznych? Czy zastanawiano
siê nad tym? Jakie okolicznoœci zadecydowa³y
o tym, ¿e tak wa¿ne – w moim przekonaniu – treœci
zosta³y usuniête z tej ustawy? Dziêkujê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Dyrektywa Unii Eu-
ropejskiej.)
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Senator Andrzej Person:

Ju¿ odpowiadam.
Jeœli chodzi o ostatnie pytanie, to ju¿ kilkakrot-

nie to tutaj t³umaczy³em, ale spieszê z wyjaœnie-
niami. Ten art. 21 jest nowelizowany. Zapis o war-
toœciach chrzeœcijañskich znajduje siê w art. 18,
a dodatkowo wprowadziliœmy go w ramach popra-
wek do naszej nowej ustawy, nad któr¹ dzisiaj de-
batujemy, do art. 3 w pkcie 11a, b, c i d. A wiêc ta
ustawa zosta³a przez komisje uzupe³niona o do-
datkowe pkty 11a, b, c, d i w art. 18…

(Senator Czes³aw Ryszka: A jak bêdzie w Sej-
mie?)

Panie Senatorze, bêdzie mia³ pan szansê mó-
wiæ, mnie jest ³atwiej, jak pan nie przeszkadza.

A jeœli chodzi o cyfryzacjê, to akurat pana sena-
tora nie by³o, kiedy ja to prostowa³em tu¿ po prze-
rwie, powo³uj¹c siê na opiniê pana przewodni-
cz¹cego Ko³odziejskiego i pana ministra Boronia,
¿e w Krajowej Radzie trwaj¹ zaawansowane prace
nad cyfryzacj¹ i niebawem pierwsze takie próby
ju¿ nast¹pi¹. Myœlê, ¿e pan prezes powie wiêcej na
ten temat.

Pytanie trzecie i drugie gorzej pamiêtam…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To powtórzê, je-

¿eli mo¿na.)
Tak, przepraszam.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Czy stworzenie spó³ek regionalnych nie spowo-

duje ich os³abienia i w konsekwencji nie doprowa-
dzi do ich likwidacji? Tak sta³o siê chocia¿by
w przypadku PKP i wielu innych firm, tam podzia³
na spó³ki spowodowa³ ostateczn¹ likwidacjê
przedsiêbiorstwa. I czy nie spowoduje to uzale¿-
nienia regionalnych spó³ek od ró¿nych lokalnych
podmiotów? Czy Skarb Pañstwa nie utraci kon-
troli? Cy s¹ przewidziane zabezpieczenia, tak aby
Skarb Pañstwa nie utraci³ kontroli nad spó³kami
regionalnymi? No i wreszcie pytanie ostateczne:
czy podzia³ na spó³ki regionalne nie jest przyczyn-
kiem do dezintegracji pañstwa polskiego?

Senator Andrzej Person:
O Skarbie Pañstwa mo¿e powie pan senator

WoŸniak.
A o tej s³aboœci to debatujemy ju¿ tutaj kilka go-

dzin, podczas posiedzenia komisji te¿ o tym mówi-
liœmy. OdpowiedŸ na pytanie nale¿a³oby zacz¹æ
od decyzji sprzed kilku lat o powo³aniu ma³ych
oddzia³ów regionalnych, od sensu ich istnienia
i mocarstwowoœci. Dzisiaj te oddzia³y, które po-
wsta³y trzy, cztery lata temu, jak dobrze pamiê-
tam, na pewno bêd¹ w trudniejszej sytuacji ni¿ te,
które istniej¹ d³u¿ej i funkcjonuj¹ w wiêkszych
miastach. Bez w¹tpienia wiele zale¿eæ bêdzie od
ich dzia³ania, zarz¹dzania, pomys³owoœci, pro-

gramów i wystêpowania o licencje programowe
z bardzo interesuj¹cymi propozycjami. To wszyst-
ko bêdzie sk³ada³o siê na ich sukces.

Bardzo istotne jest na pewno pytanie o zale¿-
noœæ od w³adz lokalnych. Wyobra¿amy sobie –
i taka te¿ by³a dyskusja w komisji – ¿e samorz¹d
mo¿e bardzo chêtnie wesprzeæ technicznie czy
w jakimœ innym zakresie taki oœrodek telewizyj-
ny, a pod rz¹dami nowej ustawy spó³kê, ale oczy-
wiœcie nie w ten sposób, ¿e uzale¿ni to od nadawa-
nego programu. Jest to rzeczywiœcie du¿y pro-
blem, zw³aszcza w dobie kryzysu. Powstaje pyta-
nie: jak te oœrodki, które dziœ s¹ ma³e i s³abe, bêd¹
sobie z tym radzi³y? Rozmawia³em wielokrotnie
z ich przedstawicielami na ten temat – jedni s¹
wiêkszymi optymistami, inni mniejszymi. Bez
w¹tpienia bêdzie to jakiœ problem.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: …jestem tak za-
niepokojony, je¿eli wp³yw na te spó³ki bêd¹ mia³y
samorz¹dy czy te¿ w³adze pañstwowe. Chodzi mi
te¿ o uzale¿nienie od lokalnego biznesu.)

Od sponsorów. No jest to spó³ka Skarbu Pañ-
stwa, kontrolowana, co nie ulega w¹tpliwoœci,
przez ministra Skarbu Pañstwa, a tak¿e przez lo-
kaln¹, czyli regionaln¹ Radê Programow¹ w za-
kresie otrzymywanej licencji i programu, jaki
w wyniku tych licencji powstaje. Jestem spokojny
o lokalny biznes. Myœlê ¿e generalnie – zreszt¹
mówiliœmy o tym wielokrotnie – proporcje œrod-
ków otrzymywanych z centrali, ¿e siê tak nieele-
gancko wyra¿ê, i w³asnych dochodów tych oœrod-
ków pochodz¹cych z reklamy s¹ niebezpieczne.
Co do tego nie ma w¹tpliwoœci.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Je¿eli mo¿na, uzupe³niaj¹ce pytanie, bo w tym
siê nie orientujê: czy regionalne spó³ki w 100%
bêd¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa?

Senator Andrzej Person:
Tak, bêd¹ to jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañ-

stwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Tak, w art. 43 ustawy jest upowa¿nienie dla mi-

nistra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa do
zawi¹zania spó³ek telewizyjnych i nadania im sta-
tutów w porozumieniu z Krajow¹ Rad¹. Oczywi-
œcie, w³aœciwoœci¹ ministra do spraw Skarbu
Pañstwa bêdzie równie¿ wyposa¿enie ich w odpo-
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wiedni maj¹tek. Z ca³¹ pewnoœci¹ bêdzie to mie-
nie, którymi dzisiejsze oddzia³y regionalne dyspo-
nuj¹, a byæ mo¿e nie tylko. Mówiê „byæ mo¿e”, bo
mog¹ to byæ œrodki z centrali telewizji, które cen-
trala mo¿e zechce przeznaczyæ na wyposa¿enie
i wzmocnienie s³abszych dzisiaj, ostatnio powsta-
³ych oœrodków, byæ mo¿e bêd¹ to okreœlone war-
toœci, którymi zechcia³yby dysponowaæ samo-
rz¹dy.

No ale myœlê, ¿e pad³y pytania o charakterze ge-
neralnym, ja nie dopuszczam myœli, ¿e w efekcie
przyjêcia przez Sejm i Senat tej ustawy dojdzie do
czwartego rozbioru Rzeczypospolitej Polskiej. Pa-
nie Senatorze, z ca³¹ pewnoœci¹ nie ma zagro¿eñ
dla podstaw polskiej pañstwowoœci. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piechniczek nie przyby³ jeszcze,

a wiêc g³os zabierze pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Prosi³bym pana senatora Ryszkê jako przed-

stawiciela mniejszoœci komisji o odpowiedŸ.
Panie Senatorze, od pewnego czasu w Polsce

poprzez odpowiednie kszta³towanie opinii pub-
licznej próbuje siê wyrobiæ powszechne przeko-
nanie o dyskryminacji mniejszoœci. Oczywi-
œcie, wszyscy wiemy, ¿e g³ównie chodzi o mniej-
szoœci seksualne, bo to jest temat, który ostat-
nio bardzo mocno siê pojawia.

Ja mam pytanie, zwi¹zane z tym, ¿e to siê poja-
wia w zapisie ustawy, nad któr¹ dyskutujemy,
a wszyscy, którzy trzeŸwo patrz¹ na nasz¹ rzeczy-
wistoœæ, nie widz¹ ¿adnych realnych zagro¿eñ dla
mniejszoœci, w tym mniejszoœci seksualnych.
A wiêc sk¹d ten zapis wzi¹³ siê w ustawie? Kto by³
tego inspiratorem? Jak mówiê, nie ma realnego
zagro¿enia. Czy to nie jest czasami odpowiedŸ na
doœæ mocne naciski niektórych œrodowisk Parla-
mentu Europejskiego, aby chocia¿by uznaæ
zwi¹zki homoseksualne za inn¹ postaæ rodziny?
Czy ten zapis o przeciwdzia³aniu dyskryminacji
paradoksalnie nie stworzy dyskryminacji? Co
z tymi, którzy maj¹ inne pogl¹dy na tematy homo-
seksualistów i maj¹ teraz mo¿liwoœci prezentowa-
nia tego w programach katolickich czy innych wy-
znañ chrzeœcijañskich? Czy nie stanie siê tak, ¿e
w œwietle tego zapisu nie bêd¹ mogli tego robiæ
tak, jak robi¹ do tej pory? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pocz¹tek pyta-

nia by³ taki: kto ten zapis wprowadzi³. Ja poszerzê
to pytanie: kto w ogóle ustawê napisa³? Bo pier-
wotnie to by³ projekt poselski, ale potem siê oka-
za³o, ¿e pos³owie, którzy go wnosili do Sejmu,
w ogóle go nie znali. Przypomnê, ¿e wicemarsza³ek
Szmajdziñski pytany przez „Rzeczpospolit¹”
o abonament powiedzia³, ¿e nie trzeba bêdzie ju¿
p³aciæ abonamentu. Potem siê okaza³o, ¿e wszys-
cy, którzy zalegaj¹ z abonamentem, musz¹ to ure-
gulowaæ. Sytuacja jest dziwna do tego stopnia, ¿e,
powiedzmy, nie ma tego, kto ten projekt ustawy
napisa³. Ministerstwo kultury siê do tego nie przy-
znaje, tak samo profesorowie, którzy napisali za-
³o¿enia do tego projektu, absolutnie siê od tego
odcinaj¹. OdpowiedŸ na pytanie, kto wpisa³ nie-
dyskryminowanie osób o innej orientacji seksual-
nej, jest po prostu tajemnic¹ poliszynela. Oczywi-
œcie jest to dyrektywa Unii Europejskiej.

Ja mo¿e odwo³am siê do innego przyk³adu.
Mianowicie w traktacie z Maastricht nie ma s³owa
o rodzinie. S¹ tam bardzo szczegó³owe zapisy
o tym, jak krzywy powinien byæ banan, jak¹ krzy-
wiznê ma mieæ ogórek itd., ale zapisów o rodzinie
nie ma. I s³usznie wywnioskowano z tego, ¿e ro-
dzina i ca³a polityka rodzinna nale¿y do kompe-
tencji ka¿dego pañstwa unijnego i w to Unia Euro-
pejska siê nie bêdzie wtr¹caæ. Tymczasem Parla-
ment Europejski dziesiêæ lat póŸniej, w 1995 r.,
napisa³ rezolucjê, odezwê do wszystkich krajów
o tym, ¿eby wprowadziæ zwi¹zki partnerskie, czyli
osób o orientacji homoseksualnej. W tej chwili
pod naciskiem… Te rezolucje s¹ stale powtarza-
ne, a ten apel jest, powiedzmy, coraz wa¿niejszy.
Co wiêcej s¹dy Unii Europejskiej powoli tak¿e za-
czynaj¹ w tym kierunku dzia³aæ i osoby poszkodo-
wane czy jakoœ postponowane ze wzglêdu na swo-
j¹ orientacjê seksualn¹ po prostu zaczynaj¹
w nich wygrywaæ.

Dlatego wpisanie do ustawy orientacji seksual-
nej jest bardzo niebezpieczne. Polska jest krajem
tolerancyjnym, krajem, gdzie jest ochrona rodzi-
ny, krajem o wartoœciach chrzeœcijañskich. I na-
gle te prowokacyjne zachowania ruchów homo-
seksualnych… Ostatnio w Warszawie by³a Para-
da Równoœci, która w ogóle nie ma prze³o¿enia na
sytuacjê w Polsce, poniewa¿ jest absolutna wol-
noœæ dla osób o innej orientacji seksualnej. Zre-
szt¹ te ruchy ju¿ nie ukrywaj¹, ¿e domagaj¹ siê
w³aœnie ustawy o prawnym zrównaniu tych
zwi¹zków z ma³¿eñstwem, czyli domagaj¹ siê
wspólnego rozliczenia podatkowego itd. A wiêc
staniemy przed takim problemem, ¿e stworzymy
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zapis, który bêdzie nas obligowa³ do tego, ¿eby ta-
kie zwi¹zki prêdzej czy póŸniej wprowadziæ do
ustawy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

(Senator W³adys³aw Dajczak: Jedno zdanie,
Pani Marsza³ek, je¿eli mo¿na.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Senatorze, mnie bardziej interesowa³o

to, jaki to bêdzie mia³o wp³yw na sytuacjê tych,
którzy maj¹ inn¹ opiniê na ten temat i do tej pory
mogli to wyra¿aæ, chocia¿by w mediach publicz-
nych.

Senator Czes³aw Ryszka:
Wp³yw bêdzie taki, ¿e nied³ugo bêdziemy kara-

ni za inne pogl¹dy ni¿ tolerancja wobec osób ho-
moseksualnych. Jak ju¿ chyba wczoraj wspo-
mnia³em w debacie, ostatnia rezolucja Parlamen-
tu Europejskiego zakazuje osobom duchownym
wypowiadania siê na temat osób o innej orientacji
seksualnej. A jak kap³an wypowiada siê o innej
orientacji seksualnej? Mówi, ¿e to jest grzech.
Wkrótce, jeœli ktoœ nazwie homoseksualistów
grzesznikami, to pójdzie za to do aresztu. Wyda-
rzy³o siê ju¿ tak w Szwecji, gdzie pastor zosta³ ska-
zany na trzy miesi¹ce wiêzienia za to, ¿e w ten spo-
sób siê wyrazi³. Albo Rocco Buttiglione, który by³
wytypowany przez rz¹d w³oski na komisarza Unii
Europejskiej. Za to, ¿e bardzo delikatnie powie-
dzia³, i¿ wed³ug niego i wed³ug nauczania Koœcio³a
homoseksualizm jest grzechem, Komisja Euro-
pejska go „wyciê³a” i nie móg³ zostaæ komisarzem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie ma pana senatora Piechniczka.
To proszê uprzejmie pana senatora Wojciecha

Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pana senatora Persona.

Otó¿, Panie Senatorze, nie mog³em uczestniczyæ
w posiedzeniu komisji kultury, ale jestem równie¿
cz³onkiem Komisji Œrodowiska, a na jednym
z majowych posiedzeñ Komisja Œrodowiska przy-
jê³a stanowisko w³aœnie w sprawie roli mediów

publicznych w kszta³towaniu œwiadomoœci ekolo-
gicznej spo³eczeñstwa oraz w edukacji ekologicz-
nej. Czy podczas posiedzenia komisji stanowisko
Komisji Œrodowiska, które zosta³o skierowane do
przewodnicz¹cego Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu, by³o rozpatrywane? Tam jest równie¿
propozycja poprawki. Chodzi o to, aby nast¹pi³o
uzupe³nienie art. 3 w rozdziale 2 projektu ustawy
o punkt w brzmieniu: upowszechnianie edukacji
ekologicznej, wiedzy o œrodowisku oraz kszta³to-
wanie œwiadomoœci i postaw proekologicznych
w spo³eczeñstwie. Pytam o tê kwestiê, jako ¿e Ko-
misja Œrodowiska jednog³oœnie przyjê³a to stano-
wisko i skierowa³a je zarówno do sejmowej komi-
sji, jako ¿e nast¹pi³o to jeszcze przed uchwale-
niem ustawy przez Sejm, jak i do senackiej komi-
sji. Jak rozumiem, sejmowa komisja nie pochyli³a
siê nad oœwiadczeniem Komisji Œrodowiska. Dla-
tego pytam, czy senacka komisja zajê³a siê t¹
spraw¹.

(Senator Andrzej Person: Mo¿na, Pani Marsza-
³ek?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Panie Senatorze, siêgn¹³em g³êboko do swoich,

ju¿ coraz mniejszych, zasobów pamiêci, ale…
Wspar³ mnie pan przewodnicz¹cy, przecz¹c ru-
chem g³owy. Nie dotar³o takie oœwiadczenie na po-
siedzenie komisji Senatu. Dotar³o do pana prze-
wodnicz¹cego, ale przyznam, ¿e jako komisja go
nie rozpatrywaliœmy.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jestem zdu-
miony t¹ sytuacj¹, jako ¿e to by³o stanowisko se-
nackiej komisji i…)

Mogê tylko wyraziæ skruchê…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja zg³oszê sto-

sown¹ poprawkê. Myœlê jednak, ¿e stanowiska
komisji innych ni¿ ta w³aœciwa do rozpatrywania
ustawy równie¿ powinny byæ brane pod uwagê.)

Na pewno ma pan racjê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Rzeczywiœcie to jakieœ zaniedbanie.
Bardzo dziêkujê pañstwu senatorom za zada-

nie pytañ.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.

Jest z nami pan minister Piotr…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam jeszcze

pytanie.)
Nie ma pana na liœcie
(Senator Witold Idczak: Nie, nie ma.)
(Senator Piotr Andrzejewski: To siê zapisujê.)
Dobrze. Bardzo proszê.

35. posiedzenie Senatu w dniu 18 czerwca 2009 r.
120 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych (cd.)

(senator Cz. Ryszka)



Senator Piotr Andrzejewski:

Jako sprawozdawca mniejszoœci czekam na
koniec, a¿ koledzy senatorowie…

Najpierw w trybie sprostowania. Chcia³bym
powiedzieæ, ¿e czekaliœmy na cz³onka komisji kul-
tury, pana senatora Skurkiewicza, ¿eby zapre-
zentowa³ stanowisko swojej komisji. Nie doczeka-
liœmy siê na dwóch posiedzeniach komisji.
W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e teraz jest czas, ¿eby to
zg³osi³.

A szansê uwzglêdnienia tego…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

przepraszam, Panie Senatorze, ale to jest adreso-
wane do pana. Gdyby pan zwróci³ uwagê na s³owa
swego kolegi, senatora Andrzejewskiego…)

Tak jest.
Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e mieliœmy parê

takich spotkañ. To te¿ dotyczy art. 3, który odnosi
siê do misji. Na wszystkich tych posiedzeniach
by³a szansa. Zreszt¹ rozpatrywaliœmy wszelkie
poprawki. Ta poprawka nie by³a przeg³osowana.

Teraz pytania nie do kolegi reprezentuj¹cego
komisjê kultury, tylko do pana przewodnicz¹cego
WoŸniaka.

(Senator Andrzej Person: Panie Przewodni-
cz¹cy, zapraszamy.)

Tak. Bardzo proszê.
Otó¿, jak stwierdziliœmy, komisja sejmowa nie

zajê³a siê zastosowaniem w procesie legislacyjnym
komunikatu interpretacyjnego dyrektywy Komisji,
komunikatu o stosowaniu zasad pomocy publicz-
nej do publicznych us³ug w zakresie nadawania
programów. To jest komunikat 2001/C 320/04.
Poniewa¿ komisja sejmowa siê tym nie zajê³a, to
mo¿eby³o toprzedmiotemobradkomisji finansów?

Czy komisja bada³a, w jakim zakresie ustawa
spe³nia wymogi ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o po-
stêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy
publicznej? Czy ustawa by³a badana pod k¹tem
jej zgodnoœci z systemem prawnym w zakresie po-
stêpowania odwo³uj¹cego siê do dyrektyw Unii
Europejskiej, do traktatów tworz¹cych wspólnoty
europejskie oraz odnoœnych przepisów i proce-
dur, zawartych w polskiej ustawie o postêpowa-
niu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej?
To pierwsze pytanie. Gdybym móg³ uzyskaæ odpo-
wiedŸ. A je¿eli komisja siê nie zajmowa³a, to nie
bêdê dr¹¿y³ tego tematu.

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Komisji znane

by³y opinie i ekspertyzy, zreszt¹ pan przewodni-
cz¹cy równie¿ jest w ich posiadaniu. Kwestie do-
tycz¹ce pomocy publicznej i notyfikacji by³y oma-
wiane na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych. Komisja by³a w posiadaniu tak-
¿e stanowiska Urzêdu Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, podpisanego przez pana ministra Do-

wgielewicza. W tym kontekœcie komisja przyjê³a
do wiadomoœci, ¿e ustawa jest zgodna z prawem
unijnym w takim zakresie, w jakim wynika to
z pisma podpisanego przez pana ministra Do-
wgielewicza. I jeœli dobrze pamiêtam, na posiedze-
niu komisji, kiedy podnoszono kwestiê notyfika-
cji, zosta³a ona wyjaœniona przez uczestnicz¹cych
w posiedzeniu przedstawicieli strony rz¹dowej
w ten sposób, ¿e to uchybienie, z którego sobie
zdajemy sprawê, mo¿e byæ konwalidowane. Tak
wiêc stanowisko, które zaj¹³ pan przewodnicz¹cy,
jest dla mnie zaskoczeniem, w toku dalszych
prac…

(Senator Piotr Andrzejewski: I stanowisko na-
szego Biura Legislacyjnego.)

Tak, no w³aœnie, to jest to nowum, które siê poja-
wia w tym momencie. Tego stanowiska nie by³o
w trakcie posiedzenia Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych.

Ta konwalidacja mo¿e uchroniæ nas od proble-
mu niezastosowania siê w odpowiednim czasie do
obowi¹zku zwrócenia siê do Komisji Europejskiej
o notyfikacjê. Zdaniem strony rz¹dowej, na to,
aby Komisja Europejska dokona³a notyfikacji,
uzgodnienia ustawy z prawem unijnym w zakre-
sie pomocy publicznej, jest wystarczaj¹co du¿o
czasu – pó³ roku. Dziêkujê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê.
Moje pytanie zosta³o niezupe³nie zrozumiane.

Otó¿ w dniu wczorajszym zosta³o nam dorêczone
pismo, którego poprzednio nie by³o – mówiê o piœ-
mie pana Dowgielewicza – a w którym obowi¹zek
sygnalizacji notyfikacyjnej przerzuca siê na…
Jest tam mowa o tym, ¿e zgodnie z ustaw¹ o po-
stêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy
publicznej i, miêdzy innymi, art. 88 ust. 3 Trakta-
tu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
wniosek o przekazanie do notyfikacji powinien
byæ przekazany prezesowi Urzêdu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. My te¿ tej informacji
wczeœniej nie otrzymaliœmy, dopiero wczoraj, na
nasze ¿¹danie, dorêczono nam pismo – skierowa-
ne do Bronis³awa Komorowskiego, marsza³ka Se-
jmu – z którego wynika, ¿e nie mog¹ siê zaj¹æ tym
problemem dlatego, ¿e przy inicjatywach rz¹do-
wych, i to jest notorium, brak projektów rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych, cytowanych w tym piœ-
mie, tam jest wymienionych ca³y szereg tych roz-
porz¹dzeñ wykonawczych. Czy to by³o badane?
Jak dalece notyfikacjê uniemo¿liwia nieza³¹cze-
nie do projektu ustawy, do uchwalonej zgodnie
z zasadami poprawnej techniki legislacyjnej usta-
wy, rozporz¹dzeñ wykonawczych, o których mo-
wa w piœmie sygnalnym, poprzednio jeszcze kie-
rowanym przez prezesa Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów? Czy zajmowaliœcie siê
pañstwo t¹ kwesti¹ na posiedzeniu komisji?
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Senator Henryk WoŸniak:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Przewo-
dnicz¹cy! Nie zajmowaliœmy siê, bo te¿ tych pro-
jektów rozporz¹dzeñ, jak dobrze wiemy, nie ma.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie ma.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów chce

skierowaæ pytanie do senatorów sprawozdaw-
ców? Nie? Dziêkujê bardzo.

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

s³ów.
Jest z nami pan minister Piotr ¯uchowski, wi-

ceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
Witam Pana!
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Nie dziêku-
jê, nie bêdê zabiera³ g³osu.)

Dziêkujê uprzejmie.
Teraz pañstwo senatorowie mog¹ zadawaæ

z miejsca pytania – przypominam, do minuty –
skierowane do pana ministra.

S¹ takie pytania, w zwi¹zku z tym zapraszam
pana, Panie Ministrze, tutaj do nas.

(Senator Czes³aw Ryszka: Czekamy, Panie Mi-
nistrze.)

Senator Piotr Andrzejewski:

Je¿eli jest przewodnicz¹cy Krajowej Rady, to
prosi³bym, ¿eby mu umo¿liwiæ udzielenie odpo-
wiedzi na nasze pytania. Bo byæ mo¿e pytania do
pana ministra bêd¹ zbêdne, je¿eli przewodni-
cz¹cy Krajowej Rady bêdzie chcia³ zaj¹æ stanowis-
ko.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ju¿, z wielk¹ chêci¹, tylko muszê uzyskaæ in-
formacjê, czy to jest zgodne z regulaminem…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wtedy zwolnimy
pana ministra z czêœci odpowiedzi.)

Czy w tej chwili mo¿na zadawaæ pytania prze-
wodnicz¹cemu Krajowej Rady?

(G³os z sali: Nie ma przewodnicz¹cego.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo inaczej naj-

pierw bêdziemy pytaæ pana ministra, a potem je-
szcze drugi raz przewodnicz¹cego Krajowej Rady.)

(G³os z sali: Nie ma przewodnicz¹cego.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Teraz jest kwestia

wyst¹pieñ, póŸniej bêd¹ pytania.)
(Rozmowy na sali)

Uzyska³am informacjê, ¿e pana przewodni-
cz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie
ma w tej chwili na sali. W zwi¹zku z tym zapra-
szam pana ministra.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przykro nam bar-
dzo, wobec tego bêdziemy pytaæ pana ministra…)

Zapraszam tutaj, Panie Ministrze, proszê, bo
s¹ pytania, trudno siê odwracaæ do pana kolegom
i kole¿ankom senatorom, a wiêc zapraszam na
trybunê.

W tej chwili pytania zadaj¹: pan senator Jan
Dobrzyñski, pan senator Piotr £ukasz Andrzejew-
ski, pan senator Ryszard Knosala, pani senator
Maria Pañczyk-Pozdziej i pan senator Czes³aw
Ryszka.

Proszê, pan senator Jan Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, niew¹tpliwie…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Mi-

nistrze, proszê tutaj, na mównicê.)
…ustawa medialna, o której dzisiaj mówimy,

jest obliczona na uzale¿nienie mediów publicz-
nych od rz¹du. Jest to powa¿ny problem, moim
zdaniem, powa¿ny problem wszystkich nas, Pola-
ków.

I mam takie pytanie. Jak rz¹d zamierza z tego
korzystaæ i czy w ogóle ma zamiar korzystaæ? I co
rz¹d zamierza zrobiæ, aby nie dochodzi³o do takiej
sytuacji, to znaczy do takiego daleko id¹cego uza-
le¿nienia od ministra skarbu czy ministra finan-
sów, generalnie od rz¹du?

Panie Ministrze, taka sytuacja mo¿e te¿ siê po-
jawiæ w poszczególnych województwach, bo tutaj
te¿ jest mo¿liwoœæ, aby te spó³ki by³y finansowane
czy te¿ wspó³finansowane przez samorz¹dy, czy to
gminne, czy wojewódzkie. No tam to ju¿ na pewno
zjawisko uzale¿nienia mediów publicznych od
rz¹dz¹cych bêdzie dosyæ szerokie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê o odpowiedŸ pana ministra.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Szanowni Pañstwo, mo¿e zanim udzielê odpo-

wiedzi, w kilku s³owach siê ustosunkujê, skoro
ju¿ jestem w tym miejscu, do poszczególnych wy-
powiedzi i ca³ej debaty.

Chcia³bym podkreœliæ jedn¹ rzecz, która nie zo-
sta³a w ¿aden sposób skomentowana w czasie de-
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baty. Pan senator Ryszka szuka³ Ÿród³os³owu us-
³ugi medialnej. Szanowni Pañstwo, w ca³ej prze-
strzeni prawnej… Jesteœmy dzisiaj w takim mo-
mencie, ¿e z jednej strony polsk¹ rzeczywistoœæ
medialn¹ tworzy ustawa o radiofonii i telewizji
z 1992 r., a z drugiej strony – prawo unijne. Dziœ
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go trwaj¹ intensywne prace nad wdro¿eniem czy
te¿ implementacj¹ dyrektywy unijnej o audiowi-
zualnych us³ugach medialnych. Ta dyrektywa de-
finiuje, czym jest us³uga medialna, ta dyrektywa
te¿ w sposób jednoznaczny dzieli us³ugi medialne
na us³ugi linearne, czyli us³ugi tradycyjne, do któ-
rych jesteœmy przyzwyczajeni, i na us³ugi nieli-
nearne, czyli tak zwane us³ugi na ¿¹danie. I na
etapie procedowania projektu ustawy o zada-
niach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych
trosk¹ ministra kultury i dziedzictwa narodowego
by³o to, aby ten projekt ustawy zawiera³ ju¿ w swej
treœci, a przynajmniej respektowa³, zapisy dyrek-
tywy o audiowizualnych us³ugach medialnych.
Chcia³bym tu mocno podkreœliæ, ¿e druk, który
wp³yn¹³ jako projekt poselski, czyli druk nr 1847,
jest zdecydowanie ró¿ny – po kilkudziesiêciu go-
dzinach pracy w³aœciwej podkomisji sejmowej –
od druku nr 1968, poniewa¿ zawiera te zapisy.
Tak wiêc us³uga medialna nie jest tylko i wy³¹cz-
nie wymys³em tego projektu ustawy, jest wy-
jœciem naprzeciw temu, co nas czeka. I tak na-
prawdê termin jest okreœlony – jest wyznaczony
na 19 grudnia bie¿¹cego roku – chocia¿ w prze-
strzeni europejskiej jest taka sytuacja, ¿e ¿aden
z krajów cz³onkowskich nie œpieszy siê z imple-
mentacj¹ tej dyrektywy, bo ona rzeczywiœcie
w sposób zasadniczy zmienia sytuacjê mediów.
To jedna sprawa, jeœli chodzi o wyjaœnienia w tej
debacie i te pytania, które tutaj pada³y.

Druga sprawa. Dla ministra kultury i dziedzi-
ctwa narodowego szczególnie istotn¹ kwesti¹
w procedowanej, czytanej dzisiaj ustawie by³a
kwestia archiwów. Na wniosek ministra zmienio-
no pewne zapisy w stosunku do projektu wejœcio-
wego, które pozwalaj¹ w ramach licencji progra-
mowej finansowaæ równie¿ ca³¹ obs³ugê, wszyst-
kie koszty zwi¹zane z archiwami telewizji publicz-
nej. Nie jest to kwota ma³a, bo jest to oko³o 15 mi-
lionów z³. Jest zamys³, ¿eby vacatio legis przygoto-
wane dla zmian strukturalnych w telewizjach re-
gionalnych, czyli ów rok, zosta³o skorelowane
z trwaj¹cymi w ministerstwie pracami nad przy-
gotowaniem projektu ustawy o utworzeniu Naro-
dowego Instytutu Audiowizualnego, który ma
uporz¹dkowaæ kwestie zwi¹zane z tym bardzo
trudnym i skomplikowanym tematem korzysta-
nia z archiwów audiowizualnych i z archiwów ra-
diowych. Powiem wprost: jest to trudny temat.
Tutaj, bodaj¿e w wypowiedzi senatora Cichonia,
w jakiœ tam sposób ten problem zosta³ poruszony.

Od strony prawa autorskiego i praw pokrewnych
to jest sprawa bardzo skomplikowana. Na przy-
sz³y rok szykujemy kompleksow¹ nowelizacjê
prawa autorskiego i praw pokrewnych i zapewne
w tej nowelizacji trzeba bêdzie zrobiæ pewne mo-
dyfikacje, które bêd¹ umo¿liwia³y funkcjonowa-
nie takiego instytutu. A wiêc temat archiwów, jeœ-
li chodzi o tê ustawê, by³ dla nas o tyle istotny, ¿e
chodzi³o o to, aby znalaz³y siê konkretne pie-
ni¹dze na to, aby te archiwa by³y po prostu bez-
pieczne.

I tak ju¿ na koniec powiem, ¿e trosk¹ ministra
kultury i dziedzictwa narodowego by³a te¿ oczy-
wiœcie sytuacja zwi¹zana z notyfikacj¹. Oczywi-
œcie jest to problem bardzo skomplikowany i dzi-
siaj nie ma m¹drego, nie ma takiego, który, ¿e tak
powiem, rzuci kamieniem, który z ca³¹ pewno-
œci¹ powie, ¿e wie, i¿ to bêdzie notyfikowane, czy
te¿ wie, ¿e to nie bêdzie notyfikowane. Jako przy-
k³ad negatywny bardzo czesto podaje siê notyfi-
kacjê pomocy publicznej dla stoczni. Chcê tylko
przypomnieæ, ¿e minister kultury i dziedzictwa
narodowego prowadzi³ skuteczn¹ notyfikacjê po-
mocy publicznej, notyfikacjê w dziedzinie kultu-
ry. Mam na myœli notyfikacjê zwi¹zan¹ z ustaw¹
z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Ta notyfi-
kacja by³a systemowa, czyli notyfikowano ca³¹
ustawê. Ka¿dego roku wystêpujemy do Komisji
Europejskiej, by notyfikowaæ bud¿et i kwoty,
które corocznie s¹ dysponowane przez Instytut
Sztuki Filmowej. I to jest przyk³ad pozytywny,
przyk³ad, ¿e tak¹ notyfikacjê mo¿na by³o prze-
prowadziæ. Mogê tylko dodaæ, ¿e ta notyfikacja
te¿ by³a prowadzona post factum, w takim sen-
sie, ¿e najpierw uchwalono ustawê, a potem zno-
tyfikowano j¹. Nie chcê tego przedstawiaæ jako
pewn¹ zasadê, nie taki jest mój cel. Jest to tylko
pewien przyk³ad na to, ¿e mówi¹c o notyfikacji
tak z³o¿onego problemu, jak finansowanie me-
diów… Jest to problem rzeczywiœcie bardzo z³o-
¿ony. Powiem tak. Mieliœmy w sejmowej podko-
misji kultury i œrodków przekazu eksperta, który
nam rozrysowa³, nawet w przestrzeni czasowej,
jak notyfikacja bêdzie siê nak³ada³a na finanse.
Ja tego nie jestem w stanie powtórzyæ, ale on to
rozrysowa³ w ten sposób, ¿e… To rzeczywiœcie
mo¿e byæ tak, i¿ te rzeczy uzupe³ni¹ siê w taki
sposób, ¿e tych zagro¿eñ, których siê obawiamy,
po prostu nie bêdzie.

To tyle tytu³em wprowadzenia – skoro ju¿ mam
g³os – i wyjaœnienia pewnych spraw podnoszo-
nych tutaj.

Szanowni Pañstwo, ja rozumiem, ¿e pytanie
o ewentualne uzale¿nienie od rz¹du czy te¿ od
w³adz wojewódzkich w dziedzinie us³ug medial-
nych po wejœciu w ¿ycie ustawy o zadaniach pub-
licznych, co poruszy³ pan senator… Szanowni
Pañstwo, jestem przekonany, ¿e je¿eli ta ustawa –
po pokonaniu ewentualnych trudnoœci notyfika-
cyjnych, o których mówimy – zacznie dzia³aæ, to
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da mo¿liwoœæ niezale¿nego funkcjonowania me-
diów. Naprawdê, jest to sprawa, której nie da siê
tak krótko wyjaœniæ. Ja uwa¿am, ¿e te zapisy, za-
równo dotycz¹ce wybierania reprezentacji do Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak równie¿ wy-
bierania w³adz kolejnych mediów, daj¹ tê mo¿li-
woœæ, ¿eby media by³y po prostu merytoryczne
i obiektywne. Jednak wszystko, Szanowni Pañ-
stwo, jest w rêkach ludzi i tego ju¿ nie bêdê ko-
mentowa³.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Poniewa¿, jak powiedzia³am, nie ma pana prze-

wodnicz¹cego, do udzia³u w naszych obradach
zostali te¿ zaproszeni cz³onkowie Krajowej Rady:
by³a pose³ Barbara Bubula i nasz kolega Piotr Bo-
roñ.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Senator.)
Czy by³y pan senator, a obecny cz³onek Krajo-

wej Rady, zechce zabraæ g³os? Bo otrzyma³am in-
formacjê, ¿e mo¿e tutaj wyst¹piæ w imieniu pana
przewodnicz¹cego.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bêdzie bardzo mi-
³o.)

Pan przewodnicz¹cy ma podobno do nas do-
trzeæ, ale zapraszam bardzo serdecznie pana mi-
nistra Piotra Boronia.

(Senator Piotr Andrzejewski: …bêdziemy rezer-
wowaæ sobie pytania, bo byæ mo¿e uzyskamy od-
powiedŸ tutaj, w wyst¹pieniu.)

Proszê jeszcze zostaæ, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Usi¹dê ko-
³o pana przewodnicz¹cego.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, tak.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Tu mam
blisko.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli mo¿na, to
mam jeszcze tylko jedno pytanie do pana mini-
stra. Poniewa¿ ma problem z nog¹, to…)

Czy zechce pan minister jeszcze… Tak?
(Senator Piotr Andrzejewski: …zadam to pyta-

nie, je¿eli mo¿na, na siedz¹co.)
Dobrze, tylko dla porz¹dku zapytam…
(Senator Piotr Andrzejewski: PóŸniej, tak jest.)
Czy to siê odnosi do tej czêœci, czy te¿ do tego

pytania, które zosta³o postawione?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, nie, po wy-

st¹pieniu…)
Dobrze, ale niech zostanie dokoñczona odpo-

wiedŸ na poprzednie pytanie, które zada³ pan se-
nator Dobrzyñski.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê.)

Cz³onek
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Piotr Boroñ:

Pani Marsza³ek, pan przewodnicz¹cy, zgodnie
z sugesti¹, dotrze do nas za kilka minut. Ja równie¿
jestem gotowy dopomóc tutaj w procedowaniu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czyli teraz zadaje pytanie przewodnicz¹cy ko-

misji, pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski, ta-
ka jest bowiem kolejnoœæ, a potem pan senator
Ryszard Knosala.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê.
Chcê zadaæ pytanie w zwi¹zku z treœci¹ pisma,

które zosta³o nam udostêpnione wczoraj. Ono do
nas nie dotar³o z materia³ami sejmowymi, a by³o
to pismo z 14 kwietnia 2009 r. do pana marsza³ka
Sejmu Bronis³awa Komorowskiego. W piœmie
tym, w imieniu prezesa Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów sygnalizowano, ¿e nie mo¿-
na uruchomiæ wymogów procedury notyfikacyj-
nej ze wzglêdu na brak w ustawie projektów roz-
porz¹dzeñ wykonawczych. W zwi¹zku z tym wczo-
raj skierowane zosta³o w trybie pilnym moje pis-
mo z pytaniem, czy w toku prac Sejmu zmieni³ siê
ten stan rzeczy i czy aktualnie dysponujemy jaki-
miœ materia³ami dotycz¹cymi treœci tych rozpo-
rz¹dzeñ, które umo¿liwi¹ proces notyfikacyjny.
OdpowiedŸ jest negatywna, a wiêc w dalszym
ci¹gu brakuje tych rozporz¹dzeñ wykonawczych.

Pytanie do pana ministra: czy bez tych rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych, ich projektu czy zaryso-
wania rozwi¹zañ merytorycznych, planowanych
na bazie tej ustawy w rozporz¹dzeniach wyko-
nawczych, jest mo¿liwoœæ uruchomienia skutecz-
nie procesu notyfikacyjnego?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê… Czy pan minister ma k³opot,

¿eby do nas dojœæ? To mo¿e rzeczywiœcie… To ju¿
jak pan sobie wybierze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Szanowni Pañstwo, z tego, co wiem, na sali jest

obecna pani wiceprezes UOKiK i zapewne mo¿e
œciœlej odpowiedzieæ na to pytanie. Wedle do-
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œwiadczeñ, chocia¿by tych, które przywo³ywa³em,
z 2005 r., dotycz¹cych ustawy o kinematografii,
a tak¿e wedle naszej wiedzy notyfikacja bêdzie
mo¿liwa wtedy, kiedy bêd¹ pe³ne dokumenty, czy-
li je¿eli równie¿ rozporz¹dzenia bêd¹ sprecyzowa-
ne. Bo pod wzglêdem merytorycznym bêdzie to
mo¿na rozpatrzyæ wtedy, kiedy pewne rozstrzyg-
niêcia bêd¹ zawarte w rozporz¹dzeniach.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê, nie
mam pytañ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Ry-

szarda Knosalê.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, w projekcie ustawy w art. 12

okreœlono termin na sk³adanie wniosków o przy-
znanie licencji programowej, jest to termin do
30 czerwca. Wskazano równie¿, ¿e w przypadku na-
dawcy publicznego licencja jest przyznawana przez
Krajow¹ Radê do 30 wrzeœnia. Z tego artyku³u wy-
nika tak¿e, ¿e nadawcy niepubliczni bêd¹ dzia³ali
wed³ug kodeksu postêpowania administracyjnego,
to znaczy, ¿e ich sprawy bêd¹ za³atwiane bez zbêd-
nej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym ni¿ miesi¹c.
Moje pytanie jest wiêc takie: czy nadawcy publiczni
i niepubliczni w przypadku sk³adania wniosków
rzeczywiœcie bêd¹ traktowani inaczej?

I drugie pytanie, te¿ z tym zwi¹zane: od którego
momentu nale¿y liczyæ up³yw terminu w przypad-
ku wniosków o licencjê z³o¿onych przez nadaw-
ców niepublicznych? Czy to bêdzie ten termin
30 czerwca? Bo gdyby by³o inaczej, to sprawa by
siê mocno skomplikowa³a.

I takie ju¿ drobne, ostatnie pytanie: czy w wy-
padku sk³adania wniosków jak¹kolwiek rolê bê-
dzie odgrywa³a kolejnoœæ ich sk³adania? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proponujê bli¿ej usi¹œæ, ¿eby nie musia³ pan

tak maszerowaæ…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Ja rozumiem, ¿e

gospodarzem przedk³adanego projektu ustawy
o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-

dialnych s¹ pos³owie, którzy taki projekt z³o¿yli.
Ja wiêc mogê jedynie przedk³adaæ i prezentowaæ
w tym momencie tylko i wy³¹cznie to stanowisko,
które by³o przez nas wyra¿ane w trakcie procedo-
wania.

My zg³aszaliœmy swoje uwagi co do pewnych
trudnoœci wynikaj¹cych z terminów okreœlonych
w ustawie, bo rzeczywiœcie jest tak, ¿e mamy tam
przynajmniej trzy zasadnicze terminy… Na po-
cz¹tku parlament musi przyznaæ pewne œrodki,
i to jest kwestia pewnego czasu, potem te œrodki
musz¹ zostaæ znotyfikowane, póŸniej w tych ter-
minach, które tutaj przywo³uje pan senator, musi
nast¹piæ logiczne, merytoryczne podzielenie li-
cencji i wydatkowanie wœlad za tym œrodków.

Ja nie chcia³bym, ¿e tak powiem, merytorycz-
nie oceniaæ ca³ej tej sytuacji. I myœlê, ¿e zg³oszone
pytania by³y pytaniami raczej do panów senato-
rów sprawozdawców, bo dotyczy³y meritum ca³e-
go przedk³adanego projektu, nie chcia³bym wiêc
udzielaæ odpowiedzi, które… No, gospodarzem
projektu ustawy s¹ pos³owie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pytanie zadaje pani senator Maria Pañ-

czyk-Pozdziej.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, w regionalnych oœrodkach ra-

diowych i telewizyjnych realizowane s¹ obecnie
bardzo czêsto ambitne programy i dobrze by by³o,
gdyby pojawia³y siê one równie¿ na antenie ogól-
nopolskiej, bo s¹ dobre, bo s¹ misyjne. Obecnie
ró¿nie z tym bywa z uwagi na to, ¿e, po pierwsze,
czas antenowy nie jest z gumy, a po wtóre, blokuje
siê czasami dostêp tych programów na antenê
z powodów, najogólniej mówi¹c, finansowych.
Có¿, nikt specjalnie chêtnie swoimi pieniêdzmi
siê nie dzieli. Czy nowa ustawa u³atwi ambitnym
programom drogê na antenê ogólnopolsk¹, zw³a-
szcza ¿e w grê bêd¹ wchodzi³y spó³ki i ¿e trzeba bê-
dzie sk³adaæ zamówienia? To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Nowa ustawa powstaje te¿ miê-
dzy innymi po to, by uatrakcyjniæ us³ugi medial-
ne. Z tym ¿e – i to nie jest tylko moja opinia, ale te¿
wielu odbiorców, zw³aszcza odbiorców telewizji
publicznej – obecnie najlepsze programy, na przy-
k³ad dokumentalne, emituje siê w póŸnych godzi-
nach wieczornych b¹dŸ wrêcz nocnych. Traktuje
siê widza jako takiego niedouczonego – przepra-
szam za to okreœlenie – odbiorcê, który tylko czeka
na seriale i ogl¹da tylko papkê telewizyjn¹. Czy
nie myœli siê równie¿ o tym, ¿eby wyodrêbniæ jakiœ
kana³, jak¹œ czêœæ telewizji, i przeznaczyæ to tylko
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na ambitne programy? Bo dotychczasowa polity-
ka jest dla mnie niepojêta: uszczêœliwia siê widza
na si³ê kolejnymi emisjami seriali czy któr¹œ z rzê-
du powtórk¹ jakiegoœ filmu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê pana ministra o odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Szanowni Pañstwo! Myœlê, Szanowna Pani Se-

nator, ¿e dzisiejszy, obecny kszta³t mediów publi-
cznych naprawdê nie jest taki z³y, bo du¿a czêœæ
dochodów oœrodków regionalnych pochodzi w³aœ-
nie z tego, ¿e ich audycje, ich dzie³a, ich utwory za-
mawiane s¹ przez oœrodek centralny. Je¿eli nawet
jest tak, ¿e nie daje to pe³nego zadowolenia finan-
sowego, to i tak znaczna czêœæ bud¿etów tych oœ-
rodków pochodzi w³aœnie z tego. Mam wiêc g³êbo-
k¹ nadziejê, ¿e dobre produkty oœrodków regio-
nalnych, które bêd¹ powstawa³y w tych oœrod-
kach maj¹cych ju¿ nowy kszta³, to jest w oœrod-
kach samodzielnych, równie¿ bêd¹ siê pojawia³y,
na takiej samej zasadzie jak dotychczas, w tele-
wizji centralnej.

Nowa struktura trochê jednak wymusza nowe
dzia³anie, now¹ aktywnoœæ i nowe spojrzenie na
media – i tu pewnie wrócilibyœmy do w¹tków de-
baty, która ju¿ w Senacie siê odby³a. Tu jednak
wchodzi w grê nowe uwarunkowanie, poniewa¿
oœrodki medialne staj¹ siê bardziej autonomicz-
ne. Jak tutaj zosta³o ju¿ powiedziane, niektórzy
obecni dyrektorzy, prezesi tych oœrodków, widz¹
w tym pewne mo¿liwoœci, inni z kolei mówi¹, ¿e
jest w tym pewne zagro¿enie… No có¿, jest to nor-
malna rzecz w sytuacji globalnej zmiany.

Odnoœnie do drugiego pytania… Szanowni
Pañstwo, dla widza jest to sprawa doœæ oczywista:
widz chce ogl¹daæ to, z czym siê uto¿samia, i to
wtedy, kiedy ma takie ¿yczenie. Nad tym debato-
wano bardzo mocno w podkomisji. Có¿, Szanowni
Pañstwo, istnieje tak zwany prime time, czyli czas,
który najlepiej siê sprzedaje. I reklamy w tym cza-
sie najlepiej siê sprzedaj¹. Je¿eli wiêc najlepiej
sprzedaj¹ siê reklamy w tym czasie, to nadawca
w tym czasie nadaje taki produkt, tak¹ audycjê,
taki film itd., który mo¿e tymi reklamami obudo-
waæ, mo¿e wstawiæ je na pocz¹tek i koniec tej au-
dycji. A je¿eli my chcemy ogl¹daæ to, co naszym
zdaniem realizuje stricte misjê publiczn¹ i wyra¿a
j¹ w sposób jednoznaczny, to my musimy za ten
czas zap³aciæ, ¿eby nadawca mia³ na to pieni¹dze.
I kó³ko siê zamyka.

Wszystko wiêc sprowadza siê tak naprawdê do
wygospodarowania odpowiednich pieniêdzy. I te
kwoty, które tutaj by³y przywo³ywane, to znaczy,
¿e dzisiaj telewizja publiczna zdobywa oko³o 3 mi-
liardów z³ z rynku reklam… Otó¿ zdobywa ona te
pieni¹dze miêdzy innymi dlatego, ¿e w³aœnie udo-
stêpnia prime time zdarzeniom, które pozwalaj¹
umieszczaæ reklamy za tak¹, a nie inn¹ cenê. Ta-
kie jest proste wyt³umaczenie. Ale pewnie nawet
jak cz¹stkowo bêdê to t³umaczy³, to ca³ej istoty
pañstwu nie wyt³umaczê. No, to siê sprowadza,
mówi¹c wprost, tak naprawdê do pieniêdzy.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:
Ja to wszystko rozumiem, ale chodzi mi w³aœ-

nie o to, ¿e ta telewizja ma byæ misyjna. Jeœli na tê
misyjnoœæ zbiera siê w danym czasie antenowym
takie du¿e pieni¹dze, to nale¿a³oby te¿ w tym
miejscu daæ program, który jest misyjny.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
No tak, mo¿emy na ten temat bardzo d³ugo roz-

mawiaæ. Odbiór widza a odbiór kogoœ, kto prowa-
dzi firmê, telewizjê publiczn¹, ró¿ni¹ siê w tym
wzglêdzie, bo ten drugi odpowiada za ca³y obrót
pieni¹dza w tej firmie. Czyli sprowadza siê to do
czystej ekonomii, niestety.

Senator Krystyna Bochenek:
Ja te¿ mam pytanie, pozwolê sobie je zadaæ

w tej czêœci. To bêdzie pytanie w rodzaju pytania
statystycznego. Otó¿ mówi siê bardzo czêsto,
z wiadomych przyczyn, ¿e radio jest brzydsz¹ sio-
str¹ telewizji.

Jaki procent pañstwa czasu zajmowa³y roz-
mowy o radiu? Bo zwykle w dyskusjach w 90%
odnosimy siê do telewizji, myœlê zreszt¹, ¿e to
jest taki nasz grzech powszechny, bo nawet tu,
w parlamencie, ¿e mówi¹c o mediach, kierujemy
uwagê wy³¹cznie na oœrodki telewizji i na stacje
telewizyjne, a tylko tak od czasu do czasu ktoœ,
kolega czy kole¿anka, napomknie coœ o radiu.
A zatem jak by³o z tym podczas pañstwa pracy,
jak pan minister to ocenia, jakie to by³y propor-
cje?

Sekretarz stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
To bardzo trudne pytanie, poniewa¿ chyba nikt

takich statystyk nie prowadzi, a wiêc to bêdzie
bardzo subiektywna odpowiedŸ.
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Dzisiaj rzeczywiœcie tak jest – myœlê, ¿e to jest
te¿ wymuszone ca³ym obszarem skutecznoœci
dzia³ania mediów – ¿e zainteresowanie ze sfery
audio zdecydowanie przenosi siê w sferê audiowi-
zualn¹, to jest pewna konsekwencja. Je¿eli je-
dnak nadal – to jest absolutnie moje zdanie – ma-
my czuwaæ nad realizacj¹ misji publicznej, to
w ¿aden sposób nie mo¿na tej misji publicznej re-
alizowaæ, nie maj¹c na uwadze radia publicznego
i chocia¿by takich programów, jak Program 2, co
do tego ja nie mam najmniejszej w¹tpliwoœci. (Ok-
laski)

(Senator Czes³aw Ryszka: S³uchacz Dwójki.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, w stenogramie brawa zostan¹

odnotowane, mimo ¿e koledzy nie podchwycili…
(Oklaski) Myœlê, ¿e mo¿na to powtórzyæ.

(Senator Marek Zió³kowski: Teraz ju¿ bêd¹ bu-
rzliwe.)

Tak, teraz ju¿ bêd¹ burzliwe. Musia³by pan
marsza³ek do³o¿yæ swoje, ¿eby tak by³o.

(Senator Henryk WoŸniak: Przechodz¹ce
w owacje.)

Tak, za chwilê bêd¹ owacje.
(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: Na stoj¹co.)
Dobrze. Tak ¿e wszyscy jesteœmy za, ale w wiêk-

szym stopniu myœlimy o telewizji.
W takim razie przechodzimy do pytania pana

senatora Czes³awa Ryszki.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pierwsze pytanie nasunê³o mie siê w zwi¹zku

z ostatni¹ wypowiedzi¹ pana ministra. Chodzi mi
o to, ¿eby rozwiaæ pewne w¹tpliwoœci. Nastêpne
pytanie bêdzie do ministra Ko³odziejskiego.

Czy zarobek z reklam, który zbierze telewizja,
Jedynka, Dwójka, bêdzie do podzia³u, je¿eli po-
wstan¹ spó³ki niezale¿ne w oddzia³ach? Na pewno
nie. Tak ¿e tutaj pan minister trochê siê myli…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

My nie mówimy o zarobku. Ustawa zak³ada
rozdzielanie pieniêdzy publicznych zgodnie z li-
cencjami. Mówi¹c o radiu, ja mówiê o pewnych
wartoœciach i o pewnych trudnoœciach w przeno-
szeniu tego pieni¹dza na zasadzie licencji progra-
mowych, w trosce o udzielanie tych licencji radiu
publicznemu. To o to chodzi.

Senator Czes³aw Ryszka:

Tak, ale chodzi o to, ¿e nie jest wiadome, czy…
Jest tak, ¿e spó³ki mog¹ wchodziæ miêdzy sob¹
w jakieœ uk³ady, ale czy siê bêd¹ dzieliæ nadwy¿k¹
finansow¹, to jest pod znakiem zapytania, bo ka¿-
dy bêdzie walczy³ o swoje.

Mam pytanie do ministra Ko³odziejskiego, pro-
œbê, ¿eby mi wyt³umaczy³ pewn¹ sprawê. Miano-
wicie przyczyn¹ likwidacji abonamentu, a zara-
zem z³ej sytuacji w mediach publicznych, by³a z³a
œci¹galnoœæ abonamentu. Równoczeœnie wyzna-
czono ten, powiedzmy, limit, kwotê w celu utrzy-
mania mediów publicznych w takiej wysokoœci,
w jakiej zosta³ œci¹gniêty abonament w 2007 r.,
czyli 880 milionów z³. To jest jakieœ rozdwojenie
jaŸni. Kwota uzyskana w wyniku z³ej œci¹galnoœci
staje siê kwot¹, która ma utrzymaæ media publi-
czne. I teraz konkretnie. Mam pytanie do mini-
stra, czy moje myœlenie jest s³uszne. W poprzed-
nich latach telewizja publiczna ³¹cznie ze œrodka-
mi przeznaczonymi z abonamentu wydawa³a mi-
nimum 350 milionów z³ na oœrodki regionalne.
Wystarcza³o to na nadawanie kilkugodzinnego
programu regionalnego, od trzech do czterech go-
dzin. W sytuacji rozdzielenia na szesnaœcie odrêb-
nych spó³ek te koszty niew¹tpliwie wzrosn¹. Biu-
rokracja. Teraz tak. 400 milionów z³ Krajowa Ra-
da Radiofonii i Telewizji przeznacza³a na radio
ogólnopolskie i na jego oddzia³y regionalne. Mamy
ju¿ 750 milionów. Na licencjê programow¹ dla te-
lewizji publicznej, dla Jedynki i Dwójki, zostaje
60 milionów z³. Za to ma siê utrzymaæ telewizja
centralna. Mo¿na to te¿ odwróciæ. 310 milionów
na radio, 300 na telewizjê, na Jedynkê i Dwójkê,
i wtedy na telewizje regionalne zostaje oko³o
100 milionów z³. Oczywiœcie mówimy o zjawisku
krótkiej ko³dry, ale to zosta³o niejako zaplanowa-
ne w tej ustawie. Wniosek jest taki: coœ padnie,
z czegoœ trzeba bêdzie zrezygnowaæ. Jak pan mi-
nister rozwi¹¿e ten problem, wyjaœni tê analizê fi-
nansow¹? O co w tym wszystkim chodzi?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! W odpowiedzi na

to pytanie powiem, ¿e my rzeczywiœcie robiliœmy
analizy kosztów funkcjonowania oœrodków
w strukturze ³¹cznej, w formie jednej spó³ki, tak
jak to ma dzisiaj miejsce, oraz w strukturze po-
dzielonej, z utworzeniem dodatkowych spó³ek.
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W ostatnich latach Krajowa Rada przeznacza³a,
wyodrêbnia³a kwotê 200 milionów z³, ponad
180 milionów z³ bezpoœrednio na funkcjonowanie
oœrodków regionalnych telewizji publicznej. To
by³y pieni¹dze w ramach puli abonamentowej dla
telewizji publicznej, ale wyodrêbnione i naznaczo-
ne. Na podstawie sprawozdañ finansowych na-
dawcy wiemy, ¿e nadawca inwestowa³, mo¿na po-
wiedzieæ, w te oœrodki drugie tyle. Zatem rzeczy-
wiœcie kwota 360 milionów, 400 milionów, która
utrzymywa³a te oœrodki, jest kwot¹ realn¹. Z tym
¿e nadawca tê drug¹ kwotê dodawa³ z przychodów
w³asnych, z w³asnych przychodów reklamowych.
Tutaj oczywiœcie funkcjonowa³ jeszcze mecha-
nizm, o którym by³a ju¿ mowa, wykupywania pro-
dukcji w oœrodkach na antenê ogólnopolsk¹, wy-
kupywania czasu, wspólnej dzia³alnoœci reklamo-
wej itd., itd. Krótko mówi¹c, ta dzia³alnoœæ wiêcej
ni¿ w po³owie by³a finansowana z przychodów
w³asnych. Mo¿na zak³adaæ, ¿e te 400 milionów to
jest koszt funkcjonowania oœrodków realizu-
j¹cych zadania programowe w czasie trzech go-
dzin dziennie programu w³asnego, i to wcale nie
premierowego, tylko programu w³asnego. Je¿eli
uznamy kwotê 200 milionów przeznaczan¹ rocz-
nie na radio ogólnopolskie i do tego kwotê prawie
200 milionów – proszê mi wybaczyæ dosyæ du¿e
przybli¿enia, bo to raz jest trochê wiêcej ni¿
200 milionów, raz trochê mniej, chodzi o to, ¿eby
to by³o bardziej obrazowe – to œrednio Krajowa Ra-
da na spó³ki radiowe przeznacza³a 400 milionów
z abonamentu.

400 milionów plus 400 milionów to jest 800 mi-
lionów. Rzeczywiœcie wtedy nie ma œrodków na te-
lewizjê ogólnopolsk¹. To jest du¿y problem. Dzi-
siaj telewizja ogólnopolska mog³aby zg³osiæ wnio-
sek o licencjê programow¹ na przyk³ad na TVP
Kultura, mog³aby zg³osiæ wniosek o licencjê pro-
gramow¹ na TVP Sport, ale trzeba siê liczyæ z tym,
¿e tych pieniêdzy tutaj nie znajdziemy. Krótko
mówi¹c, rzeczywiœcie jest to olbrzymi problem.
Przypominam, ¿e jeszcze 10% z tej kwoty jest
przeznaczane na otwarte konkursy, w których
uczestnicz¹ równie¿ nadawcy komercyjni.

Pani Marsza³ek, poniewa¿ by³o do mnie kilka
pytañ, to ja bym mo¿e od razu odpowiedzia³, ¿eby
nie zabieraæ potem czasu.

Kontynuuj¹c kwestie ekonomiczne, powiem,
¿e rzeczywiœcie z licencji programowej… Mo¿e
tak. Audycje, które s¹ realizowane w ramach li-
cencji programowej, obojêtne, czy to jest licencja
na program, czy na konkretn¹ audycjê, nie maj¹
ograniczeñ zwi¹zanych z przerywaniem w celu
emisji reklam czy obudowy tych audycji reklama-
mi. Krótko mówi¹c, mechanizm jest taki. Je¿eli
nadawca komercyjny wystêpuje o licencjê, to Kra-
jowa Rada nie bardzo ma podstawy do tego, ¿eby
na³o¿yæ na nadawcê takie ograniczenie, ¿e dostaje

pieni¹dze, swoisty grant na audycjê, ale nie mo¿e
jej przerywaæ reklamami. Poniewa¿ nie ma tego
upowa¿nienia w samej ustawie, to gdyby nawet
Krajowa Rada chcia³a to wprowadziæ w swoim
rozporz¹dzeniu, istnieje powa¿na obawa o to, ¿e
takie rozporz¹dzenie mog³oby byæ podwa¿ane.

Kto ma ograniczenia? Ograniczenia ma nadaw-
ca publiczny i to nie tylko w odniesieniu do audy-
cji, które bêd¹ finansowane z bud¿etu pañstwa,
ale w odniesieniu do wszystkich swoich audycji.
Krótko mówi¹c, nadawca publiczny realizuje ca³y
program. W tym programie ma ileœ audycji finan-
sowanych z funduszu zadañ, czyli z bud¿etu, ale
nie mo¿e przerywaæ reklamami ani jednych, ani
drugich. Jest to pewna, dosyæ mocno zarysowana
nierównoœæ gospodarcza. Mówiê to w kontekœcie
tego, ¿e ca³y czas pojawia³a siê koncepcja dzia³al-
noœci publiczno-komercyjnej nadawcy publicz-
nego. Chodzi³o o to, aby nadawca publiczny nie-
dobory abonamentowe czy niedobory bud¿etowe
uzupe³nia³ z przychodów z reklam. Otó¿ zakaz
przerywania programów i filmów reklamami, któ-
ry jest wprowadzony w ustawie – i ten zapis nie
zmienia siê w tej nowelizacji – zmniejsza mo¿li-
woœæ uzyskiwania przychodów z reklam mniej
wiêcej o po³owê. To widaæ w zestawieniach zysków
reklamowych nadawcy publicznego i nadawców
komercyjnych. Ten przychód uzyskiwany tylko
z reklam umieszczonych w tych dzielonych pro-
gramach i filmach to jest tyle, ile z normalnej dzia-
³alnoœci.

Krótko mówi¹c, je¿eli chcielibyœmy byæ kon-
sekwentni i tworzyæ taki model – zreszt¹ nie jes-
tem zwolennikiem tego modelu – to powinniœmy
zastanowiæ siê nad tym, czy rzeczywiœcie nie
wprowadziæ zasady, ¿e audycje misyjne s¹ ograni-
czone z mocy ustawy, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ re-
klamow¹, a reszty nie dotycz¹ te ograniczenia, ale
równie¿ audycji telewizji publicznej, je¿eli ona ma
siê z czegoœ utrzymaæ, a tym bardziej audycji oœ-
rodków, je¿eli one maj¹ siê z czegoœ utrzymaæ, bo
powinny mieæ mo¿liwoœæ zarabiania pieniêdzy tak
jak nadawcy komercyjni.

Jest to oczywiœcie konsekwencja pewnego po-
dejœcia. Pan senator Rulewski pyta³, i by³o to te¿
pytanie do Krajowej Rady, czy rezygnacja z abo-
namentu jest rezygnacj¹ z budowy spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Nie bêdê szeroko na ten temat siê
rozwodzi³, ale w dyskusjach ze œrodowiskami bar-
dzo czêsto pada³ ten argument, ¿e to zagro¿enie
jest tu bardzo realne i widoczne. Idea ustawy jest
w³aœnie taka, ¿e likwiduje siê instytucjê misyjn¹
jako instytucjê i zastêpuje j¹ samymi zadaniami.
I jest to ta konsekwencja, oczywiœcie moim zda-
niem równie¿ bardzo niebezpieczna i wielokrotnie
negatywnie wyra¿a³em siê o tym pomyœle. Ale ¿e-
by mówiæ ju¿ o samych faktach, powiem, ¿e jest to
konsekwencja filozofii podejœcia do budowy no-
wych mediów publicznych w Polsce. Rezygnuje-
my z instytucji na korzyœæ zadañ.
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Przechodzê do kolejnego pytania, co z orkie-
strami radiowymi itd. Pan senator sprawozdawca
Person mówi³, ¿e oczywiœcie spó³ki maj¹ mo¿li-
woœæ utrzymywania tych instytucji. Maj¹ mo¿li-
woœæ, to prawda, ale nie maj¹ na to pieniêdzy.
W myœl filozofii ca³ej ustawy i konkretnych zapi-
sów pieni¹dze publiczne przeznaczone s¹ wy³¹cz-
nie na zadania, czyli wy³¹cznie na audycje. Krótko
mówi¹c, orkiestry radiowe i inne instytucje obu-
dowuj¹ce media publiczne musz¹ byæ zasilane
z bud¿etu ministerstwa lub w inny sposób z bu-
d¿etu pañstwa, przejœæ, jak to siê mówi, na garnu-
szek samorz¹du albo bêd¹ zlikwidowane. W dzi-
siejszej strukturze przychodów radia nie ma mo¿-
liwoœci utrzymywania takich instytucji. Owszem,
Polskie Radio na przyk³ad mog³oby wykupiæ ja-
kieœ us³ugi, czyli konkretny koncert, w takiej or-
kiestrze, ale znamy problem ze wstrzymaniem re-
montu siedziby orkiestry pani Agnieszki Du-
czmal. Ta ustawa przes¹dza jednoznacznie, ¿e ta-
kich inwestycji robiæ ju¿ nie mo¿na, bo nie mo¿na
asygnowaæ na te rzeczy pieniêdzy bud¿etowych.

Tak samo, proszê pañstwa, jest z programem
TVP Info. Tu siê mówi o mo¿liwoœci tworzenia
programu informacyjnego przez spó³ki. Owszem,
teoretycznie jest taka mo¿liwoœæ, chocia¿ trudno
wyobraziæ sobie, ¿eby kilkanaœcie spó³ek regio-
nalnych razem, zgodnie stworzy³o jeden program
informacyjny. Ale znacznie powa¿niejsze zagro-
¿enie jest w tym, ¿e ten program informacyjny nie
mo¿e byæ finansowany z pieniêdzy publicznych,
dlatego ¿e to jeden podmiot ma siê zg³osiæ, a nie
konsorcjum kilkunastu spó³ek. Jeden nadawca
o takie pieni¹dze mo¿e wyst¹piæ. Krótko mówi¹c,
spó³ki mog¹ wymyœliæ sobie program TVP Info
nadawany w czasie wspólnym, ale bêd¹ musia³y
go sfinansowaæ z przychodów w³asnych. Te przy-
chody w³asne to bêdzie maksymalnie 15–20%
ca³oœci przychodów, które te spó³ki powinny
otrzymywaæ. Finansowo równie¿ jest to po pro-
stu nierealne.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce kosztów fun-
kcjonowania innych ni¿ tylko produkcja, bo
przecie¿ mówimy o finansowaniu konkretnych
produkcji, konkretnych audycji… Na marginesie
powiem, bo by³ tu podawany przyk³ad grantów,
które dzisiaj funkcjonuj¹, tego, ¿e one funkcjo-
nuj¹, ale to s¹ kontrakty na poziomie kilkunastu
tysiêcy z³otych, a nie kilku czy kilkudziesiêciu,
czy kilkuset milionów, wiêc te granty s¹ absolut-
nym marginesem w dzia³alnoœci spó³ek. Takie
koszty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ to s¹ chocia¿by
koszty emisyjne, o które by³o pytanie. Na ten rok
dla wszystkich spó³ek one s¹ planowane na po-
ziomie 220 milionów z³. Za sam¹ us³ugê transmi-
sji radio i telewizja p³ac¹ 220 milionów z³, co mo¿-
na porównaæ z 880 milionami z³, o których mówi-
my, ¿e takie pieni¹dze powinny siê znaleŸæ w bu-

d¿ecie na realizacjê ca³oœci zadañ misyjnych,
chocia¿ minister finansów i tak mówi, ¿e takich
pieniêdzy nie ma. Same zg³oszenia inwestycyjne
spó³ek na ten rok daj¹ kwotê 300 milionów z³.
Tych inwestycji z pieniêdzy funduszowych te¿
nie mo¿na realizowaæ. Tak wiêc te 300 milio-
nów z³, je¿eli spó³ki bêd¹ chcia³y inwestycje pro-
wadziæ… A dzisiaj s¹ to naprawdê, bo mówimy
o zarz¹dzaniu tymi spó³kami, bardzo ostro¿ne
i wywa¿one inwestycje. Spó³ki trzeba modernizo-
waæ przede wszystkim technologicznie. Zatem te
inwestycje bêd¹ musia³y byæ zaspokojone z przy-
chodów w³asnych tych spó³ek. Jedyn¹ spó³k¹,
która ma du¿y przychód w³asny, jest Telewizja
Polska SA i ona, komercjalizuj¹c siê coraz bar-
dziej, takie przychody mo¿e osi¹gaæ i bêdzie to
wystarcza³o, tyle tylko, ¿e nie bêdzie ju¿ dzieli³a
siê tym z oœrodkami regionalnymi.

Jeœli chodzi o potrzeby, o cyfryzacjê, to nadmie-
niê tylko, ¿e cyfryzacja jest faktem, bo we wrzeœ-
niu rusza pierwszy multipleks. W tym tygodniu
podpisujê decyzjê w sprawie multipleksu telewizji
mobilnej itd. To wszystko jest robione. Telewizja
publiczna bêdzie mia³a, jeœli uda siê to zrealizo-
waæ, swój trzeci multipleks, tak zwany trzeci mul-
tipleks cyfrowy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale z jakich fun-
duszy…)

Bêdzie musia³a za to zap³aciæ, to znaczy, bêdzie
musia³a zacz¹æ inwestowaæ. Kiedyœ by³ plan, ¿e ta
inwestycja mo¿e byæ pokrywana z abonamentu,
bo jest prosty mechanizm technologiczny, techni-
czny umo¿liwiaj¹cy œci¹ganie abonamentu od
osób, które dostaj¹ od telewizji w dzier¿awê deko-
der cyfrowy. Ca³y proces nie wymaga³by dodatko-
wych œrodków z bud¿etu pañstwa na subsydio-
wanie dekoderów dla rodzin najubo¿szych. Gdy
nie mamy abonamentu, to ta idea oczywiœcie te¿
znika. Za chwilê minister finansów bêdzie proszo-
ny, bo taka strategia cyfryzacji powstaje, o kilka-
set milionów z³otych na subsydiowanie dekode-
rów. Telewizja publiczna mia³a rezerwy na proces
cyfryzacji, dzisiaj te rezerwy zosta³y rozwi¹zane ze
wzglêdu na sytuacjê finansow¹ spó³ki.

Krótko mówi¹c, telewizja publiczna bêdzie
mia³a formalnie mo¿liwoœæ tworzenia multiplek-
su i na tym multipleksie bêd¹ mog³y byæ spó³ki re-
gionalne. Bardzo komplikuje to sprawê, dlatego
¿e na jednym multipleksie bêd¹ ró¿ne podmioty.
Gdyby nie by³o tego wydzielania oœrodków regio-
nalnych, to by³by to jeden spójny multipleks,
a tak bêdzie pewien problem. Powiedzmy, ¿e przy
pewnej dozie determinacji mo¿na by go roz-
wi¹zaæ. Jednak kwestia kosztów rzeczywiœcie po-
zostanie kwesti¹ bardzo istotn¹, bo telewizja pub-
liczna mia³a tam wprowadzaæ dodatkowo takie
programy, jak chocia¿by TVP Kultura czy TVP Hi-
storia. Mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e telewizja publi-
czna, ¿eby sfinansowaæ ca³e to przedsiêwziêcie,
wymyœli program TVP Rozrywka, w którym bêdzie
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taka rozrywka, ¿eby jak najszersza grupa odbior-
ców by³a jej konsumentem, bo jest termin, który
siê tu pojawia, prowadzenia normalnej dzia³al-
noœci komercyjnej.

Jeœli chodzi o pytanie, czy z funduszu misyjnego
mo¿e byæ finansowany sport – a pad³a tu odpowiedŸ,
¿e tak – to stwierdzam, ¿e nie, nie mo¿e byæ. W myœl
tej ustawy sport nie mieœci siê w zadaniach misyj-
nych finansowanych z funduszu, które s¹ okreœlone
w art. 3. Je¿eli nie wp³ynie stosowna poprawka, to
art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji okreœla tylko
ogólnie zadania misyjne telewizji publicznej, do któ-
rych telewizja ma byæ zobligowana, ale za tymi zada-
niami nie id¹ ¿adne œrodki finansowe. Pan minister
¯uchowski dobrze mówi³, ¿e wszystko zaczyna siê
rozgrywaæ w sferze finansów. Bo telewizja publiczna
rzeczywiœcie mo¿e tworzyæ kana³y tematyczne, na-
dawaæ transmisje sportowe itd., ale pieni¹dze dosta-
nie tylko na bardzo konkretnie okreœlone zadania.
No, chyba ¿e da siê udowodniæ, i¿ elementem wspie-
rania budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego s¹
transmisje sportowe.Tonie jest tak, ¿ewystarczy tu-
taj jakieœ naci¹ganie przez Krajow¹ Radê zapisów
ustawowych, bo proszê pamiêtaæ, ¿e wszystkie de-
cyzje i rozporz¹dzenia Krajowej Rady s¹ aktami pra-
wnymi ni¿szego rzêdu ni¿ ustawy. I je¿eli w ustawie
nie ma konkretnych delegacji co do rozporz¹dzeñ
KrajowejRady, towszystkomo¿ezostaæpodwa¿one.

I, proszê pañstwa, jeszcze ¿eby podsumowaæ…
Poniewa¿ wszêdzie widoczne jest niezrozumienie
tego, jakie programy mog¹ spe³niaæ misyjne kryte-
ria – bo rzeczywiœcie te kryteria raz s¹ bardzo sze-
rokie, a raz bardzo konkretne – i ubiegaæ siê o dofi-
nansowanie, chcia³bym powiedzieæ, ¿e „Taniec na
lodzie” spe³nia w kilku punktach kryteria stawiane
audycjom misyjnym finansowanym z Funduszu
Zadañ Publicznych. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz zada pytanie pan senator…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze ja.)
Proszê?
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze ja

chcia³bym zadaæ pytanie.)
Dobrze, dobrze, tak.
Pan senator Ryszard Bender, proszê uprzej-

mie.

Senator Ryszard Bender:
Chcia³bym zapytaæ pana ministra, przedstawi-

ciela ministerstwa kultury… Niech pan odpowie,
czy pana zdaniem abonament zapewnia³ Krajowej
Radzie Radiofonii i Telewizji znaczn¹ autonomiê, je-
œli chodzi o wyznaczanie celów do finansowania.
Obecnie cele bêdzie ustala³ ten, kto p³aci, czyli rz¹d.

Telewizja i radio – chyba zgodzi pan siê ze mn¹ –
stan¹ siê mniej publiczne, a bardziej rz¹dowe.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pozwol¹ pañstwo, pozwoli pan minister, ¿e je-

szcze poinformujê zgromadzonych, i¿ jest z nami
równie¿ wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, pani Ma³gorzata Kozak. Dzieñ
dobry, witam pani¹.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Senatorze, myœlê, ¿e…
(SenatorRyszardBender:…autonomiinapewno.)
Nie, nie.
Muszê tou³o¿yæwg³owie, ¿ebyniepowiedzieæod-

wrotnie. Myœlê, ¿e formu³a zaproponowana w dys-
kutowanej dzisiaj ustawie, czyli bezpoœrednie fi-
nansowanie z bud¿etu, w ¿aden sposób nie umniej-
sza autonomii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
w tym wzglêdzie, nie bardziej ni¿ czyni to dziœ abo-
nament. Tak naprawdê wszystko sprowadza siê do
dwóch spraw. Pierwsza, to odpowiednia wysokoœæ
œrodków. Druga to ta, o której w czasie tej debaty
tak naprawdê w ¿aden sposób nie dyskutujemy,
bardzo trudna w rzeczywistoœci polskiej…

Ja od lat zajmujê siê bardzo trudnym dla kultu-
ry tematem, mianowicie tym, jak pieni¹dz publi-
czny spotyka siê, tak to okreœlê, z jakoœci¹ w kul-
turze, czyli jak przek³ada siê na konkretne dzie³o,
na konkretny twór. My na ten temat nie dyskutu-
jemy, bo to jest bardzo trudno mierzalne, bardzo
trudno to sprawdziæ, to jest sprawa pewnych gu-
stów. Tak naprawdê wydawanie pieni¹dza publi-
cznego ma sens wtedy, kiedy, po pierwsze, daje to
mo¿liwoœæ dostêpu do kultury, a po drugie jest to
kultura odpowiedniej jakoœci. Nie rozrywka, nie
propaganda, a kultura. I myœlê, ¿e za³o¿eniem tej
ustawy jest równie¿ to, ¿eby spróbowaæ dzieliæ te
pieni¹dze na realizacjê misji publicznej z trosk¹,
¿eby pieni¹dze by³y tak wydawane, by broni³y pe-
wnej jakoœci w mediach. Czy tak siê zdarzy? Czas
poka¿e. Ale nie widzê szczególnego zagro¿enia sy-
stemowego w tym, ¿e abonament zostanie za-
st¹piony dotacj¹ z bud¿etu pañstwa, oczywiœcie
je¿eli bêdzie ona rzeczywiœcie odpowiednio wyso-
ka, odpowiednio wykorzystywana i dzielona.

Senator Ryszard Bender:
Dodam pytanie. Czy w zwi¹zku z tym…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

w³¹czyæ mikrofon, Panie Senatorze.)
…w odniesieniu do sum zebranych w ramach

tego odchodz¹cego ju¿ abonamentu, Krajowa Ra-
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da bêdzie mog³a w sposób tak samo swobodny,
jak dot¹d, wyznaczaæ cele, na które bêdzie wyda-
waæ pieni¹dze rz¹dowe?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
No, jak wczytamy siê w zapisy ustawy, nad któ-

r¹ dzisiaj dyskutujemy, to zobaczymy, ¿e jest tam
okreœlony pewien zasób zadañ, na jakie mo¿e byæ
przyznana licencja programowa. I z jednej strony
jest to ukierunkowanie decyzji Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji, a z drugiej strony wyjœcie na-
przeciw obostrzeniom, jakie stawia ca³y proces
notyfikacji. Nie mo¿na otwieraæ tego repertuaru
bardzo szeroko, poniewa¿ na etapie notyfikacji
i tak trzeba bêdzie to poprawiaæ, uszczegó³owiaæ.

(Senator Ryszard Bender: Potrzebne jest g³êbo-
kie wczytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz pan senator Piotr Kaleta.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana ministra. Senator spra-

wozdawca Czes³aw Ryszka wspomnia³ o pewnym
zagadnieniu, które w pewnym momencie zosta³o
opisane doœæ medialnie, ¿e tak powiem. Chodzi mi
o przysz³oœæ. To znaczy, je¿eli abonament zosta-
nie zniesiony, to co bêdzie z osobami, które do tej
pory nie p³aci³y abonamentu i w zwi¹zku z tym po-
wsta³y pewne zaleg³oœci? Jak rz¹d siê wtedy za-
chowa? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Ja myœlê, ¿e to jest pytanie raczej do pana prze-

wodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
do której trafiaj¹ œrodki z abonamentu. Ta sprawa
by³a podnoszona. Z tego co pamiêtam, sentencje
prawników sprowadza³y siê do tego, ¿e nie bêdzie
regresu, nie bêdzie mo¿liwoœci wyegzekwowania
œrodków, które nie zosta³y zap³acone. To jest zre-
szt¹ pewna logika, bo dzisiaj tak naprawdê nie
mo¿na skutecznie zbieraæ tego abonamentu. Para-
metry dotycz¹ce skutecznoœci zbierania, poboru
abonamentu by³y tutaj dzisiaj przedstawiane. One
s¹ rzeczywiœcie bardzo niskie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz ja pozwolê sobie zadaæ pytanie, ale pan
przewodnicz¹cy nawet nie musi tu przychodziæ.

Senator Krystyna Bochenek:
Proszê mi przypomnieæ, jaka czêœæ tego, nazwij-

my to, tortu abonamentowego trafia teraz do roz-
g³oœni regionalnych i jak to jest rozdzielane miêdzy
te rozg³oœnie. Ile dostaj¹ w tym roku na przyk³ad
rozg³oœnie regionalne? Czy ma pan mo¿liwoœæ…

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Od tego roku, w wyniku radykalnego spadku

przychodów z op³at za abonament, Krajowa Rada
zmieni³a sposób dzielenia œrodków miêdzy tele-
wizjê a wszystkie spó³ki radiowe – teraz jest to
50%, do 50%. Jeœli chodzi o wszystkie spó³ki ra-
diowe, to pieni¹dze równie¿ s¹ dzielone w stosun-
ku 50:50. Krótko mówi¹c, siedemnaœcie spó³ek
dostaje 25% przychodów abonamentowych.

(Senator Krystyna Bochenek: Z tych niskich te-
raz przychodów abonamentowych, tak? Z tego, co
wp³ywa z abonamentu?)

S³ucham?
(Senator Krystyna Bochenek: Z tego co wp³ywa

teraz…)
Z tego co wp³ywa, tak.
(Senator Krystyna Bochenek: Z tego procenta,

który wp³ywa.)
Tak, tak. To jest mniej wiêcej 1/4 wp³ywów z

abonamentu. W szczegó³ach to wygl¹da troszkê ina-
czej. Spó³ki dostan¹ 25%, du¿e radio, Polskie Radio,
dostaje27%, telewizja48%.Mniejwiêcej taki jest ten
podzia³.

Jeœli zaœ chodzi o œci¹ganie zaleg³oœci abona-
mentowych, to ta obecna ustawa i nowelizacja nie
przewiduj¹ ¿adnej abolicji. Te zaleg³oœci dalej bê-
d¹ œci¹gane. Szacujemy, ¿e w tej chwili wynosz¹
one 1 miliard 100 milionów z³.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nastêpu-
je teraz œci¹ganie tych zaleg³oœci.)

Po wejœciu w ¿ycie ustawy te zaleg³oœci dalej bê-
d¹ œci¹gane przez Pocztê Polsk¹, ale wtedy bêd¹
one przychodzi³y nie na konto Krajowej Rady, któ-
ra bêdzie rozdziela³a te œrodki miêdzy spó³ki, tylko
bêd¹ bezpoœrednio zasila³y bud¿et.

Na marginesie chcia³bym dodaæ, ¿e Poczta Pol-
ska bardzo mocno protestowa³a przeciwko wpro-
wadzeniu tej ustawy. Udokumentowa³a, ¿e poczy-
ni³a inwestycje w modernizacjê baz danych doty-
cz¹cych abonamentów w wysokoœci 40 milio-
nów z³ i wejœcie w ¿ycie tej ustawy spowoduje stra-
tê w³aœnie w tej wielkoœci.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz zadaje pytanie pan senator Piotr £ukasz

Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja mam pytanie nie do pana ministra, tylko do

przewodnicz¹cego Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, pytanie zasadnicze, dotycz¹ce naruszenia
zasad techniki prawodawczej przy okazji tej usta-
wy. To nie jest ustawa rz¹dowa. I w ustawie jest za-
pisane, ¿e aby w ogóle mo¿liwe by³o przyznawanie
licencji programowych, konieczne jest upowa¿nie-
nie, które ju¿ w momencie wnoszenia ustawy,
a przynajmniej w chwili wnoszenia jej do Senatu,
powinno byæ spetryfikowane, utwierdzone w dro-
dze projektu. Mianowicie, Krajowa Rada okreœli,
w drodze rozporz¹dzenia, wzór wniosku o przyzna-
nie licencji programowej, maj¹c na uwadze konie-
cznoœæ zapewnienia prawid³owej oceny propono-
wanego sposobu wype³niania misji publicznej
przez wnioskodawcê. Jest te¿ obowi¹zek przed³o-
¿enia przez Krajow¹ Radê tu, do Senatu, okreœla-
nych w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owych wa-
runków przeprowadzenia konkursu. I jest jeszcze
tutaj szereg rozporz¹dzeñ dla Krajowej Rady.

Pojawia siê pytanie, czy w toku prac w Sejmie,
zgodnie z zasadami techniki prawodawczej Sejm
przy poselskim projekcie zobowi¹za³ Krajow¹ Radê
i wyegzekwowa³ od niej projekty tych rozporz¹dzeñ.
Bez tych i innych rozporz¹dzeñ, jak ju¿ wiemy, nie
mo¿na przeprowadziæ notyfikacji. I to jest zasadni-
czyproblem: czymamydoczynienia zprawid³owym
przygotowaniem tej ustawy w Sejmie, czy mo¿e ma-
my do czynienia z ¿enuj¹cym naruszeniem zasad
techniki prawodawczej? Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Do przodu proszê patrzeæ, tak, bo pan minister

ju¿ przeszed³.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Szanowna Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo! Kra-

jowa Rada nie przedstawia³a ani nie by³a proszo-
na o przedstawienie projektów rozporz¹dzeñ. My
przedstawiliœmy jedynie opinie na temat tej usta-
wy. Wi¹za³o siê to oczywiœcie z innym ni¿ zwykle
trybem procesu legislacyjnego, jako projekt po-
selski on troszkê inaczej by³ procedowany. My, ¿e
tak powiem, nadobowi¹zkowo z³o¿yliœmy na rêce
pana marsza³ka Sejmu tak¹ opiniê, jak równie¿

opiniê na temat koniecznoœci uzgodnieñ miêdzy-
narodowych, europejskich, dotycz¹cych pomocy
publicznej. Jeœli zaœ chodzi o same rozporz¹dze-
nia, to one s¹ niezbêdne, aby tê ustawê wype³niæ
treœci¹. Ale, po pierwsze, to wymaga szeœciu bar-
dzo szerokich rozporz¹dzeñ – Krajowa Rada nie
jest w stanie tych rozporz¹dzeñ tak szybko przy-
gotowaæ. Po drugie, nie ma w ustawie ram, w któ-
rych te rozporz¹dzenia mia³yby siê mieœciæ. Krót-
ko mówi¹c, powinny byæ za³o¿enia ramowe, na
bazie których Krajowa Rada przygotowuje rozpo-
rz¹dzenia. Dzisiaj Krajowa Rada ma przygotowaæ
rozporz¹dzenia bez za³o¿eñ ramowych. I one rów-
nie¿ mog¹ byæ podwa¿alne, dlatego ¿e ustawa jest
ustaw¹, aktem prawnym wy¿szego rzêdu, i za-
wsze mo¿e byæ zastrze¿enie, ¿e rozporz¹dzenie nie
mieœci siê w materii ustawowej, ¿e wykracza poza
tê materiê i ¿e Krajowa Rada przekracza swoje
kompetencje. Te zastrze¿enia mog¹ byæ o tyle is-
totne, ¿e mówimy tu o rynku, o kwotach siêga-
j¹cych kilku miliardów z³otych, i taka mo¿liwoœæ
interweniowania i wniesienia zastrze¿eñ jest za-
wsze. I nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e bêdzie ona wyko-
rzystana, bo tak dzia³a rynek, nie tylko zreszt¹
medialny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê zostaæ…

Senator Piotr Andrzejewski:
Uzupe³nienie, uzupe³nienie: interesuje nas to

ze wzglêdu na prawid³owoœæ. Jest to pewien pre-
cedens, bo mamy do czynienia z zasadniczym
projektem, który wyszed³ nie od rz¹du, rz¹d jest
tutaj tylko posi³kowo, tylko wyszed³ z Sejmu. A za-
sad techniki prawodawczej musi przecie¿ prze-
strzegaæ tak¿e organ legislacyjny, jakim jest
Sejm.

Czy, a jeœli tak, to w jakim zakresie, by³a tu
wspó³praca, zarówno co do ramowych zasad, ja-
kie powinny znaleŸæ siê w ustawie wskazuj¹cej, co
powinno byæ w rozporz¹dzeniach? Czy wysz³o uz-
godnienie do organu konstytucyjnego, jakim jest
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, odnoœnie do
przygotowania treœci rozporz¹dzeñ? Czy w ogóle
jest to tylko w kategoriach opiniowania, czy w ka-
tegoriach zobowi¹zania, które by³o jednoznacznie
sformu³owane pod adresem Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Nie by³o ani takiego wniosku, ani takiego je-

dnoznacznego sformu³owania. Krajowa Rada nie
zosta³a do tego zobowi¹zana. Równie¿ Krajowa
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Rada nie zosta³a zobowi¹zana do zaopiniowania
tego projektu, poniewa¿ by³ to projekt poselski.
I tak jak mówiê, trochê nadobowi¹zkowo Krajowa
Rada przygotowa³a tak¹ opiniê, ale w tej opinii
przedstawiliœmy nasze w¹tpliwoœci. One dotyczy-
³y równie¿ materii, o której mówi³em i o któr¹ pan
senator pyta, dotyczy³y tak¿e trybu notyfikacyj-
nego. Dodatkowo przed trzecim czytaniem z³o¿y-
³em na rêce marsza³ka Sejmu specjaln¹ opiniê na
temat trybu notyfikacji z uwagi na to, ¿e etap pro-
jektu w polskim prawie koñczy siê na trzecim czy-
taniu, a wed³ug naszej ustawy i wedle samego
traktatu akcesyjnego oraz wed³ug innych doku-
mentów notyfikacyjnych Komisji Europejskiej
notyfikacja powinna nastêpowaæ na etapie pro-
jektu. Ten etap skoñczy³ siê na trzecim czytaniu.
Ja tak¹ opiniê na rêce pana marsza³ka Sejmu z³o-
¿y³em jeszcze przed tym trzecim czytaniem.

Uzupe³niaj¹c, notyfikacji wymaga nie tylko
ustawa o radiofonii i telewizji, nowa ustawa o za-
daniach publicznych, ale tak¿e ustawa o kinema-
tografii, bo tam równie¿ jest zmiana zasad udzie-
lania pomocy publicznej. Ta ustawa by³a notyfi-
kowana i w uwagach zawartych w odpowiedzi Ko-
misji Europejskiej co do tamtej notyfikacji jest
podkreœlone, ¿e ka¿da zmiana, ka¿dy projekt
zmiany wymaga notyfikacji. Tutaj jest to napisa-
ne przez Komisjê Europejsk¹ ju¿ jednoznacznie,
wprost.

(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie dodatko-
we – dziêkujê bardzo – czy równie¿ poprawki zmie-
niaj¹ce zakres…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To ju¿ pi¹te dodatkowe pytanie, Panie Senato-

rze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, je¿eli pani

marsza³ek pozwoli, ¿ebym wyczerpa³ ten temat.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy w myœl tej odpowiedzi, poprawki Senatu

zmieniaj¹ce notyfikowany charakter projektu
ustawy powinny byæ te¿ notyfikowane?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Trudno mi w tej chwili jednoznacznie odpowie-

dzieæ na to pytanie. Tak, wiêkszoœæ z tych istot-
nych poprawek dotycz¹cych zasad podzia³u pie-
niêdzy czy te¿ okreœlenia wysokoœci œrodków – bo

tam s¹ równie¿ zg³oszone poprawki co do trybu
wpisywania tej kwoty do bud¿etu, czy to do pro-
jektu ustawy bud¿etowej, czy do samej ustawy
bud¿etowej, czy te¿ w uzgodnieniu z ministrem fi-
nansów – wymaga oczywiœcie notyfikacji w Komi-
sji Europejskiej.

Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê bardzo panu prezesowi i pani marsza-

³ek. Bardzo dziêkujê za umo¿liwienie pytania.
Jest to pewien precedens, dlatego pozwoli³em

sobie tak dr¹¿yæ ten temat, ¿e byæ mo¿e przy nieje-
dnej jeszcze ustawie bêdziemy mieli w przysz³oœci
do czynienia z koniecznoœci¹ notyfikacji popra-
wek Senatu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja bardzo dziêkujê za dociekliwoœæ. Ja tutaj

pyta³am, czy ma pan senator kolejne pytanie,
w imieniu pana kole¿anek i kolegów, którzy nie
mog¹ siê doczekaæ swojej kolejki.

Bardzo proszê, pan senator Wojciech Skurkie-
wicz.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo przepra-
szam kolegów i kole¿anki, ale chcia³em ju¿ wy-
czerpaæ materiê, ¿eby nie drêczyæ…)

Kolejnymi pytaniami…
(Senator Piotr Andrzejewski: .…naszych goœci

dodatkowymi pytaniami w tym zakresie.)
To nie drêczmy.
I pyta senator Wojciech Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze do pana mini-

stra Ko³odziejskiego.
Panie Ministrze, ca³y czas interesuje mnie

sprawa dotycz¹ca TVP Info. Jak pan ocenia, czy ta
ustawa umo¿liwi dalsze funkcjonowanie tego
programu? A je¿eli nie, to czy jest szansa aby, sam
nie wiem, mo¿e na tym pierwszym multipleksie
znalaz³ siê taki program o charakterze informa-
cyjno-publicystycznym, zarz¹dzany przez Tele-
wizjê Polsk¹, przez TVP, bo to jest jakby naturalna
konkurencja dla Polsatu i dla TVN. I wydaje siê, ¿e
telewizja publiczna ca³y czas powinna pielêgno-
waæ w³aœnie ten kana³ i podtrzymywaæ jego istnie-
nie.

Drugie pytanie, jeœli pani marsza³ek pozwoli,
chcia³bym skierowaæ do pani prezes UOKiK, jeœli
to jest mo¿liwe. Bardzo wiele s³ów pada odnoœnie
do procedury notyfikacyjnej i postêpowania, jakie
bêdzie odbywa³o siê, czy te¿ jakie powinno siê od-
byæ. Jak pani prezes ocenia, czy d³ugo bêdzie
trwa³a ta procedura notyfikacyjna? I co bêdzie, je-
œli Komisja Europejska w sposób negatywny wy-
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powie siê o zmianach w finansowaniu mediów
wprowadzanych t¹ ustaw¹ ? Czy bêdzie to bezpo-
wrotnie traktowane jako mo¿liwoœæ finansowania
tej misyjnoœci czy programów misyjnych w me-
diach prywatnych, jak i w mediach publicznych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo wiêc proszê pana ministra, czy mo¿e

odwrotnie, bo pierwsze pytanie by³o, jak rozu-
miem, do pana ministra kultury, tak?

(G³os z sali: Nie, nie.)
Do pana przewodnicz¹cego? Proszê.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o mo¿liwoœæ fun-

kcjonowania TVP Info, to odpowiedŸ wymaga wy-
jaœnienia. To znaczy, w takiej formie i w takiej
strukturze organizacyjnej Telewizja TVP Info fun-
kcjonowaæ nie mo¿e. Jeœli chodzi o przysz³oœæ, to
kana³ informacyjny TVP Info mog¹ stworzyæ spó-
³ki telewizyjne regionalne, ale nie mog¹ na to
otrzymaæ pieniêdzy z funduszu misyjnego, dlate-
go ¿e to jeden nadawca, a nie kilkunastu nadaw-
ców o takie licencje mo¿e siê ubiegaæ. Mo¿na by
by³o sobie wyobraziæ projekt, w którym wszystkie
spó³ki tworz¹ taki projekt, ale tylko jedna go fi-
nansuje; by³aby to du¿a telewizja publiczna. Jeœli
siê jednak wczytamy w ustawê, to oka¿e siê, ¿e
du¿a telewizja publiczna nie mo¿e wejœæ do tego
konsorcjum tworz¹cego program informacyjny,
czyli, krótko mówi¹c, program informacyjny ma
byæ tworzony poza telewizj¹ publiczn¹. Jeœli cho-
dzi o ekonomizacjê kosztów, to bêdziemy mieli kil-
kanaœcie telewizji publicznych i tak naprawdê ka-
¿da z nich bêdzie tworzy³a swój program informa-
cyjny. Ca³a agencja informacyjna, która w tej
chwili na Placu Powstañców funkcjonuje, zasila-
j¹c telewizyjne „Wiadomoœci”, „Panoramê” i infor-
macje w TVP Info, bêdzie produkowa³a tak¹ sam¹
liczbê godzin programu, ale tylko na dwie anteny.
Bêdziemy mieli za to nie jedn¹ kamerê telewizji
publicznej, tylko dziesiêæ, je¿eli oœrodek w Bia-
³ymstoku bêdzie zainteresowany informacj¹ z Se-
natu. Moim zdaniem to rozdrobnienie na pewno
bardzo niekorzystnie wp³ywa na ekonomikê tego
ca³ego przedsiêwziêcia. Tak jak mówi³em, o pie-
ni¹dze jest trudno, a wymagane s¹ du¿e nak³ady
inwestycyjne na tworzenie tego kana³u. Telewizja
publiczna mog³aby oczywiœcie stworzyæ kana³ in-
formacyjny, a nawet przej¹æ jego nazwê – to przy
podziale trzeba by by³o okreœliæ – czyli by³aby to
telewizja publiczna TVP Info. Nie ma ju¿ czêstotli-

woœci naziemnych, bo te s¹ wykorzystywane
przez spó³ki regionalne telewizji, wiêc pozostaj¹
platformy satelitarne i kablowe. Podstawowy pro-
blem dotyczy konkurencji i konkurencyjnoœci.
Dzisiaj TVP Info ma ogl¹dalnoœæ na poziomie zbli-
¿onym do 5%. TVN24, podobna antena, ma og-
l¹dalnoœæ na poziomie 3%. Wynika to z tego, ¿e
TVP Info jest dostêpna w bezp³atnej ofercie w na-
dawaniu naziemnym. Je¿eli to zniknie i telewizja
publiczna bêdzie chcia³a podtrzymaæ ten pro-
gram, ale ju¿ tylko w kablówce, to automatycznie
konkurencyjnoœæ tego programu zredukuje siê
kilkakrotnie. Ale to nie jest jedyny problem. Dzi-
siaj mamy TVN24, program informacyjny Polsa-
tu, programy biznesowe itd. Te programy ju¿ s¹
na tych platformach, które jednak maj¹ ograni-
czon¹ pojemnoœæ. I dzisiaj telewizja publiczna
stanê³aby tak naprawdê na pocz¹tku drogi ,
chc¹c wprowadziæ nowy program informacyjny,
jakby to by³o, nie wiem, piêæ lat temu. Trudno bê-
dzie przekonaæ operatora telewizji kablowej albo
platformy satelitarnej, ¿eby chcia³ wpuœciæ ten
program do swojego pakietu i za niego zap³aciæ,
bo on ju¿ przynajmniej jeden albo nawet dwa pro-
gramy informacyjne ma w tym pakiecie. To wszys-
tko jest zwi¹zane z kalkulacj¹ kosztów i kalkula-
cj¹ wysokoœci abonamentu. Takie programy sate-
litarne czy kablowe, tak¿e kana³y informacyjne,
utrzymuj¹ siê dziêki temu, ¿e nadawca pobiera od
operatorów op³atê od ka¿dego gniazdka, od ka¿-
dego odbiorcy, który wykupi dany pakiet, gdzie
ten program informacyjny jest, trudno wiêc bê-
dzie przekonaæ operatora, a tym bardziej widza,
¿eby dodatkowo zap³aci³ za drugi albo trzeci kana³
informacyjny. Krótko mówi¹c, wejœcie na ten ry-
nek telewizji publicznej z programem informacyj-
nym jest dzisiaj bardzo trudne. Przy takich wa-
runkach, moim zdaniem, nawet niemo¿liwe. Je-
¿eli telewizja publiczna nie dostanie na to pieniê-
dzy, to nie da sobie rady i ten program nie zaist-
nieje na platformach tylko i wy³¹cznie satelitar-
nych i kablowych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, niech jeszcze pan przewodni-

cz¹cy zostanie na moment.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Rozumiem, ¿e praktycznie t¹ ustaw¹ bezpo-

wrotnie likwidujemy TVP Info w takiej formie,
w jakiej w tej chwili ten program jest nadawany.
Ja bêdê zg³asza³ poprawkê. Czy w tym momencie
nie nale¿a³oby siê zastanowiæ, jak znowelizowaæ
art. 26 ustawy o radiofonii i telewizji, ¿eby oprócz
tego… Bo tam jest mowa, ¿e telewizjê publiczn¹
tworz¹ spó³ka Telewizja Polska SA, zawi¹zana
w celu utworzenia i rozpowszechnienia ogólno-
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polskich programów, Programu 1, Programu 2
i TV Polonia, równie¿ dla odbiorców zagranicz-
nych.

Czy nie nale¿a³oby tutaj dopisaæ: zajmuje siê
równie¿ tworzeniem i rozpowszechnianiem ogól-
nokrajowego programu o charakterze informacyj-
no-publicystycznym? Czy to nie by³oby jakieœ roz-
wi¹zanie w tej sytuacji? Chodzi o to, ¿eby przynaj-
mniej nie zmarnowaæ tych kilku lat, kiedy wiel-
kim nak³adem si³ ludzkich i œrodków finanso-
wych ten program, ten kana³ zosta³ stworzony.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Panie Senatorze, uwa¿am, ¿e gwarancja zawar-

ta w samym zapisie ustawowym bez stworzenia
warunków finansowych i technicznych nic nie da,
dlatego ¿e samo zobligowanie nadawcy publicz-
nego niestety nie poci¹gnie za sob¹ wyasygnowa-
nia odpowiednich œrodków, a tym bardziej znale-
zienia czêstotliwoœci naziemnych, które w tej
chwili ta antena ma, a póŸniej nie bêdzie mia³a.
Nie ma w tej chwili wolnych czêstotliwoœci na-
ziemnych. Jeœli chodzi zaœ o zapewnienie mo¿li-
woœci funkcjonowania temu kana³owi, to wyma-
ga³oby to znacznie g³êbszych przeróbek tej materii
ustawowej, a mianowicie zobligowania spó³ek re-
gionalnych do udostêpnienia czêœci swojej anteny
dla ogólnopolskiego kana³u informacyjnego. Ta-
kie rozwi¹zanie da³oby mo¿liwoœæ funkcjonowa-
nia TVP Info.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam teraz pana senatora Jana Rulew-

skiego.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Kierujê te¿ to

pytanie do pani prezes UOKiK.)
Przepraszambardzo…Aha, tak, tak, oczywiœcie.
Przepraszam, jeszcze moment, Panie Senato-

rze, jeszcze musi odpowiedzieæ na drugie pytanie
pani prezes Ma³gorzata Kozak, a zaraz potem za-
bierze g³os pan senator.

(SenatorJanRulewski:Ustêpujêzprzejmnoœci¹.)

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Je¿eli chodzi
o d³ugoœæ okresu, jakie zajmuje notyfikacja, to za
ka¿dym razem jest to sprawa bardzo indywidual-

na. Z jednej strony zale¿y to od dokumentów, ja-
kie zostan¹ dostarczone do prezesa UOKiK,
a z drugiej strony równie¿, powiedzia³abym, od
bezpoœredniego wsparcia ministra danego resor-
tu, który jest gospodarzem ustawy. Zdarza siê, ¿e
notyfikacja zajmuje na przyk³ad kilka miesiêcy,
zdarza siê, ¿e zajmuje kilkanaœcie. Tak jak mówiê,
jest to te¿ zwi¹zane z jakoœci¹ informacji, jakie zo-
stan¹ dostarczone do prezesa UOKiK.

Je¿eli chodzi tutaj o kwestiê, powiedzmy, przygo-
towania, to istotne jest równie¿ rozpoczêcie, czyli na
przyk³adspotkanieprenotyfikacyjne.Znaszychdo-
œwiadczeñ, z tego, co obserwowaliœmy, je¿eli chodzi
o notyfikacjê ustaw o podobnym znaczeniu w pañ-
stwachcz³onkowskich,wynika, ¿e taknaprawdêna
ponad dwadzieœcia wydanych decyzji chyba tylko
dwie by³y negatywne. To by³a sprawa duñska, i to
te¿ dotyczy³o zwrotu pomocy, ale ponad tê kwotê,
która zosta³a wczeœniej ustalona. To nie jest tak,
proszê pañstwa – mo¿e ja to wyjaœniê – ¿e Komisja
Europejska jest po prostu bardzo nastawiona na
nie. Proces notyfikacji polega na pewnych uzgo-
dnieniach, na pewnych negocjacjach, na wyjaœnia-
niu, powiedzmy, sytuacji, jaka panuje w danym
pañstwie cz³onkowskim. To jest raczej kwestia do-
gadania siê z Komisj¹ Europejsk¹, wype³nienia pe-
wnych ram. W tym wypadku jest to komunikat Ko-
misji Europejskiej dotycz¹cy, powiedzmy, udziela-
nia pomocy pañstwa w zakresie us³ug medialnych.
A wiêc to nie jest do koñca tak, ¿e ta ustawa czy ca³y
projekt jest ju¿ z góry skazany, to po prostu kwestia
pewnego rodzaju pracy.

Chcia³abym mo¿e jeszcze coœ dodaæ. Je¿eli cho-
dzi o tê ustawê, to jest kwestia tego, ¿e oprócz pro-
jektu ustawy, a w³aœciwie ju¿ w tym momencie
uchwalonej ustawy, bêd¹ notyfikowane projekty
rozporz¹dzeñ, a wiêc na tym etapie, skoro ci¹gle
jest to projekt, mamy jeszcze mo¿liwoœæ dostoso-
wania tych projektów. Tak wiêc nie demonizowa³a-
bym tutaj Komisji Europejskiej, tak bym to ujê³a.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, trzeba to uzupe³niæ, bo to jest bardzo wa¿-
na…)

(Senator Czes³aw Ryszka: Przepraszam bar-
dzo, ale to jest pytanie o to, kto ma racjê, kto mówi
prawdê… To jest bardzo wa¿ne.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam bardzo, ostatnio pyta³ pan sena-

tor Skurkiewicz. Czy to jest…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Pani prezes poruszy³a bardzo wa¿n¹ kwestiê.

Proszê mi powiedzieæ, czy dobrze to zrozumia³em
i najwy¿ej wyprowadziæ mnie z b³êdu. Powie-
dzmy, ¿e mówimy, przyk³adowo, o kwocie
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880 milionów i o tym, ¿e Komisja Europejska
zgodzi siê na tê kwotê, która mo¿e byæ skierowa-
na na ten fundusz misyjny. Jeœli na przyk³ad za
dwa, trzy lata Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
zdecyduje, ¿e bêdzie zasila³a media kwot¹ pó³to-
ra miliarda czy wynosz¹c¹ 1 miliard 100 tysiêcy,
to czy mo¿e siê okazaæ, ¿e Komisja Europejska
mo¿e nakazaæ zwrot tych 880 milionów z³? Tak to
rozumiem.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:

Nie w ten sposób. My notyfikujemy sam proces
wydatkowania œrodków, czyli to, w jaki sposób
one s¹ dzielone, jaka jest nad nimi kontrola, gdzie
one s¹ alokowane…

(G³os z sali: Co do wysokoœci te¿?)
(Senator Henryk WoŸniak: Sposób lokowania,

co do zasady.)
…sposób ich wydatkowania, to, jak one wp³y-

waj¹. Je¿eli chodzi o sam¹ wysokoœæ, to mo¿emy
to notyfikowaæ, ale je¿eli dochodzimy do wnios-
ku, ¿e chcemy zwiêkszyæ tê kwotê, z ró¿nych
wzglêdów, to równie¿ jest to notyfikacja, jakaœ
zmiana. Ta notyfikacja idzie po prostu ju¿… No,
to nie jest w ten sposób, ¿e…

Mo¿e znowu by³o tu pewne niezrozumienie tego
procesu i wydawa³o siê, ¿e notyfikujemy coœ raz na
zawsze. Nie. By³a ju¿ tutaj poruszona kwestia no-
tyfikacji istotnych zmian. Ja chcia³abym zauwa-
¿yæ, ¿e notyfikacja nie dotyczy wszystkich zmian
do ustaw, które ju¿ by³y notyfikowane jako projek-
ty pomocowe, tylko zmian istotnych. To nie jest
tak, ¿e ka¿da poprawka, która jest przygotowana,
musi podlegaæ notyfikacji. To ka¿dorazowo jest ba-
dane. W przypadku, kiedy pañstwo siêgacie do
ró¿nych ekspertyz, mo¿ecie siê za ka¿dym razem
zwróciæ do prezesa UOKiK, a my w ka¿dej sytuacji
bêdziemy pañstwu tak¹ pomoc oferowaæ i mówiæ,
czy to mo¿e podlegaæ notyfikacji. Tak ¿e proszê nie
obawiaæ siê, ¿e to jest zrobione raz na zawsze, bo
okolicznoœci siê zmieniaj¹ i pojawia siê mo¿liwoœæ
negocjacji. My te¿ jesteœmy pañstwem cz³onkow-
skim i mamy pewien wp³yw na to, co siê dzieje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Rulewski, proszê bardzo, kolejno…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie uzyska³em

odpowiedzi na moje pytanie.)
(G³os z sali: Proszê nie przeszkadzaæ.)
PanieSenatorze, terazpytapansenatorRulewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Pani Prezes, jestem jednym z milionów odbior-
ców telewizji. Tak¿e radia, ale przede wszystkim
telewizji. Dlaczego pani nie broni mojego intere-
su? Chodzi o to, ¿e od wielu lat wiêkszoœæ filmów
nie jest dubbingowanych, tylko pokazywane s¹ ze
œrodkiem nasennym zwanym lektorem, a przez to
dzieci, m³odzie¿, jak równie¿ starcy nie ucz¹ siê jê-
zyka dŸwiêkowo, a wielu ludzi nie ogl¹da telewizji.
Co pani w tej sprawie zrobi³a, zw³aszcza teraz, kie-
dy kolejne œrodki bêd¹ przekazane na tê technikê,
która wymaga kosztów? Co pani zrobi³a?

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Panie Senatorze, nawi¹zuje pan do ustawy o jê-

zyku polskim, a tak naprawdê rozstrzygniêcia
w tym zakresie nie do koñca s¹ w kompetencjach
prezesa UOKiK. Je¿eli chodzi o badanie przestrze-
gania przepisów ustawy o jêzyku polskim, to wyko-
nuje to Inspekcja Handlowa. Ona ma œciœle okreœ-
lone kompetencje w tym zakresie, czyli to, co mo¿e
zbadaæ, a czego nie. Nie wiem, czy kwestia ustawy
o jêzyku polskim ma bezpoœredni zwi¹zek z dzisiej-
szym projektem ustawy. Je¿eli pan sobie ¿yczy, to
szczegó³owo przedstawimy badania, programy
kontroli i wyniki kontroli w tym zakresie. Wydaje mi
siê jednak, ¿e jest to pytanie bardziej do…

(Senator Jan Rulewski: W³aœnie, do kogo?)
Do kogo? Tak naprawdê nie wiem, czy… Z mo-

jej wiedzy wynika, ¿e to raczej nie jest przedmio-
tem… Je¿eli s¹ przestrzegane zasady mówi¹ce
o tym, ¿e film ma byæ przet³umaczony i jest poda-
ne polskie t³umaczenie…

(Senator Jan Rulewski: Ale urz¹d kontroluje ja-
koœæ. Chodzi o ochronê praw konsumentów.)

Tak samo mo¿na dyskutowaæ o tym, dlaczego
jest dubbing, a nie napisy, które mog¹ iœæ do³em,
bo wtedy mo¿na siê uczyæ jêzyka obcego. S¹ po
prostu ró¿ne zdania na ten temat.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Prezes, ja siê zgadzam z opini¹ pana sena-

tora Rulewskiego, ¿e ta lista dialogowa czytana
przez lektora to jest nieporozumienie. To powinno
byæ zmienione, ale poniewa¿ to wykracza poza te-
mat dzisiejszych obrad, uchylam to pytanie i od-
dajê g³os panu senatorowi…

(Senator Jan Rulewski: Ale ja nie skoñczy³em.)
Ale teraz…
(Senator Jan Rulewski: Ale ju¿ nie do pani pre-

zes.)
Panie Senatorze, ale pytania ju¿ do tego pun-

ktu, nad którym debatujemy, a nie o listach dialo-
gowych.
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(Senator Jan Rulewski: To by³o œciœlej… Nie pó-
jdê do IH, nie pójdê.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Marsza³ku!
Niech pani prezes pozostanie chwilê. Ja mam ta-
kie pytanie…)

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie, nie! Ja teraz
zadajê pytania. Nie wyrazi³em zgody…)

Panie Senatorze, przepraszam, ale mam ca³¹
listê. Ja tu s³ucham pani marsza³ek Bochenek.
Ona mi zostawi³a ca³¹ listê i bêdzie dok³adnie
wed³ug tej listy. Proszê mi siê tu nie wpychaæ na
listê.

Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Mam pytanie do pana ministra. Potwierdzi³y

siê zarzuty zawarte w moim pytaniu, które wska-
zywa³y, ¿e nastêpuje era, która z powodu ustawy
ulega przed³u¿eniu prawie o pó³tora roku, czyli
okres dojœcia do najlepszego z finansowañ bêdzie
trwa³ pó³tora roku. Potwierdzi³a siê te¿ teza, ¿e byæ
mo¿e mamy do czynienia z przejadaniem maj¹tku
telewizji, a z pewnoœci¹ mamy lukê w inwestowa-
niu zachowawczym czy rozwojowym.

Jak rz¹d, przede wszystkim w osobie ministra
skarbu, bêd¹cy tu w³aœcicielem dba o to, ¿eby do
takiego zjawiska nie dochodzi³o?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jak dba, to
przecie¿ widaæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Prezes, mo¿e pani sobie usi¹dzie gdzieœ

w pierwszym rzêdzie, bo co chwilê bêd¹ tutaj do-
konywane jakieœ przemieszczenia.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Jak pamiêtam, jest delegacja dla ministra

skarbu, ¿eby przygotowa³ szczegó³owe rozpo-
rz¹dzenia, które bêd¹ regulowa³y ca³y ten proces
przejœcia. I myœlê, ¿e w tych rozporz¹dzeniach bê-
d¹ zawarte odpowiedzi na te trudne pytania, rów-
nie¿ pytania pana senatora. Normaln¹ spraw¹
jest, ¿e je¿eli przechodzimy z jednego systemu do
drugiego, to robi siê to w uporz¹dkowany sposób,
systemowo, zachowuje siê to, co jest wartoœci¹
zmienianego systemu podczas przejœcia do nowe-
go i wprowadzenia zmian. Jest to normalna sy-
tuacja zmiany z wszelkimi jej kategoriami, nawet
je¿eli jest to taki rozleg³y system i tak bardzo roz-
budowany jak media publiczne. Delegacja jest ta-
ka, ¿e minister skarbu jako minister w³aœciwy do

tych spraw bêdzie czuwa³ nad tym ca³ym proce-
sem. Ale tak samo jak w ka¿dej innej sytuacji
zmian jest to oczywiœcie jeden z trudniejszych
momentów tej ustawy, zgadzam siê w pe³ni.

(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Zdzis³aw Pupa, proszê bardzo. Do

kogo pytanie?
(Senator Zdzis³aw Pupa: Do pana ministra.)
Proszê.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Ministrze, prze¿ywamy kryzys. We wszy-
stkich gazetach pisz¹, ¿e jest kryzys, ¿e pieniêdzy
praktycznie nie ma, ¿e rz¹d stoi przed problemem
nowelizacji bud¿etu, ograniczenia wydatków.
Chodzi o tak zwane ciêcia.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, z czego zo-
stanie sfinansowane funkcjonowanie polskiego
radia i polskiej telewizji. Jeœli zlikwiduje siê abona-
ment, to trzeba bêdzie w inny sposób wyci¹gn¹æ
pieni¹dze z kieszeni podatnika. W jaki inny sposób
rz¹d zamierza wyci¹gn¹æ pieni¹dze z kieszeni po-
datnika? Proszê mi na to pytanie odpowiedzieæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

To pytanie zapewne do ministra finansów. Ja-
ko Ÿród³o finansowania ustawy o zadaniach pub-
licznych w dziedzinie us³ug medialnych wskazuje
siê bud¿et pañstwa i te kwoty bêd¹ asygnowane
bezpoœrednio z bud¿etu pañstwa. W moim zakre-
sie, w zakresie funkcjonowania Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, mogê odpowie-
dzieæ tylko w taki sposób.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator…

Senator Zdzis³aw Pupa:

Tylko dopowiem, Panie Marsza³ku.
Nie tak dawno targowaliœmy siê o 30 milio-

nów z³. W tej chwili chodzi, bagatela, o 1 miliard
z³, Panie Ministrze, to nie s¹ drobne kwoty. W bu-
d¿ecie pañstwa 1 miliard z³ to jest bardzo du¿o,
dlatego proszê o konkretn¹ odpowiedŸ.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:

Panie Senatorze, nie udzielê konkretnej odpo-
wiedzi. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e projektodawcy
ustawy, grupa pos³ów, uzgadniali te rozstrzygniêcia
z Ministerstwem Finansów i te rozstrzygniêcia by³y
zawarte chocia¿by w kwocie minimalnej, która jest
w projekcie. Takiej odpowiedzi mogê udzieliæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Kazimierz Kleina, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam pyta-

nie, które nawi¹zujê po czêœci do pytania pana se-
natora Rulewskiego. Dotyczy ono kwestii wydzie-
lania maj¹tku. To jest chyba art. 44 i 45 tej usta-
wy. Mówi¹ one, tak jak pan minister wspomnia³,
¿e w trzy miesi¹ce po wejœciu w ¿ycie ustawy Rada
Ministrów okreœli przepisy, które bêd¹ regulowa³y
tê zasadê. Ale mnie interesuje w³aœciwie problem
dnia dzisiejszego. Ju¿ dzisiaj niestety dochodz¹
do mnie g³osy z ró¿nych wiêkszych oddzia³ów,
szczególnie Telewizji Polskiej, ¿e jest tam przepro-
wadzany przegl¹d posiadanego maj¹tku, z myœl¹
o przeznaczeniu go na sprzeda¿.

Czy ministerstwo lub Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji pilotuje ten problem? Czy zwraca siê
uwagê na to, ¿e kiedy bêd¹ wydzielane i tworzone
spó³ki, mo¿e siê okazaæ, i¿ poszczególne oddzia³y
zosta³y pozbawione maj¹tku, a by³by on czêsto
bardzo cennym elementem przysz³ej telewizyjnej
spó³ki regionalnej? Wydaje siê, ¿e to jest bardzo
wa¿na sprawa, na to zwracaj¹ uwagê w poszcze-
gólnych oddzia³ach. Je¿eli pan minister nie ma
orientacji w tej sprawie, to warto by³oby siê temu
problemowi przyjrzeæ, bo rzeczywiœcie jest to bar-
dzo powa¿na kwestia. To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie, dotycz¹ce art. 21, który mówi
o tym, ¿e zabrania siê wywierania presji na dzien-
nikarza w zwi¹zku z tworzeniem programów pub-
licznej radiofonii i telewizji w celu zmuszenia go
do wyra¿ania w nich pogl¹dów niezgodnych z jego
w³asnym sumieniem. Wydaje siê, ¿e ten zapis jest
prawie dobry. Ale czy on nie prowadzi do tego, ¿e
pogl¹dy sprzeczne z pogl¹dami dziennikarza nie
bêd¹ prezentowane? Czy nie nale¿a³oby przemo-
delowaæ tego w³aœnie zapisu w taki oto sposób, ¿e
mog¹ byæ prezentowane pogl¹dy w ró¿nego rodza-
ju audycjach, czy to radiowych, czy telewizyjnych,
które niekoniecznie musz¹ byæ zgodne z pogl¹da-
mi dziennikarza prowadz¹cego? Intencje mo¿e
by³y dobre, ale konsekwencje mog¹ byæ takie, ¿e
tylko zgodne z pogl¹dami dziennikarza pogl¹dy
bêd¹ prezentowane w mediach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi

o pierwsze pytanie, to ja rozumiem, ¿e pan sena-
tor zg³asza pewien problem. Mogê tylko i wy³¹cz-
nie powiedzieæ, ¿e na etapie prac podkomisji ten
problem by³ bardzo wnikliwie dyskutowany,
wrêcz rozk³adany na elementy pierwsze. Zapewne
bêdzie spor¹ trudnoœci¹ podzia³ m¹dry, logiczny,
a nawet sprawiedliwy, pewnych wartoœci mate-
rialnych, infrastrukturalnych, ruchomoœci i nie-
ruchomoœci na etapie tworzenia poszczególnych
spó³ek. Dzisiaj tak to funkcjonuje, ¿e pewien
sprzêt itd., itd., obs³uguje niekoniecznie jedn¹
spó³kê regionaln¹, znaczy, niekoniecznie jedn¹
telewizjê regionaln¹.

A jeœli chodzi o drugie pytanie, to my oczywiœcie
wracamy do tematu, który pojawia siê zawsze,
kiedy dyskutujemy o prawie prasowym i o odpo-
wiedzialnoœci dziennikarzy. Minister kultury
i dziedzictwa narodowego przygotowa³ noweliza-
cjê prawa prasowego. Tam równie¿ odnosimy siê
do tego problemu, który generalnie sprowadza siê
z jednej strony do odpowiedzialnoœci dziennika-
rza, a z drugiej strony do odpowiedzialnoœci roz-
g³oœni czy nadawcy. A pomys³ zosta³ zg³oszony
przez pos³ów. Naszym zdaniem, to nie stwarza
szczególnego zagro¿enia, chocia¿ pojawia siê tak
trochê obok ca³ego pomys³u ustawowego. Tak na-
prawdê w ¿aden sposób ten zapis nie jest bezpo-
œrednio powi¹zany z samym projektem ustawy
o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-
dialnych. Ale taka by³a wola pos³ów wprowadza-
j¹cych ten zapis. Nie jest on w sprzecznoœci z pod-
stawowym prawem w tym wzglêdzie, czyli z pra-
wem prasowym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Person, proszê bardzo.

Senator Andrzej Person:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ju¿ dawno siê zg³asza³em, najpierw chcia³em

zabraæ g³os ad vocem, a teraz w trybie sprostowa-
nia, nie mam pytania.

Chodzi o to, ¿e z wypowiedzi pana przewodni-
cz¹cego Ko³odziejskiego wynika³o, ¿e wprowadzi-
³em pana senatora Ryszkê w b³¹d w przypadku
pytania o sport i media. Raz jeszcze przypomnê,
¿e mniej wiêcej piêæ godzin temu pan senator Ry-

35. posiedzenie Senatu w dniu 18 czerwca 2009 r.
138 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych (cd.)



szka spyta³, czy sport objêty jest misj¹ publiczn¹.
Odpowiedzia³em: tak. I raz jeszcze odpowiadam:
tak, jest objêty misj¹ publiczn¹. I po raz kolejny
przytaczam art. 21: publiczna radiofonia i tele-
wizja realizuje misjê publiczn¹, oferuj¹c na zasa-
dach takich i takich ca³emu spo³eczeñstwu us³ugi
w zakresie informacji, publicystyki, kultury, roz-
rywki, edukacji i sportu. Tak brzmi art. 21 ustawy
o radiofonii i telewizji, takie by³o pytanie pana se-
natora i w taki sam sposób na nie odpowiedzia-
³em. Mam nadziejê, ¿e nie wprowadzi³em pana se-
natora w b³¹d, co sugerowa³ pan przewodnicz¹cy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê za sprostowanie.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: A odpowiedŸ prze-

wodnicz¹cego Ko³odziejskiego?)
(Senator Piotr Andrzejewski: W trybie ad vo-

cem.)
No dobrze, w trybie ad vocem.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Tak, króciutko.
Chodzi o to, ¿e to jest objête w ustawie o radio-

fonii i telewizji misj¹, ale nie ma na to przewidzia-
nych œrodków z funduszu misyjnego, czyli z nowej
ustawy. Znaczy jest objête misj¹, ale nie jest objê-
te finansowaniem publicznym. Krótko mówi¹c,
30 milionów euro, które telewizja publiczna chce
czy ma zap³aciæ za Euro 2012, musi pochodziæ
z przychodów w³asnych telewizji i w tej chwili s¹
z tym du¿e problemy.

(Senator Czes³aw Ryszka: Inaczej korupcja by-
³aby totalna, gdyby mo¿na by³o...)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
W³aœnie chcia³em to powiedzieæ. Ustawa o za-

daniach publicznych, któr¹ w tej chwili rozpatru-
jemy, nie przewiduje finansowania misji publicz-
nej w zakresie przekraczaj¹cym to, co w zamkniê-
ty sposób jest okreœlone w art. 3. A wiêc sport jest
ujêty w misji, ale nie ma go w zakresie licencjono-
wania i funduszy publicznych pochodz¹cych
z bud¿etu. W zwi¹zku z tym skutek jest taki, ¿e

maj¹ siê tym zaj¹æ tylko stacje komercyjne, takie
jak TVN czy Polsat. Zwiêksza to atrakcyjnoœæ emi-
sji reklam za ich poœrednictwem. Dziêkujê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Co ty na to Person?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana przewodnicz¹cego Ko-

³odziejskiego.
Chcia³abym us³yszeæ od pana przewodnicz¹ce-

go, ¿eby zweryfikowaæ odpowiedŸ pana senatora
Persona, jakamabyæprzysz³oœækana³ów tematycz-
nych TVP? Czy maj¹ ust¹piæ pola stacjom komer-
cyjnym, czy maj¹ byæ silniejsze? Jakie jest zamie-
rzeniekoalicjimedialnej?To jestpierwszepytanie.

I drugie pytanie, te¿ s³u¿¹ce weryfikacji. Czy
zgodnie z nowym brzmieniem ustawy media pub-
liczne bêd¹ mog³y utrzymywaæ orkiestry i chóry?
To jest bardzo wa¿ne.

(G³os z sali: I chóry? To ju¿ by³o.)
Tak, ale na to pytanie odpowiada³ w³aœnie pan

Person, a ja chcia³abym, ¿eby swoj¹ interpretacjê
przedstawi³ pan przewodnicz¹cy KRRiT.

(G³os z sali: Cienko œpiewa.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Orkiestry i chóry mog¹ byæ utrzymywane przez
spó³ki tylko z przychodów w³asnych. A poniewa¿
orkiestry i chóry g³ównie dzia³aj¹ przy spó³kach
radiowych, gdzie przychody w³asne s¹ znikome,
w praktyce nie ma mo¿liwoœci utrzymywania tych
instytucji.

Jeœli chodzi o przysz³oœæ kana³ów tematycz-
nych, to mo¿na sobie wyobraziæ ró¿ne scenariu-
sze. Telewizja publiczna mo¿e tworzyæ kana³y te-
matyczne. Ale ja mówi³em o tym, ¿e najbardziej
op³acalne dla takiego nadawcy, który staje siê co-
raz bardziej nadawc¹ komercyjnym, jest tworze-
nie kana³ów tematycznych komercyjnych, bo du-
¿o ³atwiej zarobiæ na rozrywce, na telewizji muzy-
cznej ni¿ na telewizji takiej jak TVP Kultura.

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

35. posiedzenie Senatu w dniu 18 czerwca 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych (cd.) 139

(senator A. Person)



Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania do pani prezes.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani¹ pre-

zes proszê na mównicê, a pan senator zadaje py-
tanie.)

Pierwsze pytanie. Ja mam tak¹ wiedzê, ¿e o no-
tyfikacjê Komisji Europejskiej mo¿na siê staraæ
na etapie tworzenia projektu ustawy. Obecna
ustawa jest ju¿ uchwalona przez Sejm, wiêc na
starania o notyfikacjê – moim zdaniem – jest za
póŸno. Jak to jest?

Drugie pytanie dotyczy praw pracowniczych.
Ustawa mówi, ¿e w przypadku zamiany oddzia³u
w spó³kê mo¿na zwolniæ wszystkich dziennikarzy.
O ile wiem, wszystkich pracowników mo¿na zwal-
niaæ tylko w sytuacji bankructwa spó³ki czy za-
k³adu. A wiêc to jest chyba niezgodne z konstytu-
cj¹. Proszê o odpowiedŸ na pytanie: czy ta ustawa
mo¿e dopuszczaæ taki tryb zwolnienia wszystkich
pracowników? Tak jest zapisane w ustawie:
wszyscy dziennikarze czy pracownicy zostaj¹
zwolnieni.

I jeszcze jedno, dodatkowe pytanie. Jeœli tak siê
stanie, to kto zap³aci za ich odprawy, powstaj¹ca
spó³ka czy jeszcze centrala?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Je¿eli chodzi o kwestiê notyfikacji, to rzeczywi-

œcie jest tak, ¿e powinno siê to staæ na etapie pro-
jektu. Ale zdarza siê, ¿e s¹ notyfikacje, tak jak
w przypadku ustawy o kinematografii, ju¿ po
uchwaleniu ustawy. W tym wypadku sytuacja
jest dosyæ skomplikowana. Je¿eli chodzi o projek-
ty rz¹dowe, to zgodnie z regulaminem pracy rz¹du
jest obowi¹zek przedstawienia równie¿ aktów wy-
konawczych. W zwi¹zku z tym ta notyfikacja jest
dokonywana w trakcie procesu legislacyjnego,
zwykle miêdzy czytaniami, kiedy mamy ju¿ mniej
wiêcej pewnoœæ, ¿e ten projekt, który chcemy no-
tyfikowaæ, jest w takim kszta³cie, ¿e nie bêdzie ju¿
jakichœ du¿ych zmian.

Je¿eli chodzi o kwestiê notyfikacji tego projektu,
to zrobiliœmy pewne rozeznanie. Wniosek od pana
marsza³ka Komorowskiego o opiniê wp³yn¹³ do
nas… Je¿eli dobrze pamiêtam, to pismo by³o
z 3 kwietnia. My wtedy udzieliliœmy panu mar-
sza³kowi informacji, to nie by³a opinia, ¿e nie mo¿e-
my rozpocz¹æ procesu notyfikacji ze wzglêdu na
brak rozporz¹dzeñ wykonawczych i zainteresowa-
liœmy siê t¹ kwesti¹, co bêdzie dalej, dlatego ¿e wia-

domo by³o, ¿e ten temat po prostu powróci. I nasza
rada jest taka: po przyjêciu ustawy mo¿emy rozpo-
cz¹æ proces notyfikacji, maj¹c ju¿, ¿e tak powiem,
w garœci rozporz¹dzenia. Bo tak naprawdê… Je¿eli
pañstwo sobie ¿ycz¹, to ja mogê zostawiæ tutaj, bo
mam je ze sob¹, formularze wniosków, które sk³ada
siê jako wnioski notyfikacyjne, i wtedy czarno na
bia³ym bêdzie widaæ, jakie informacje s¹ potrzebne.
Jest koniecznoœæ za³¹czenia wszystkich aktów wy-
konawczych, które maj¹ wp³yw na sposób wydat-
kowania, dzielenia tych œrodków, na kontrolê. Tak
¿e nie jest to tak, ¿e w tej chwili droga jest ju¿ kom-
pletnie zamkniêta, nie rozmawiajmy w tych katego-
riach. Poza tym, tak jak ju¿ mówi³am, nie demoni-
zujmy roli Komisji Europejskiej, bo tak naprawdê
naszym celem jest za³atwienie tej sprawy, ale nie
tylko tej, bo jest wiele innych projektów. Po prostu
tak siê czasami zdarza. Ta sytuacja jest wyj¹tkowa,
bo jest to projekt poselski, w zwi¹zku z tym po-
wi¹zanie jest jeszcze takie, ¿e czêœæ rozporz¹dzeñ
wydaje Rada Ministrów, a czêœæ rozporz¹dzeñ wy-
daje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Rzeczywi-
œcie jest to troszeczkêskomplikowane,alenie jest to
problem nie do rozwi¹zania.

Jest te¿ komunikat Komisji Europejskiej, który
pozwala po prostu na dostosowanie pewnych ak-
tów. Ustawa, z tego, co wiem, by³a pisana tak, ¿eby
zmieœci³a siê w ramach tego komunikatu, w któ-
rym Komisja Europejska po prostu ukierunkowu-
je pañstwo cz³onkowskie. Na etapie notyfikacji czy
na etapie nawet spotkañ przednotyfikacyjnych ko-
misja ukierunkowuje pañstwo cz³onkowskie, czyli
mówi: okey, to zaakceptujemy, nad tym siê musi-
my zastanowiæ, a to raczej nie jest do przyjêcia, ale
proszê pomyœleæ, bo tak naprawdê cel jest taki…
Osi¹gniêcie celu zgodnie z przepisami czy z wytycz-
nymi Komisji Europejskiej to jest, powiedzia³a-
bym, trochê taka ³amig³ówka intelektualna.

Tak ¿e po prostu nie wydaje mi siê, ¿eby… For-
malnie, co do zasady rzeczywiœcie jest pewien pro-
blem, bo powinien byæ to projekt. Ale nie wydaje
nam siê, ¿eby tak realnie by³ jakiœ problem. Zre-
szt¹, gdy ju¿ bêdzie prowadzona notyfikacja… Ja
mo¿e, korzystaj¹c z tego, ¿e tutaj jestem, pañstwa
uspokojê. Je¿eli chodzi o to pismo, które by³o
skierowane w dniu wczorajszym do pana senato-
ra Andrzejewskiego, to tam chodzi³o raczej o po-
nown¹ procedurê. Je¿eli bêdzie przyjêty projekt,
czyli bêdzie to ju¿ uchwalona ustawa, marsza³ek
Komorowski jeszcze raz bêdzie musia³ siê zwróciæ
o opiniê i my wtedy rozpoczniemy te wszystkie
procedury, dlatego ¿e to jest projekt poselski,
w zwi¹zku z czym gospodarzem tej ustawy w tym
zakresie bêdzie po prostu pan marsza³ek Sejmu.
Tak ¿e w ten sposób to wszystko wygl¹da.

Jeœli chodzi o kwestiê zwalniania pracowni-
ków, kwestiê w ogóle prawa pracy, to szczerze po-
wiedziawszy, prezes Urzêdu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów nie jest organem w³aœciwym,
¿eby odpowiadaæ na tego rodzaju pytania. Odpo-
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wiedzi raczej musieliby udzieliæ albo minister pra-
cy, albo ewentualnie g³ówny inspektor pracy, któ-
rzy by stwierdzili, czy te przepisy daj¹ gwarancjê
ochrony pracowników, czy nie. Tak ¿e po prostu
w tej kwestii wola³abym siê nie wypowiadaæ, bo
nie s¹ to kompetencje prezesa UOKiK.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê teraz pana przewodnicz¹cego Ko³odziej-

skiego o uzupe³nienie odpowiedzi w sprawie noty-
fikacji.

Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: A czy ja mogê uzu-

pe³niæ pytanie?)
Nie, to potem. Najpierw pan prezes.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Tak, bo mam wra¿enie, ¿e gdy ju¿ wszystko siê

dopowie w sprawie notyfikacji, to sprawa bêdzie
zamkniêta, choæ niewyjaœniona.

Jeœli chodzi o procedurê, to pani prezes sama
powiedzia³a, ¿e UOKiK wyda³ pismo, ale nie by³a
to opinia wydana w trybie ustawowym. Marsza³ek
Sejmu jest zobowi¹zany do zasiêgniêcia opinii
UOKiK. Tej opinii nie by³o, dlatego ¿e nie by³o do-
statecznych podstaw do jej wydania, poniewa¿
nie by³o aktów wykonawczych. Ale marsza³ek Se-
jmu powinien zobowi¹zaæ ustawodawcê do przed-
stawienia ramowych aktów wykonawczych, które
mog³yby ju¿ podlegaæ opiniowaniu.

Jeœli chodzi o postanowienia i procedurê noty-
fikacyjn¹, to zapewne jest tutaj jeszcze wiele nie-
domówieñ. Komisja, w myœl art. 88 traktatu
wspólnotowego, jest informowana w czasie odpo-
wiednim do przedstawiania swych uwag o wszel-
kich planach przyznania lub zmiany pomocy. Mo-
wa tu o planach przyznania lub zmiany pomocy,
a po uchwaleniu ustawy to nie s¹ ju¿ plany, tylko
to jest wprowadzenie tej pomocy. Taka procedura
ma na celu u³atwienie, o czym zreszt¹ mówi³a pa-
ni prezes, wspólnej pracy z Komisj¹ Europejsk¹
nad wprowadzaniem nowej pomocy publicznej.
Je¿eli uwagi komisji bêd¹ istotne, to bêdzie to wy-
maga³o zmian ustawowych na tym etapie, bo
przecie¿ nie dotyczy to tylko rozporz¹dzeñ.

Jeœli zaœ chodzi o notyfikacjê ustawy o kinema-
tografii, to ona rzeczywiœcie by³a notyfikowana ju¿
po uchwaleniu ustawy, ale w uzasadnieniu tej de-
cyzji notyfikacyjnej Komisja Europejska stanow-
czo podkreœla, ¿e ka¿da nastêpna zmiana musi
byæ notyfikowana na etapie planu. I tamto stwier-
dzenie wprost jest zapisane.

Tyle, jeœli chodzi o procedurê. Te wszystkie ar-
gumenty Krajowa Rada przedstawi³a równie¿
w piœmie skierowanym do marsza³ka Sejmu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz mia³ uzupe³niæ swoje

pytania. Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Tak, uzupe³niam.
Pani Prezes, je¿eli chodzi o tê procedurê notyfi-

kacyjn¹, to pani nie udzieli³a mi odpowiedzi, co
siê dzieje, gdy… Bo takie przypadki by³y, sama
pani stwierdzi³a, ¿e by³y dwa przypadki, kiedy Ko-
misja Europejska wyda³a opiniê negatywn¹, je¿eli
chodzi o notyfikacjê…

(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów Ma³gorzata Kozak: Nie w takim zakre-
sie.)

Tak to zrozumia³em. Ale co bêdzie, gdy pie-
ni¹dze na rok 2010 zostan¹ rozdysponowane,
rozdzielone, te spó³ki otrzymaj¹ pieni¹dze, a Ko-
misja Europejska wyda opiniê negatywn¹?

I drugie pytanie, które z tym siê wi¹¿e: czy kie-
dykolwiek w przysz³oœci bêdzie mo¿liwoœæ powro-
tu do systemu abonamentowego? Czy ten system,
je¿eli mia³by byæ w Polsce przywrócony czy pono-
wnie wprowadzony, równie¿ bêdzie wymaga³ zgo-
dy Komisji Europejskiej?

I kolejnepytanie, jeœli panmarsza³ekpozwoli, nie
wiem, albo do pani prezes, albo do pana ministra
kultury. Chodzi o te rozporz¹dzenia wykonawcze.
Tutaj pojawia siê problem, bo tych rozporz¹dzeñ na
razie nie ma, a ¿eby rozpocz¹æ procedurê notyfika-
cyjn¹, one musz¹ byæ fizycznie przygotowane i mu-
sz¹ zostaæ do³¹czone do dokumentacji. Jak wiele
czasu potrzeba z jednej strony Krajowej Radzie Ra-
diofonii i Telewizji, a z drugiej strony rz¹dowi, aby
przygotowaæ rozporz¹dzenia wykonawcze, tak aby
one mog³y byæ do³¹czone do ca³ej dokumentacji kie-
rowanej do Komisji Europejskiej? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Prezes.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Panie Senatorze, wygl¹da to mniej wiêcej w ten

sposób… Te dwie decyzje, które by³y wydane
przez Komisjê Europejsk¹, dotyczy³y œrodków,
które zosta³y wydane ponad to, na co komisja wy-
da³a zgodê. U nas jeszcze do tego nie dosz³o.

Teraz, odnosz¹c siê do wyjaœnieñ pana przewo-
dnicz¹cego, chcia³abym zauwa¿yæ, ¿e jest coœ ta-
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kiego jak klauzula zawieszaj¹ca. Pañstwo cz³on-
kowskie zobowi¹zuje siê, ¿e na pewnym etapie nie
bêdzie stosowa³o przepisów danej ustawy, co zre-
szt¹ by³o zastosowane przy notyfikacji ustawy
o kinematografii. Tutaj jest ten moment, tak na-
prawdê mamy jeszcze pó³ roku, zanim to wszyst-
ko zacznie funkcjonowaæ, a wiêc jest to kwestia po
prostu tempa pracy. Je¿eli, i to ju¿ mówiê bardzo
hipotetycznie… Ja nie chcia³abym siê odnosiæ do
tego, co bêdzie, gdy my te œrodki zaczniemy prze-
kazywaæ. Faktem jest, ¿e w sytuacji – nie odnoszê
siê kompletnie do tego, ¿e przekazujemy te œrodki
i co bêdzie itd. – gdy zostanie udzielona pomoc al-
bo niezgodnie z przeznaczeniem, albo pomoc nie-
legalna, to zwraca j¹ podmiot, który tê pomoc
otrzyma³. Ale uwaga: zwraca j¹ po naprawdê… To
j e s t c a ³ e p o s t ê p o w a n i e p r z e d K o m i s j ¹
Europejsk¹, to jest naprawdê bardzo d³ugi okres.
Zanim komisja rozpocznie formalne postêpowa-
nie, to jest ileœ listów informacyjnych, jest proœba
o wyjaœnienia, jest d³ugi okres, kiedy jest mo¿li-
woœæ zadzia³ania i zatrzymania pewnych proce-
sów, które siê tocz¹. Zreszt¹ my mieliœmy takie
sytuacje, ¿e po prostu by³ czas, ¿eby zareagowaæ,
zanim zostanie wszczête to oficjalne postêpowa-
nie. Mamy tê œwiadomoœæ, ¿e, powiedzmy, takie
rzeczy siê dziej¹, wiêc mo¿emy po prostu reago-
waæ trochê wczeœniej. To tak naprawdê zale¿y ju¿
od pañstwa, od rz¹du.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Czy dobrze rozumiem, ¿e te pieni¹dze z fundu-

szu misyjnego nie mog¹ zostaæ przekazane me-
diom na realizacjê programów, dopóki nie zostanie
podjêta wi¹¿¹ca decyzja Komisji Europejskiej
w sprawie notyfikacji? Mo¿e siê okazaæ, ¿e przez
pierwsze miesi¹ce te podmioty nie bêd¹ mia³y pie-
niêdzy na funkcjonowanie, je¿eli chodzi o…

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Nie do koñca, a¿ tak bym siê nie rozpêdza³a.

Projektowany przepis art. 50 ust. 4 stanowi, ¿e do
dnia 31 grudnia 2010 r. do podzia³u i wyp³at œrod-
ków przekazanych do funduszu stosuje siê odpo-
wiednie przepisy ustawy uchylanej w ust. 1. Czyli
bêdzie to rozdzia³ jeszcze na starych zasadach, co
do których, jak na razie, komisja siê nie wypowie-
dzia³a. Co prawda dostaliœmy dwa pytania, ale nie
by³o jeszcze ani opinii negatywnej. Tak ¿e…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale to dotyczy
wp³ywów abonamentowych i zaleg³ych.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ju¿…)

Tak.

Jest to wiêc taki margines bezpieczeñstwa, jeœ-
li chodzi o ca³¹ procedurê. Z naszej strony jest ta-
ka rada, ¿eby po prostu jak najszybciej rozpocz¹æ
prace nad projektami rozporz¹dzeñ. Nie wiem,
czy to jest kwestia zwrócenia siê przez marsza³ka
Sejmu, czy w jakiej ma to byæ formie… Je¿eli my
mamy realnie rozpocz¹æ rozmowy z Komisj¹
Europejsk¹ czy te¿ minister kultury ma rozpocz¹æ
rozmowy z komisj¹, to po prostu musimy mieæ do-
kumenty, na podstawie których mo¿emy zacz¹æ
te rozmowy. Za³o¿enia do rozporz¹dzeñ nie s¹ do-
kumentami, które uprawniaj¹ do rozpoczêcia
procesu notyfikacji, zostan¹ po prostu cofniête.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Janusz Sepio³, proszê bardzo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeszcze pan

minister nie udzieli³ odpowiedzi.)
Dobrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Myœlê, ¿e jest to pytanie raczej do pana przewo-

dnicz¹cego Ko³odziejskiego, poniewa¿, jak wyni-
ka z projektu ustawy, to Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji ma obowi¹zek przygotowania dwóch
rozporz¹dzeñ, równie¿ ministrowi Skarbu Pañ-
stwa. Tu wiêc bardzo trudno powiedzieæ o czasie,
o tym, jakiego kalibru s¹ to rozporz¹dzenia…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
Jeœli pan przewodnicz¹cy nie ma nic do doda-

nia, to pan senator Janusz Sepio³ zada pytanie.
A nie, widzê, ¿e jednak siê pan zbli¿a.

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Krótko odpowiem.)

Nastêpni do zadania pytañ s¹ kolejno senato-
rowie: Sepio³, WoŸniak, Fetliñska i Ryszka. Mamy
na tej liœcie kolejnych senatorów, którzy chc¹ za-
daæ pytania. Jak tak dalej pójdzie, to ja ju¿ chyba
nied³ugo zamknê listê.

(Rozmowy na sali)
Proponujê, ¿ebyœmy zamknêli listê.
Proszê bardzo, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Powiem krótko: Krajowa Rada nie mo¿e rozpo-

cz¹æ pracy nad rozporz¹dzeniami, bo nie ma ta-
kiej delegacji. Delegacja powstanie dopiero po we-
jœciu ustawy w ¿ycie. Ale wtedy bêdzie ju¿ gotowy
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projekt, który powinien byæ notyfikowany na eta-
pie projektu… I ko³o siê zamyka. Tak¹ dyskusjê
moglibyœmy oczywiœcie prowadziæ w nieskoñczo-
noœæ. Na pewno jest du¿a niedoskona³oœæ i du¿y
dyskomfort, jeœli chodzi o prace nad notyfikacj¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Janusz Sepio³, proszê bardzo

Senator Janusz Sepio³:
Mam dwa pytania do pana przewodnicz¹cego

Ko³odziejskiego.
Pierwsze. Niedawno w jednym z czo³owych por-

tali architektonicznych przeprowadzono konkurs
na najgorsz¹ realizacjê roku. Wygra³ gmach g³ó-
wny Telewizji Polskiej. Ró¿nica w stosunku do in-
nych kandydatów do tej „nagrody” polega³a na
tym, ¿e nie ujawniono kosztów budowy tego obie-
ktu. W publikacji zamieszczonej w „Architektu-
rze” ta informacja te¿ nie zosta³a przedstawiona.
Ja sobie nie wyobra¿am, ¿eby pan przewodni-
cz¹cy nie zna³ ca³kowitych kosztów budowy nowej
siedziby Telewizji Polskiej. Bardzo bym prosi³
o podzielenie siê z nami t¹ informacj¹.

A pytanie drugie jest nastêpuj¹ce. Prasa dono-
si, ¿e zawieszeni cz³onkowie zarz¹du Telewizji Pol-
skiej pobieraj¹ wynagrodzenia, korzystaj¹ z pracy
sekretarek, gabinetów, samochodów s³u¿bowych
i ¿e koszty tego wynios³y ju¿ ponad pó³ miliona.
Czy to jest prawda?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Przewodnicz¹cy.

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Jestem dzisiaj przygotowany na odpowiadanie

na pytania na temat ustawy o zadaniach publicz-
nych, trudno mi wiêc odpowiedzieæ na pytanie, ile
kosztuje zatrudnienie sekretarki w zarz¹dzie tele-
wizji.

(Senator Ryszard Knosala: Nie tak by³o sfor-
mu³owane pytanie.)

Nie znam te¿ kosztów budowy tego budynku.
Prezes Robert Kwiatkowski rozpocz¹³ tê budowê
i rozstrzygn¹³ przetarg, sprawa toczy siê wiêc ju¿
bardzo d³ugo. Obiecujê, ¿e to sprawdzê, i je¿eli
Krajowa Rada ma takie informacje, to przeœlê je
panu senatorowi. Ale mo¿e ich nie mieæ, poniewa¿
to s¹ koszty, które pokrywa siê nie z abonamentu,
tylko z przychodów w³asnych spó³ki. Nie jestem

nawet w stanie odpowiedzieæ, jak szczegó³owe in-
formacje na ten temat ma Krajowa Rada Radiofo-
nii i Telewizji.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W takim ra-
zie prosilibyœmy o pisemn¹ informacjê i maksi-
mum dobrej woli, Panie Przewodnicz¹cy.)

Obiecujê maksimum dobrej woli, ale czy znaj-
d¹ siê informacje na ten temat w Krajowej Ra-
dzie… Równie¿ informacje o wynagrodzeniach se-
kretarek mog¹ byæ objête tajemnic¹ handlow¹, bo
to mo¿e jest…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator WoŸniak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zanim zadam pytanie panu prezesowi Ko³o-

dziejskiemu, powiem, ¿e ta odpowiedŸ potwier-
dza tylko, i¿ jest potrzeba pilnego uchwalenia
ustawy, bo nie do koñca wiemy, co siê dzieje
w mediach publicznych. Skoro przewodnicz¹cy
Krajowej Rady nie ma takich informacji… To
znaczy, ¿e trzeba jak najszybciej posprz¹taæ tê
stajniê Augiasza: te wynagrodzenia kominowe,
te odprawy, które pobieraj¹ ludzie po kilku
dniach pe³nienia wysokich funkcji kierowni-
czych w zarz¹dach czy w dyrekcjach mediów
publicznych. Ale to tak na marginesie.

Chcia³bym prosiæ pana przewodnicz¹cego
o opiniê w nastêpuj¹cej kwestii. W art. 43 ust. 2
przewidujemy, ¿e minister w³aœciwy do spraw
Skarbu Pañstwa uzgodni statuty regionalnych
spó³ek telewizyjnych. W drugim zdaniu tego prze-
pisu stwierdza siê, ¿e statuty spó³ek mog¹ przewi-
dywaæ utworzenie oddzia³ów lokalnych w innych
miejscowoœciach ni¿ wymienione, a wiêc innych
ni¿ te, w których znajduj¹ siê ich siedziby. Spó³ki
radiowe nie s¹ wyposa¿one w tak¹ delegacjê usta-
wow¹, a z mojej wiedzy wynika, ¿e w niektórych
regionach s¹ oddzia³y, quasi-oddzia³y, jednostki
organizacyjne poza siedzibami spó³ek radiowych.
Gdyby pan przewodnicz¹cy móg³ to skomento-
waæ… Skoro nie ma delegacji ustawowej w odnie-
sieniu do spó³ek radiowych, to czy ma to charak-
ter formalny, czy te¿… Musi mieæ charakter for-
malny, ale jakiej rangi. Czy to jest w statucie spó-
³ki, czy ta sytuacja jest usankcjonowana decyzj¹
Krajowej Rady? I sk¹d ten dysparytet? Czy Krajo-
wa Rada zauwa¿a³a ten dysparytet? Moim zda-
niem, nale¿a³o to ujednoliciæ. Je¿eli zgadzamy siê
na oddzia³y, to w odniesieniu do spó³ek i radio-
wych, i telewizyjnych, nale¿a³o rozstrzygn¹æ tê
kwestiê jednym przepisem. Czy w Krajowej Ra-
dzie by³a refleksja na ten temat?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-

lewizji Witold Ko³odziejski: Prosi³bym o doprecy-
zowanie pytania, bo, szczerze mówi¹c, nie bardzo
je rozumiem.)

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Przewodnicz¹cy, w art. 43 ustawy zak³a-

da siê mo¿liwoœæ utworzenia oddzia³ów lokalnych
poza siedzibami spó³ek telewizyjnych. Ustawa nie
daje takiej mo¿liwoœci w odniesieniu do spó³ek ra-
diowych. Z wiedzy, jak¹ posiadam, wynika, ¿e ist-
niej¹ tego rodzaju struktury poza siedzibami spó-
³ek radiowych. Jakie maj¹ umocowanie? W jakiej
rangi prawie?

(Przewodnicz¹cy Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji Witold Ko³odziejski: Ju¿ rozumiem, odpo-
wiadam.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-
dzo…)

I czy nie uwa¿a pan, ¿e nale¿a³o doprowadziæ do
ujednolicenia podstaw prawnych?

Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:
Zapewne chodzi o redakcje programów miej-

skich. S¹ takie spó³ki radiowe regionalne, które
oprócz programu regionalnego tworz¹ programy
miejskie. Wtedy tworz¹ redakcje programów miej-
skich. To s¹ normalne programy, koncesjonowa-
ne. Stosowne spó³ki, po pierwsze, maj¹ to w swo-
jej statutowej dzia³alnoœci, pozwala im na to usta-
wa, a po drugie, maj¹ koncesje na takie programy.
W takich przypadkach w poszczególnych mia-
stach, tam, gdzie taki program miejski jest realiz-
wany, zazwyczaj powstaj¹ redakcje.

Jeœli zaœ chodzi o sposób kontroli mediów pub-
licznych, telewizji publicznej i kominowe wyna-
grodzenia – takich wynagrodzeñ nie ma, bo jest
ustawa kominowa – to po wejœciu ustawy w ¿ycie
przewodnicz¹cy nadal nie bêdzie wiedzia³, jaka
jest pensja sekretarki i tego ¿adna ustawa nie
zmieni. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi
o wynagrodzenia, to na pewno s¹ one ni¿sze ni¿
w mediach, w telewizjach komercyjnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana ministra ¯uchowskiego.

Panie Ministrze, zestawmy nastêpuj¹ce fakty. Po

pierwsze, do koñca czerwca ka¿dego roku KRRiT
ma ustaliæ algorytm podzia³u œrodków abona-
mentowych na publiczne radio i telewizjê na na-
stêpny rok. Po drugie, ustawa jest jeszcze w Sena-
cie i nie wiadomo, kiedy wejdzie w ¿ycie, mo¿e to
nast¹piæ niezbyt szybko. Po trzecie, ze wzglêdu na
notyfikacjê Komisji Europejskiej decyzja o sposo-
bie finansowania zostanie podjêta najszybciej
w przysz³ym roku. Po czwarte, zanim siê wyjaœni
kwestia notyfikacji, prawdopodobnie zostanie
uchwalony bud¿et na 2010 r. W zwi¹zku z tym
mam takie pytania.

Jak Krajowa Rada ma za dwa tygodnie rozdzie-
liæ pieni¹dze, o których jeszcze nie wiadomo, czy
zostan¹ przyznane i w jakiej kwocie, na radiofoniê
i telewizjê publiczn¹ na przysz³y rok? Co siê sta-
nie, jeœli na przyk³ad Trybuna³ Konstytucyjny od-
rzuci ustawê, a wp³ywów z abonamentu nie bê-
dzie, bo Platforma Obywatelska przedwczeœnie
og³osi³a jego zniesienie?

I trzecie pytanie. Kto bêdzie odpowiada³ za ten
ba³agan, który powsta³ w wyniku nieprawid³owo-
œci w pracach nad ustaw¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Podobne pytanie

ju¿ pad³o, to by³o jedno z pierwszych kierowanych
do mnie pytañ. Mówi³em, ¿e rzeczywiœcie w przy-
padku tej ustawy mo¿na mówiæ o du¿ej z³o¿onoœci
terminów, chodzi o to, co pani senator próbowa³a
uporz¹dkowaæ. Naprawdê dzisiaj bardzo trudno
rozstrzygn¹æ, w jakim tempie bêd¹ postêpowa³y
prace, kiedy zakoñczy siê proces legislacyjny, pro-
ces notyfikacji itd., itd. Odpowiedzialnoœæ za ca³¹
koncepcjê w tym wzglêdzie… Pewne symulacje by³y
robione i by³y one odnoszone do normalnego za-
mkniêcia procesu legislacyjnego. Tymczasem mo¿-
na przewidywaæ… Pan prezydent ju¿ deklarowa³, ¿e
zachowa siê tak, a nie inaczej w stosunku do tej
ustawy. Ja nie mogê, nie chcê dzisiaj rozstrzygaæ
w sposób kategoryczny o pewnych sprawach, które
s¹ zwi¹zane z jeszcze innymi sprawami, na które
pewnie nie tylko rz¹d ma wp³yw.

Gdy za³o¿ymy normaln¹ liniê proceduraln¹,
normalne zamkniêcie i normaln¹ notyfikacjê, to
mo¿na te wszystkie terminy zgraæ, chocia¿ muszê
powiedzieæ, ¿e ca³y proces przyznawania licencji
jest procesem z³o¿onym i zapewne w pierwszym
etapie obowi¹zywania ustawy nie bêdzie du¿¹ ³at-
woœci¹ dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
rozdzielenie wszystkich kwot, bo – jak mówi³em
wczeœniej – ten rozdzia³ zawiera te¿ pewn¹ analizê
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merytoryczn¹ i wymaga to pewnego czasu. W ka¿-
dym razie w normalnym trybie, bo zwykle taki siê
zak³ada, gdy prowadzi siê proces legislacyjny,
w normalnym procesie legislacyjnym oczywiœcie
jest to mo¿liwe. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pani prezes jako osoby, która

jest przekonana, ¿e nie bêdzie k³opotów z notyfi-
kacj¹ w Komisji Europejskiej. Pytanie jest trochê
delikatne, ale mam prawo je zadaæ…

(Senator Mariusz Witczak: Na ucho, Czes³aw,
zadaj na ucho.)

…tym bardziej ¿e minister powiedzia³, ¿e my w tej
ustawie implementujemy ju¿ dyrektywy Unii Euro-
pejskiej dotycz¹ceustawyous³ugachmedialnych.

Chc¹c byæ tak poprawni politycznie, do obsza-
ru misyjnoœci wprowadziliœmy poszanowanie dla
orientacji seksualnej, a wyciêliœmy ochronê ro-
dziny i wartoœci chrzeœcijañskie. Tymczasem Se-
nat to wprowadza. Jak pani prezes myœli, co na to
Komisja Europejska, która ucieszy³a siê, ¿e bê-
dzie u nas promocja zwi¹zków homoseksualnych,
a tu nagle okazuje siê, ¿e bêdzie ochrona rodziny
i wartoœci chrzeœcijañskich, poszanowanie dla
nich w ramach misyjnoœci?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Prezes, proszê o krótk¹ odpowiedŸ.
(Senator Mariusz Witczak: Na ucho trzeba by³o,

Czesiu.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Libera³ów to œmie-

szy, ja to rozumiem.)

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To nie do koñca

jest tak, ¿e Komisja Europejska precyzyjnie
okreœla, co jest misj¹, a co nie jest misj¹. Posta-
ram siê za chwilkê znaleŸæ, bo mam trochê tych
papierów, komunikat komisji, która w trzech
zdaniach, przepraszam, w trzech s³owach okreœ-
la tê misjê. To jest demokratyzacja, to jest…
Chwileczkê.

(G³os z sali: …zjad³o.)
Nie, nie zjad³o, tylko du¿o tego jest.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Spo³eczne,
demokratyczne i kulturalne problemy spo³eczeñ-
stwa.)

Tak, dok³adnie. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Tak, spo³eczne, kulturalne i demokratyczne.

Je¿eli w tych kwestiach, a – jak s¹dzê – mieœci siê
tu propagowanie modelu rodziny, mieœci siê tu ró-
wnie¿, nie wiem, propagowanie jakichœ innych
form relacji miêdzyludzkich…

(Senator Czes³aw Ryszka: To jedno drugie wy-
klucza, albo promujemy rodzinê, albo promujemy
zwi¹zki homoseksualne.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest
stwierdzenie, Panie Senatorze, a nie pytanie.
Uchylam je.)

Trudno mi odnieœæ siê do tego, co zrobi Komisja
Europejska…

(Senator Mariusz Witczak: Musisz to rozstrzyg-
n¹æ na ³amach „Niedzieli”.)

Je¿eli chodzi o nasze kompetencje, kompeten-
cje prezesa UOKIK, to my tylko okreœlamy, czy da-
ny projekt zawiera pomoc publiczn¹, czy nie za-
wiera pomocy publicznej, czy mieœci siê w okreœ-
lonych ramach, wyznaczonych przez Komisjê
Europejsk¹. O tym, czy dany projekt mo¿e byæ uz-
nany i mo¿e byæ notyfikowany, decyduje Komisja
Europejska. Tak ¿e bardzo trudno mi powiedzieæ,
czy Komisja Europejska uzna propagowanie mo-
delu rodziny za jedyne mo¿liwe, czy mo¿emy tam
zmieœciæ du¿o wiêcej. To zostanie rozstrzygniête
tak naprawdê na etapie notyfikacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Stanis³aw Piotro-
wicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytania, jak s¹dzê, do pana ministra.
Pierwsze pytanie jest nastêpuj¹ce. Wed³ug mo-

jego rozeznania w wiêkszoœci krajów Unii Europej-
skiej obowi¹zuje abonament. Czy aby rzeczywiœcie
tak jest? A je¿eli nie, to w ilu i w których krajach
abonament nie obowi¹zuje. Pytam, bo wydaje mi
siê, ¿e to, co my proponujemy w tej ustawie, zna-
cz¹co odbiega od modelu europejskiego.

(Senator Czes³aw Ryszka: To minister Ko³o-
dziejski dok³adnie wie, co i w jakim kraju jest…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: …najlepiej
do ministra Ko³odziejskiego.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan przewodnicz¹cy Ko³odziejski. Mo¿e

pan z miejsca, tak, tak.
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Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski:

Proszê pañstwa, ja przekazywa³em na posie-
dzeniu komisji kultury takie zestawienie, tabelê.
Jeœli chodzi o to, gdzie i jak, w których krajach eu-
ropejskich funkcjonuje wspieranie mediów publi-
cznych, to w wiêkszoœci rzeczywiœcie obowi¹zuje
system abonamentowy, czasami jest to system
mieszany, abonamentowo-bud¿etowy, a czêsto
abonamentowo-reklamowy, tak jak to by³o
w przypadku polskiego systemu. Takie rozwi¹za-
nie zdecydowanie przewa¿a w krajach europej-
skich. To opracowanie jest w Senacie, równie¿ na
stronach internetowych Krajowej Rady.

Jeœli chodzi o poziom finansowania mediów
publicznych w Europie, to dokonaliœmy odniesie-
nia, porównaliœmy wysokoœci abonamentu
w 2007 r., bo o tej kwocie mówimy, do produktu
krajowego brutto. Wysz³o nam 0,77‰. Porówna-
liœmy te¿ inne media publiczne, chocia¿by nie-
mieckie, gdzie jest to 2,85‰ PKB. Œrednia w Eu-
ropie to jest zdaje siê 1,65‰ PKB. Zatem poziom
abonamentu z 2007 r. jest ponaddwukrotnie ni¿-
szy ni¿ œrednia europejska, nie mówi¹c o tym, ¿e
PKB w takich krajach, jak Anglia, Niemcy czy
Francja, jest oczywiœcie du¿o wy¿szy. Mo¿emy
œmia³o powiedzieæ, ¿e we wszystkich zestawie-
niach, i ludnoœciowych, i w stosunku do produk-
tu krajowego brutto, Polska jest na szarym koñ-
cu, wrêcz na ostatnim miejscu, jeœli chodzi o po-
ziom finansowania mediów publicznych, poziom
z 2007 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie otrzyma³em

odpowiedzi na pytanie, w ilu krajach Unii Euro-
pejskiej nie obowi¹zuje system abonamentowy,
bo jestem przekonany...)

Poniewa¿ pan przewodnicz¹cy w tej chwili nie
ma tych danych, to ja proponujê, ¿eby przekaza³
panu senatorowi odpowiedŸ na piœmie.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja mam jeszcze
kolejne pytanie do pana ministra. Jakie bêd¹ ko-
szty zwolnienia pracowników z oœrodków regio-
nalnych?)

(G³os z sali: Pewne kraje wycofa³y abonament,
a póŸniej do niego wróci³y.)

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Nie odpowiem na to pytanie, bo nie mam takich

danych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

W takim razie koñczymy etap zadawania py-
tañ…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To na to pytanie
te¿ bêdê prosi³ odpowiedŸ na piœmie.)

Panie Senatorze, etap pytañ ju¿ siê skoñczy³.
Otwieram dyskusjê.
Dziêkujê bardzo wszystkim odpowiadaj¹cym,

pani prezes, panu ministrowi i panu przewodni-
cz¹cemu.

Pan senator Czes³aw Ryszka zabierze g³os jako
pierwszy dyskutant – zapraszam.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
By³o bardzo du¿o szczegó³owych, merytorycz-

nych pytañ, które dotyczy³y ustawy, tak ¿e myœlê,
¿e teraz ju¿ mo¿na zacz¹æ tak¹ bardziej polityczn¹
dyskusjê. I ja tê dyskusjê o takim w³aœnie charak-
terze chcia³bym rozpocz¹æ.

Na pewno sytuacja w mediach wymaga zmian,
to nie ulega w¹tpliwoœci. Mnie osobiœcie po prostu
brak s³ów, ¿eby wyraziæ oburzenie wobec dzia³añ
obecnej ekipy tak zwanej telewizji Farfa³a, która
sukcesywnie niszczy media publiczne, wyrzuca-
j¹c z pracy znakomitych dziennikarzy, dyrekto-
rów, a przywracaj¹c na stanowiska ludzi „zas³u-
¿onych” w dawnych latach. Dziêki Lidze Polskich
Rodzin, Samoobronie, ale i Platformie Obywatel-
skiej, która utrzymuje ten stan rzeczy, mamy
w telewizji recydywê komuny.

(Senator Mariusz Witczak: To wy tak zrobiliœcie,
¿e Farfa³ rz¹dzi…)

Dlaczego Platformy Obywatelskiej? Poniewa¿
to wszystko mo¿na by³o zrobiæ inaczej, proœciej,
szybciej. Przypomnê, ¿e tak zrobi³o Prawo i Spra-
wiedliwoœæ w 2005 r., zmieniaj¹c tylko Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji…

(SenatorMariuszWitczak:Czes³aw,mówprawdê.)
My nie zmieniliœmy istoty ustawy o radiofonii

i telewizji, opracowywanej d³ugo, starannie
w 1992 r. My chcieliœmy wprowadziæ jedynie czêœ-
ciowe zmiany w³adz mediów publicznych, zaw³a-
szczonych w minionych dwudziestu latach przez
jedn¹ lewicow¹ opcjê o komunistycznym rodowo-
dzie. Dlatego jeœli Platforma Obywatelska chcia³a
przej¹æ Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, mo¿-
na to by³o zrobiæ jednym ruchem, tak jak to uczy-
ni³a poprzednia koalicja. A dlaczego? Bo chcieliœ-
my wprowadziæ partyjny pluralizm w mediach.
Tak to funkcjonowa³o od 1992 r., o takim pluraliz-
mie mówi ustawa. Jednak teraz chodzi oczywiœcie
o coœ wiêcej. To jest skok nie tylko na w³adzê
w mediach publicznych, ale tak¿e na maj¹tek
tych mediów, a jest on spory, wielomiliardowy.

Dla obecnej w³adzy, która wygra³a wybory, tak-
¿e ostatnie, g³ównie dziêki mediom prywatnym,
sta³o siê jasne, ¿e z jednej strony trzeba tym me-
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diom za ich przychylnoœæ siê odwdziêczyæ, a z dru-
giej strony – opanowaæ równie¿ media publiczne,
¿eby do koñca by³o wiadomo, kto nimi kieruje, ¿e-
by czasem znowu siê nie pojawi³ jakiœ, powie-
dzmy, Wildstein, Farfa³ czy ktoœ inny. Dlatego ta
ustawa idzie niebezpiecznie daleko, mianowicie
os³abia media publiczne, kwestionuje ich sens
oraz wa¿noœæ, wprowadza zmiany, które zniszcz¹
ogromny potencja³ zaufania do mediów publicz-
nych, ich znaczenie, a w perspektywie mo¿e to do-
prowadziæ do ich likwidacji, bankructwa, prywa-
tyzacji.

To nieprawda, ¿e ta ustawa ma odpolityczniæ
media publiczne, poniewa¿ kolejny raz partie,
a konkretnie Platforma Obywatelska, Polskie
Stronnictwo Ludowe i SLD, obsadz¹ kilkanaœcie
stanowisk prezesów swoimi ludŸmi, i nie czaruj-
my siê, ¿e tutaj chodzi o co innego. Ta ustawa daje
podstawy do wymiany wszystkich w³adz mediów
publicznych w Polsce, a co wiêcej, daje podstawy
do zwolnienia wszystkich pracowników mediów
publicznych, wszystkich dziennikarzy. Ci nowi
ludzie zostan¹ oczywiœcie wybrani przez cz³on-
ków nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
w której Platforma Obywatelska z koalicjantami
bêdzie mia³a wiêkszoœæ. Wybior¹ oni nie tylko no-
wych prezesów stacji regionalnych, nowe rady
nadzorcze, ale wybior¹ tak¿e nowych, ju¿ w³as-
nych pracowników – spolegliwych dziennikarzy,
którzy ju¿ nigdy nie zaskocz¹ jakimiœ w³asnymi
pomys³ami.

Ta ustawa doprowadzi do wiêkszego ni¿ do-
tychczasowe upartyjnienia mediów publicznych,
poniewa¿ dochodzi jeszcze finansowanie z bud¿e-
tu, czyli jest to polityczny bicz na dziennikarzy.
Je¿eli ktoœ myœli inaczej, to jego sprawa. Co roku
minister finansów bêdzie okreœla³ kwotê œrodków
przeznaczonych na realizacjê misji publicznej,
a ta kwota bêdzie potem uchwalana w ramach
ustawy bud¿etowej przez kilkuset polityków. Czy-
li kilkuset polityków jeszcze potem bêdzie próbo-
wa³o wp³ywaæ na wysokoœæ œrodków przeznaczo-
nych na misjê publiczn¹. Uzale¿nienie finanso-
wego losu mediów publicznych od corocznie pla-
nowanego przez ministra finansów i ca³y rz¹d,
a potem przeg³osowywanego przez Sejm, bud¿etu
pañstwa w stu procentach uzale¿nia media publi-
czne od rz¹du i jego zaplecza politycznego. I to siê
w³aœnie nazywa odpolitycznieniem mediów – we-
d³ug Platformy Obywatelskiej. Ta ustawa powin-
na nosiæ nazwê: o przejêciu w³adzy w mediach
publicznych. Ta ustawa nie rozwi¹zuje ¿adnego
problemu mediów publicznych, a tylko je pog³ê-
bia. Nad z³ym projektem, który nie ma zabezpie-
czonego finansowania, w ogóle nie powinniœmy
debatowaæ.

A teraz chcia³bym powiedzieæ, o co chodzi na-
prawdê i jaki scenariusz realizujemy. Otó¿

chcia³bym przestrzec przed wprowadzeniem
u nas tego, czego do dzisiaj ¿a³uj¹ Holendrzy. Mia-
nowicie w roku 2000 zlikwidowali oni abonament
radiowo-telewizyjny i zast¹pili go podatkiem p³a-
conym z PIT. Wskutek tej regulacji nast¹pi³ spa-
dek finansowania mediów publicznych o 40%,
poniewa¿ ta stawka w PIT by³a ni¿sza ni¿ wczeœ-
niejszy abonament. Holendrzy te¿ chcieli polep-
szyæ byt emerytom czy ewentualnie tym, którzy
ma³o zarabiaj¹. Ale doprowadzi³o to do tego, ¿e
w latach 2005–2006 holenderskiej telewizji publi-
cznej grozi³a likwidacja. Na miejsce mediów pub-
licznych w Holandii b³yskawicznie wesz³y miêdzy-
narodowe koncerny, g³ównie o proweniencji nie-
mieckiej, ProSiebenSat Media AG oraz RTL. W tej
sytuacji, kiedy media publiczne w Holandii dogo-
rywa³y, w roku 2007 wszystkie wa¿niejsze ugru-
powania polityczne doprowadzi³y do podpisania
specjalnego porozumienia koalicyjnego, nazwa-
nego Balkenende IV, od nazwiska ówczesnego
premiera Holandii, które to porozumienie zagwa-
rantowa³o nadawcy publicznemu œrodki bud¿eto-
we w wysokoœci 50 milionów euro rocznie, czyli
tak naprawdê niewielkie. Zagwarantowano te
50 milionów euro rocznie, ¿eby holenderska tele-
wizja publiczna przetrwa³a. Obecnie m¹drzy po
szkodzie holenderscy politycy dokonuj¹ nadzwy-
czajnych wysi³ków, by zachowaæ pluralizm
i ochroniæ zw³aszcza lokalne i regionalne stacje,
czyli te kana³y, które najlepiej s³u¿¹ spo³eczeñ-
stwu i s¹ przez spo³eczeñstwo zarz¹dzane, ¿eby je
w ogóle ocaliæ. Jak na razie trudno odzyskaæ stra-
conych widzów, udzia³ w rynku reklam czy po-
ziom produkcji telewizyjnej, bo oczywiœcie tele-
wizje komercyjne tak szybko swoich zdobyczy nie
oddadz¹. Ale tutaj w³aœnie jest jeszcze gwóŸdŸ do
trumny. Mianowicie pomoc publiczna w Holandii
nie uzyska³a notyfikacji i Komisja Europejska ka-
za³a holenderskiej telewizji publicznej zwróciæ na-
wet te 50 milionów euro, uzyskane w ci¹gu ostat-
nich dwóch lat, czyli 100 milionów euro, które ta
telewizja otrzyma³a po likwidacji abonamentu. Ja
myœlê, ¿e ten pzyk³ad powinien nas wiele nau-
czyæ. I mo¿e podam jeszcze trochê danych liczbo-
wych. Przed likwidacj¹ abonamentu w Holandii
publiczny nadawca telewizyjny mia³ 52% udzia³u
w tamtejszym rynku telewizyjnym. Po likwidacji
abonamentu – dane z roku 2006 – ten udzia³
spad³ do 30%.

I tutaj ju¿ odniosê siê do naszego rynku medial-
nego. Obecnie udzia³ polskiej telewizji publicznej
w rynku nadawców telewizyjnych wynosi ponad
40%. Do jakiej wartoœci spadnie po zastosowaniu
przez rz¹dz¹c¹ Platformê Obywatelsk¹ „kuracji
holenderskiej”?

W podobny sposób jak Holendrzy sw¹ telewizjê
publiczn¹ os³abili Wêgrzy i Czesi i teraz z trudem
naprawiaj¹ szkody. Od czego oni zaczêli? Ano
w³aœnie od radykalnego uszczelnienia swego sys-
temu œci¹gania abonamentu. Oni staraj¹ siê po-
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prawiæ sytuacjê finansow¹ telewizji publicznej
tylko poprzez abonament. I, co ciekawe, Czesi
wprowadzili abonament do op³at za energiê i dziê-
ki temu jego œci¹galnoœæ w tej chwili jest ju¿ na
poziomie 90%. Przecie¿ u nas te¿ jedn¹ decyzj¹
polityczn¹ mo¿na by³oby wprowadziæ abonament
do ró¿nych systemów. Ale nie bêdziemy ju¿ tu
o tym mówiæ.

Powinno nas dziwiæ tak¿e to, i¿ w tak trudnej
sytuacji finansowej, bud¿etowej Platforma Oby-
watelska z PSL i lewic¹ zdecydowa³y siê obci¹¿yæ
finanse pañstwa kolejnym, dodatkowym wydat-
kiem. Zastanawia mnie tylko, który resort zosta-
nie zmuszony do oddania wymaganych œrodków
ze swojej puli. Uwa¿am, ¿e powinno byæ tak jak
w ca³ej Europie – i to jest te¿ odpowiedŸ na pytanie
senatora Piotrowicza – bo w ca³ej Europie abona-
ment funkcjonuje, tylko najczêœciej w systemie
mieszanym, gdzie wp³ywy z abonamentu ³¹czy siê
z finansowaniem z bud¿etu. I ten abonament po-
zwala w³aœnie na to, by...

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, zosta³o jeszcze szeœædziesi¹t sekund.)

Ju¿ koñczê.
Ten abonament pozwala na to, ¿eby obywatele

mieli bezpoœredni wp³yw, osobisty wp³yw na me-
dia publiczne. Kto p³aci, mo¿e wymagaæ, mo¿e
krytykowaæ, mo¿e dochodziæ swoich praw. A tu
rz¹d polski powie teraz obywatelom: wara, my
p³acimy, my rozliczamy. Brak abonamentu ozna-
cza wiêc, ¿e kontrolê nad mediami przejmuje pañ-
stwo. Co jednak powinno zaniepokoiæ ka¿dego?
Przy okazji likwidacji abonamentu napisano
ustawê, która zmienia ustrój mediów publicz-
nych, która doprowadzi najpierw do ogromnego
upolitycznienia mediów publicznych, a w konsek-
wencji – do ich os³abienia i, zapewne, do prywaty-
zacji jako ucieczki przed bankructwem. Dziêkujê
za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak. Zapraszam, Panie Sena-

torze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sprawa, nad któr¹

dzisiaj debatujemy, jest spraw¹ wielkiej wagi, bo-
wiem mówimy o funkcjonowaniu, o warunkach
funkcjonowania instytucji niezmiernie wa¿nej
dla pañstwa demokratycznego, to znaczy, o insty-
tucji kultury w pañstwie polskim. I mówimy o te-
lewizji publicznej.

Myœlê, ¿e z du¿ym smutkiem trzeba stwierdziæ
po tej dzisiejszej debacie – po tej debacie, która
przebiega³a te¿ w pytaniach do przedstawicieli ko-
misji, które pracowa³y nad t¹ ustaw¹, jak równie¿
do przedstawiciela rz¹du – ¿e sposób, w jaki ta
ustawa by³a tworzona, pozostawia, najogólniej
i najdelikatniej mówi¹c, wiele do ¿yczenia. Mo¿na
to by³o dostrzec w wypowiedzi przedstawiciela mi-
nisterstwa kultury, który na pytanie pani mar-
sza³ek, czy chce zabraæ g³os w sprawie tej ustawy,
odpowiedzia³, ¿e nie. A wiêc przedstawiciel mini-
sterstwa, instytucji, której bardzo powinno zale-
¿eæ na tej ustawie, która powinna byæ szczególnie
zainteresowana t¹ ustaw¹, nie mia³ nic do powie-
dzenia na jej temat. Na pytania, o których wczeœ-
niej wspomnia³em, przedstawiciele komisji ani
ministerstwa te¿ nie mieli nic do powiedzenia –
a pytania te wyra¿a³y troskê o to, czy by³y prowa-
dzone jakiekolwiek symulacje, chocia¿by finan-
sowe, sprawdzaj¹ce, jak nowa ustawa zapewni fi-
nansowanie mediów, sk¹d te pieni¹dze bêd¹, czy
tych pieniêdzy wystarczy dla oœrodków regional-
nych. Chodzi³o tam, wspomina³em o tym równie¿
w swoim pytaniu, szczególnie o oœrodki radiowe,
które ju¿ w tej chwili bij¹ na alarm, poniewa¿ za-
gro¿one jest ich funkcjonowanie i nie mog¹ reali-
zowaæ podstawowych celów, ¿e nie wspomnê ju¿
o zapewnieniu rozwoju i zwiêkszaniu wype³niania
misji publicznej w tych radiach. Na te pytania nie
by³o ¿adnej odpowiedzi. Gdy pyta³em o to, czy Mi-
nisterstwo Finansów analizowa³o problem, odpo-
wiedŸ by³a krótka: nie, Ministerstwo Finansów
nie analizowa³o problemu. Myœlê, ¿e jest to bardzo
smutne.

To pokazuje, ¿e w³aœciwie trzeba by zapytaæ, jaki
by³ cel wprowadzania tej ustawy. Po co ta ustawa
by³a uchwalana tak szybko? Po co nad t¹ ustaw¹
w taki sposób debatowano, dlaczego siê tak spie-
szono? Ja myœlê, ¿e tutaj mo¿e byæ tylko jedna od-
powiedŸ. Myœlê te¿, ¿e tak¹ doskona³¹ odpowiedzi¹,
dlaczego ta ustawa powstawa³a tak szybko, dlacze-
go musia³a tak szybko zafunkcjonowaæ, jest wypo-
wiedŸ fachowca w dziedzinie mediów, medioznaw-
cy, pana doktora Karola Jakubowicza, zapytanego
w jednym z programów telewizyjnych o tê ustawê,
o cel jej powstania, o to, jaka jest jej pierwotna myœl.
Odpowiedzia³, ¿epierwotnamyœl jest taka, ¿e trzeba
zmieniæ sk³ad Krajowej Rady, trzeba zmieniæ w³a-
dzê mediów publicznych i trzeba zlikwidowaæ abo-
nament. O to chodzi, naprawdê tylko o to chodzi.
Myœlê, ¿e to doskonale pokazuje, po co ta ustawa
by³a robiona, jaki jest jej cel. Tak jak powiedzia³em,
proces legislacyjny, sposób wprowadzania tej usta-
wy, jednoznacznie to potwierdza.

Ale chcia³bym odejœæ od tych argumentów fi-
nansowych, organizacyjnych, od spraw doty-
cz¹cych struktury organizacyjnej, poniewa¿ by³o
to dzisiaj poruszane w czasie debaty. Myœlê zre-
szt¹, ¿e w wielu wyst¹pieniach ta kwestia równie¿
bêdzie podnoszona.
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Chcia³bym wspomnieæ krótko o dwóch spra-
wach, to znaczy o pozycji legislacyjnej tej ustawy
oraz o sposobie okreœlenia zadañ publicznych,
które w niej zosta³y zawarte. W tej sprawie chcê
przypomnieæ krótko jedn¹ z opinii senackich eks-
pertów do spraw legislacji, którzy mówi¹, ¿e usta-
wa narusza zasadê wyra¿on¹ w §2 „Zasad techni-
ki prawodawczej”, brzmi¹c¹, ¿e ustawa powinna
wyczerpuj¹co regulowaæ dan¹ dziedzinê spraw,
nie pozostawiaj¹c poza zakresem swego unormo-
wania istotnych fragmentów tej dziedziny. Szano-
wni Pañstwo, w wyniku przyjêcia tej ustawy – ma-
my oczywiœcie wszyscy nadziejê, przynajmniej se-
natorowie opozycji, ¿e nie dojdzie do przyjêcia tej
ustawy i ¿e ona nie zafunkcjonuje w ¿yciu – mog¹
zacz¹æ funkcjonowaæ dwie ustawy dotycz¹ce po-
dobnej problematyki, przy czym ¿adna z nich nie
bêdzie regulowaæ spraw mediów publicznych
w sposób wyczerpuj¹cy. I mog¹ siê rodziæ w¹tpli-
woœci co do hierarchii obu tych aktów wzglêdem
siebie, w¹tpliwoœci co do tego, który z nich tak na-
prawdê ma charakter lex specialis, a który lex ge-
neralis. Innymi s³owy, który bêdzie regulowa³ ma-
teriê szczególn¹ w stosunku do materii ogólnej.
Wprawdzie teoretycznie poœród Ÿróde³ prawa po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego obie ustawy zajmuj¹
tak¹ sam¹ pozycjê, to jednak treœæ tych ustaw
wzajemnie siê przenika, bo w obu ustawach ma-
my próbê okreœlenia, czym powinna byæ misja
publiczna i w jaki sposób powinna byæ realizowa-
na. W zwi¹zku z tym nie jest to okreœlone czytelnie
i jasno.

W tym miejscu warto postawiæ projektodaw-
com pytanie, co sk³oni³o ich do zaproponowania
w³aœnie takiego rozwi¹zania, do tego, aby wpro-
wadziæ now¹ ustawê zamiast nowelizowaæ istnie-
j¹c¹ – bo to równie dobrze mo¿na by³oby uczyniæ.
Ja myœlê, ¿e odpowiedŸ pana doktora Jakubowi-
cza, któr¹ wczeœniej zacytowa³em, mówi, dlaczego
ta ustawa zosta³a uchwalona, dlaczego tak bar-
dzo koalicji rz¹dz¹cej zale¿a³o na tym, aby j¹ prze-
forsowaæ wszelkimi mo¿liwymi sposobami.

Kwestia wzajemnej relacji obu wspomnianych
ustaw ma szczególne znaczenie, gdy przyjrzymy
siê art. 3 nowej ustawy, który stanowi, i¿ zadania
publiczne s³u¿¹ce wype³nianiu misji publicznej,
o której mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i tele-
wizji, polegaj¹ miêdzy innymi na propagowaniu
wolnoœci i praw cz³owieka i przeciwdzia³aniu dys-
kryminacji ze wzglêdu na rasê, narodowoœæ, wy-
znanie, p³eæ, orientacjê seksualn¹. I niestety, wy-
pe³nianie misji, zdaniem autorów tych zmian, nie
bêdzie polega³o na respektowaniu chocia¿by
chrzeœcijañskiego systemu wartoœci, który, co
trzeba powiedzieæ, w naszym kraju wyznaje wiêk-
szoœæ, tak, przynajmniej wiêkszoœæ naszego spo-
³eczeñstwa. I s¹ to nie tylko katolicy, ale równie¿
chrzeœcijanie innych wyznañ, prawos³awni czy

protestanci. W logice proponowanych zmian nie
zawiera siê te¿ wykonywanie misji umacniania
rodziny, która jest fundamentem naszego spo³e-
czeñstwa. Wed³ug tej ustawy wa¿niejsze od wy-
pe³niania tej misji jest przeciwdzia³anie dyskry-
minacji ze wzglêdu na tak zwan¹ orientacjê sek-
sualn¹. To jest wa¿niejsze od wspierania rodziny!

Widaæ z tego zestawienia jednoznacznie, ¿e za
t¹ ustaw¹ nie sta³y wzglêdy merytoryczne, ale ra-
czej wzglêdy ideologiczne. I wszystko wskazuje na
to, ¿e by³a to cena, któr¹ koalicja rz¹dowa musia³a
zap³aciæ postkomunistycznej lewicy za poparcie
tej ustawy i zapewnienie sobie mo¿liwoœci odrzu-
cenia ewentualnego weta prezydenta wobec tej
z³ej, naprawdê niedobrej, ustawy.

Ale czy zapisy o przeciwdzia³aniu dyskrymina-
cji ze wzglêdu na orientacjê seksualn¹ nie zagro¿¹
istnieniu w telewizji publicznej programów, które
wyra¿a³yby inne pogl¹dy ni¿ te, które siê próbuje
wprowadzaæ i zapisywaæ w ustawie dzisiaj deba-
towanej? Czy w mediach publicznych w zwi¹zku
z tym nie zabraknie miejsca dla publicystów, któ-
rzy bêd¹ wyra¿ali inny, krytyczny stosunek na
przyk³ad wobec praktyk homoseksualnych? Czy
to nie bêdziew³aœnie stworzenie warunków do po-
wstania kolejnej dyskryminacji?

Jak takie wyznaczenie zadañ mediów publicz-
nych ma siê do konstytucyjnej zasady ochrony
chocia¿by ma³¿eñstwa i rodziny? Przypomnijmy,
¿e art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi, ¿e
ma³¿eñstwo to zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, a ro-
dzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê
pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Naprawdê trudno dostrzec przes³anki do tego, ¿e-
by konstytucyjna opieka i ochrona Rzeczypospo-
litej nad ma³¿eñstwem i rodzin¹ mia³a nie doty-
czyæ mediów publicznych. Jeœli siê to z zapisu wy-
kreœla, to znaczy, ¿e traci to swoje znaczenie i nie
dotyczy ju¿ tej dziedziny, o której przecie¿ mówi
konstytucja. Nie ma te¿ ¿adnych argumentów za
tym, aby zadaniem mediów w wype³nianiu misji
publicznej by³o na przyk³ad w³aœnie wspomniane
wczeœniej przeciwdzia³anie dyskryminacji ze
wzglêdu na tak zwan¹ orientacjê seksualn¹ albo
upowszechnianie kultury jêzyka polskiego, a nie
by³o tym zadaniem wspieranie rodziny, dziêki
której wszystkie zdobycze kultury jêzyka polskie-
go w ogóle powstaj¹.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, jeszcze minuta.)

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Bêdê siê
stara³ ju¿ koñczyæ.

Dziwi równie¿ fakt, ¿e w ustawie o wykonywa-
niu misji publicznej nie wymieniono wspierania
rodzicielstwa, a wiemy, ¿e ten problem jest w tej
chwili w Polsce problemem bardzo powa¿nym.
Sytuacja demograficzna Polski nie jest najlepsza,
co grozi nawet za³amaniem ca³ego systemu ubez-
pieczeñ spo³ecznych, dlatego niezmiernie wa¿ne
jest, aby promowanie rodzicielstwa w mediach
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publicznych, mediach ogólnodostêpnych, mia³o
miejsce. Jest to niezmiernie istotny problem.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e takie zestawienie
zadañ publicznych, jakie zosta³o zaproponowane
w ustawie, s³u¿¹cych wykonywaniu misji, jest
b³êdne, jest nieporozumieniem, jest z³e. Mam na-
dziejê, ¿e ta ustawa nie bêdzie funkcjonowaæ, tak
jak powiedzia³em, w ¿yciu publicznym.

Na koniec chcia³bym pos³u¿yæ siê jeszcze dru-
gim cytatem z tej samej wypowiedzi pana doktora
Jakubowicza, który powiedzia³ tak, Szanowni
Pañstwo: „ta ustawa jest pe³na dziur i niedomyœ-
lnych propozycji, o których konsekwencjach bê-
dziemy siê d³ugo przekonywaæ; gdyby tu by³a pani
Œledziñska-Katarasiñska, tobym ¿yczy³ jej d³u-
gich lat ¿ycia w zdrowiu, ¿eby mia³a mo¿liwoœæ ob-
serwowania, co nawyrabia³a w tej ustawie”. Dziê-
kujê pañstwu bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dobrzyñski, proszê.
Nie ma senatora Dobrzyñskiego?
To pan marsza³ek Romaszewski.
Pan bêdzie ³askaw, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zajmujemy siê ustaw¹, o której od razu mo¿na

powiedzieæ, ¿e jest, mówi¹c delikatnie, bardzo
niedoskona³a. Proszê pañstwa, jest to w gruncie
rzeczy ustawa paradoksów. Proszê pañstwa, my
tutaj, w tej Izbie, czêsto na pograniczu legalnoœci
konstytucyjnej, oszczêdzamy 20 milionów na
swoich pensjach, 30 milionów odbieramy par-
tiom politycznym, ¿eby ograniczyæ ich mo¿liwoœæ
dzia³ania w sferze praw obywatelskich, a tu, pro-
szê pañstwa, lekk¹ rêk¹ daje siê pó³tora miliarda
z³. Powiadamy po prostu: a po co nam w bud¿ecie
pó³tora miliarda? Za chwilê bêdziemy toczyli dys-
kusjê o kolejnych 20 milionach na zni¿ki dla stu-
dentów, a tu pó³tora miliarda…

Powiadamy: po co nam abonament? Nikomu
nie przysz³o do g³owy, ¿e abonament mo¿na po
prostu œci¹gaæ. Je¿eli pañstwo nie potrafi œci¹g-
n¹æ abonamentu, to takie pañstwo jest ca³kowicie
niesprawne. I o tym trzeba pomyœleæ, jak to pañ-
stwo usprawniæ.

Ja muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e ten zdumie-
waj¹cy atak, atak na media publiczne, jest w jakiœ
sposób przera¿aj¹cy, bo w³aœciwie jest to odbiera-
nie pewnych praw spo³eczeñstwu demokratycz-
nemu. Telewizja, radio… Oczywiœcie by³y po-
pe³niane b³êdy i te instytucje w wielu punktach s¹
z ca³¹ pewnoœci¹ niedoskona³e. Ale, proszê pañ-
stwa, my budujemy coœ i nie wiemy, czym to
w ogóle jest. Praktycznie zostawiamy wszystko

w totalnym zawieszeniu. Jednoosobow¹ spó³kê
Skarbu Pañstwa, Telewizjê Polsk¹, dzielimy, ale
jak j¹ dzielimy, tego nie wiemy. Proszê pañstwa,
przecie¿ to jest bardzo trudna ustawa, ustawa,
nad któr¹ pracuje siê pó³tora roku, i to w zupe³nie
nieznanym w gruncie rzeczy gronie. Ja sobie nie
wyobra¿am, a¿eby w parlamencie da³o siê pra-
wid³owo okreœliæ sposób podzia³u spó³ki, na przy-
k³ad jej praw maj¹tkowych, co by³o ju¿ tutaj poka-
zane. A to jest jeden z wiêkszych kapita³ów, jakimi
dysponuje w tej chwili telewizja. I to tak sobie
przelatuje… Kamery to jeszcze… jedna temu,
druga temu, tak to wszystko sobie pos³owie wyob-
ra¿ali. Ale prawa autorskie? Sposób obrotu nimi?
Ta sprawa po prostu zosta³a potraktowana jako
nieistniej¹ca. Ja to podajê jako przyk³ad, bo tego
rodzaju potkniêæ ta ustawa ma niezwykle wiele.

Prawie ca³y dzieñ zabra³a nam dzisiaj kwestia
notyfikacji. W zasadzie s³usznie, bo je¿eli nie wie-
my, czy mo¿emy z bud¿etu dotowaæ telewizjê, to
nie bardzo mo¿emy tê ustawê przyj¹æ. A takie s¹
wymagania. Poza tym mamy jeszcze piêkn¹ per-
spektywê, ¿e wszelkie zmiany w naszej telewizji
przez kolejny rok bêdziemy notyfikowaæ i kolejny
rok bêdziemy czekaæ na przyjêcie tej notyfikacji.
Nie wiem, jak to bêdzie wygl¹da³o. Po prostu roz-
budowujemy biurokracjê w sposób nieprawdopo-
dobny. Rada Programowa, która bêdzie przydzie-
la³a pieni¹dze… No nie wiem, proszê pañstwa.
W moim przekonaniu jest to ustawa zwyczajnie
niszczycielska.

Likwidacja TVP Info. Proszê pañstwa, to chyba
najwiêkszy grzech polskiej telewizji publicznej, ¿e
zbudowa³a telewizjê informacyjn¹ co najmniej
piêæ lat za póŸno. I to jest ten ich grzech, w gruncie
rzeczy. Przy takim potencjale materialnym ta tele-
wizja powinna powstaæ du¿o, du¿o wczeœniej. Po-
wsta³o TVN24, dysponuj¹ce du¿o wiêkszym po-
tencja³em, ni¿ ma tamta telewizja. I co my robi-
my? Po prostu administracyjnie likwidujemy
konkurencjê TVN24, stacji, która ma bardzo wy-
raŸny profil polityczny, bardzo wyraŸny. Czy to
jest robione na zlecenie? I nie ma mo¿liwoœci od-
tworzenia telewizji TVP Info, jednej z istotniej-
szych, która, prawid³owo zarz¹dzana, mog³aby
reprezentowaæ pluralistyczne spektrum po-
gl¹dów. Przykro mi, ale muszê uznaæ, ¿e mamy
tutaj rzeczywiœcie do czynienia z pierwsz¹ decyzj¹
polityczn¹. Nie wyobra¿am sobie, jak inaczej mo¿-
na to usprawiedliwiæ.

No có¿, proszê pañstwa, dochodzimy do ostat-
niej sprawy, o której chcia³bym powiedzieæ, choæ
mo¿na tu mówiæ w³aœciwie w nieskoñczonoœæ,
moglibyœmy tu zostaæ do rana i rozmawiaæ. Otó¿
chodzi o definicjê misji. Proszê pañstwa, ja muszê
powiedzieæ, ¿e kiedy pan senator Ryszka krytyko-
wa³ punkt pierwszy, czyli wspieranie budowy spo-
³eczeñstwa obywatelskiego, to ja nie do koñca ca-
³y problem rozumia³em. Tak, proszê pañstwa,
pan senator Ryszka mia³ racjê. Spo³eczeñstwa
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obywatelskiego? Jakiego? Jakiego spo³eczeñstwa
obywatelskiego? Obywateli czego? Obywateli
pañstwa polskiego. Jednak. To nie jest abstrak-
cyjny bana³, powtarzany dziesi¹tki razy jako no-
wo poprawna mowa. To jest polskie spo³eczeñ-
stwo obywatelskie. I rzeczywiœcie w tej dziedzinie
mamy gigantyczne zaleg³oœci, co mogliœmy
sprawdziæ w ostatnich wyborach.

Dlatego te¿, proszê pañstwa, z³o¿y³em tutaj po-
prawkê, ¿eby pkt 3 podzieliæ na dwa. Promowanie
postaw propañstwowych, wspieranie budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz kultury de-
mokratycznej polegaj¹cej na uczestnictwie oby-
wateli w ¿yciu publicznym – chodzi o to, ¿eby tak
zbudowaæ pkt 1. A „pog³êbianie to¿samoœci naro-
dowej” w³¹czyæ do pktu 5 o upowszechnianiu bo-
gactwa tradycji. To brzmia³oby tak: pog³êbianie
to¿samoœci narodowej, upowszechnianie boga-
ctwa tradycji, wspieranie wspó³czesnej kultury
polskiej oraz ukazywanie kultury europejskiej
i œwiatowej. W ten sposób pkt 3 by wypad³. A pkt 5
nale¿a³oby przestawiæ przed pkt 4 o upowsze-
chnianiu kultury jêzyka polskiego, co jest zapisa-
ne w poprawce. Jednak odwo³anie siê do boga-
ctwa tradycji, do to¿samoœci narodowej wydaje
siê kwesti¹ pierwszorzêdnej wagi.

Proszê pañstwa, mam równie¿ zastrze¿enia do-
tycz¹ce pktu 10: „przeciwdzia³aniu dyskrymina-
cji ze wzglêdu na rasê, narodowoœæ, wyznanie,
p³eæ, orientacjê seksualn¹”. Przykro mi, ale mu-
szê powiedzieæ, ¿e mi to najbardziej przypomina
okres peerelu, kiedy by³ zakaz dyskryminacji
wszystkiego ze wzglêdu na wszystko, poza po-
gl¹dami i ideologi¹. Z tego powodu mo¿na by³o
dyskryminowaæ. Tutaj wypad³o to tak samo jak
w peerelu. Proszê pañstwa, albo powiedzmy
o przeciwdzia³aniu wszelkiej dyskryminacji i po-
stawmy kropkê, nie wymieniajmy tego, albo te¿
zgodnie z europejsk¹ konwencj¹ praw politycz-
nych wymieñmy wszystkie rodzaje dyskrymina-
cji, które tam s¹ wymienione, a tam jest równie¿
dyskryminacja ze wzglêdów politycznych czy ze
wzglêdów ideologicznych.

Takie poprawki z³o¿y³em. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwie zastanawia³em siê nad tym, czy jest

sens, by po tak burzliwych pytaniach i wa¿kich
wypowiedziach jeszcze zajmowaæ czas Wysokiej

Izbie. Myœlê, ¿e w pytaniach zawartych by³o bar-
dzo wiele treœci i bardzo wiele obaw. Ale s¹dzê, ¿e
przyjdzie czas, by za to, ¿e siê by³o senatorem, za
to ¿e, siê zasiada³o w tej Izbie, odpowiedzieæ przed
pokoleniami i odpowiedzieæ przed histori¹. Nie
chcia³bym stan¹æ przed wyborcami i na pytanie,
co pan wtedy zrobi³, roz³o¿yæ rêce i powiedzieæ:
nic, bo nic nie zdo³a³em. Postanowi³em uczyniæ to,
co le¿y w mojej mocy.

Nie bêdê wdawa³ siê w szczegó³y, chocia¿
w szczegó³ach zawsze tkwi istota rzeczy. Ale o tych
szczegó³ach mówiliœmy ju¿ bardzo szeroko i nie
chcia³bym, ¿eby te szczegó³y przys³oni³y to, co
najwa¿niejsze w tej ustawie.

W moim przekonaniu ustawa wpisuje siê w ci¹g
wydarzeñ, które sk³adaj¹ siê na pogorszenie sy-
tuacji naszego pañstwa, generalnie rzecz bior¹c.
Bo oto przychodzi nam debatowaæ nad telewizj¹
publiczn¹, nad mediami publicznymi, ale s¹ rze-
czy, które – w moim przekonaniu – utraciliœmy ju¿
bezpowrotnie. Nie chcia³bym siê posuwaæ do de-
magogii, ale chyba warto wspomnieæ, co jeszcze
w tym kraju pozosta³o w rêkach pañstwa. Nic pañ-
stwu siê nie op³aca, wszystko trzeba wystawiæ na
sprzeda¿. To czym w³aœciwie to pañstwo bêdzie za-
rz¹dzaæ? Kraj nadmorski, który praktycznie nie
ma ju¿ nic nad morzem, bo ani rybo³ówstwa, ani
floty handlowej, ani stoczni, nie ma nic. Nie ma
w³asnych banków, a wiêc nie zarz¹dza nerwem fi-
nansowym. Nie ma hut, bo siê nie op³aca. Nie ma
cukrowni. Nie ma telekomunikacji. A przyk³ad ko-
lei pokazuje, ¿e to samo mo¿e spotkaæ media pub-
liczne. A wiêc podzieliæ na spó³ki, doprowadziæ do
kiepskiej kondycji i w koñcu zlikwidowaæ. Metoda
ma³ych kroków. I wydaje mi siê, ¿e dziœ jesteœmy
na tym etapie. Bo oto przede wszystkim stawiamy
media publiczne do nierównej konkurencji z me-
diami komercyjnymi – nie bêdê rozwija³ w¹tku. Ale
takimi ograniczeniami, jakimi obwarowane s¹ me-
dia publiczne, stacje komercyjne nie s¹ obwarowa-
ne, chocia¿by w sferze reklam. Dzielimy i nie wie-
my, co z tego podzia³u wyniknie oraz jaki bêdzie los
spó³ek regionalnych.

Ja ju¿ dziœ chcê to z tej trybuny powiedzieæ: bêdê
mia³ w¹tpliw¹ satysfakcjê, gdy za kilka lat oka¿e
siê, ¿e mia³em racjê. Ale chcia³bym, ¿eby wiadomo
by³o, kto g³osowa³ za t¹ ustaw¹, kto przyczyni³ siê
do likwidacji kolejnego przyczó³ka polskoœci. Wy-
baczcie pañstwo, ¿e u¿ywam tak mocnych s³ów,
mo¿e zanadto patetycznych, ale to wszystko siê
przecie¿ ³¹czy w jedn¹ ca³oœæ. Metoda ma³ych kro-
ków. W któr¹ stronê my idziemy? Nie bez kozery
pyta³em o to, w którym kraju europejskim wyzbyto
siê abonamentu. W którym kraju? Nie dowiedzia-
³em siê. Nie us³ysza³em odpowiedzi. Czy przy oma-
wianiu tak wa¿nej ustawy nie sprawdzono, jak
funkcjonuje finansowanie mediów w Unii Euro-
pejskiej? Widaæ nie to by³o najwa¿niejsze. Najwa¿-
niejsze by³o to – wybaczcie pañstwo, ale to powiem
– ¿eby sp³aciæ d³ug, jaki zaci¹gnê³o siê wobec stacji
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komercyjnych. I mówiê to z pe³n¹ odpowiedzialno-
œci¹. Dziœ przychodzi p³aciæ za ten rachunek. A me-
dia komercyjne siê domagaj¹. Domagaj¹ siê ogra-
niczenia wp³ywów mediów publicznych. I ta usta-
wa wychodzi temu naprzeciw. Oczywiœcie oburze-
nie by³oby wielkie, gdyby uczyniono to wprost, me-
tod¹ jednego kroku, wiêc siê tego nie czyni. Czyni
siê to drog¹ ma³ych kroków. Podzieliæ, nie wiado-
mo jak i zobaczymy, co potem itd.

Nie bêdê d³u¿ej zajmowa³ pañstwa czasu, ale
chcê powiedzieæ, ¿e bêdê g³osowa³ przeciwko tej
ustawie. Bêdê g³osowa³ przeciwko niej, bo ona ró-
wnie¿ jest dotkniêta pewnego rodzaju hipokryzj¹.

Drodzy Pañstwo, dziœ w Sejmie obchodziliœmy
uroczystoœæ dziesiêciolecia pobytu Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II. I co z tego wynika? On wtedy wzy-
wa³ w parlamencie do tego, ¿ebyœmy wracali do
korzeni, ¿ebyœmy pamiêtali o to¿samoœci narodo-
wej i o chrzeœcijañskich korzeniach. I co? I my
przyjmujemy ustawê, z której Sejm usuwa tekst
dotycz¹cy wartoœci chrzeœcijañskich. Z jednej
strony chlubimy siê postaci¹ Jana Paw³a II,
a z drugiej strony lekcewa¿ymy Jego naukê. Ja
wiem, ¿e komisja chce wprowadziæ tak¹ popraw-
kê, wiem o tym, ¿e jest taka poprawka, ale nie
wiem, jaki bêdzie jej los. A w ogóle dziwi mnie to,
dlaczego Sejm wyrzuci³ taki tekst z ustawy. Skoro
Sejm wyrzuci³ taki tekst z ustawy, to jak¹ ja mam
gwarancjê, ¿e je¿eli nawet zostanie wprowadzona
poprawka komisji, nie zostanie ona przez Sejm
odrzucona. Myœlê, ¿e to wszystko pokazuje inten-
cje, to, w jakim kierunku zmierza ta ustawa.

Razi mnie to, gdy mówi siê o upolitycznieniu. To
jest niew³aœciwe okreœlenie. Temu, co polityczne,
nadaje siê wydŸwiêk pejoratywny. A przecie¿ polity-
czne jest to, co jest trosk¹ o dobro wspólne. Tej tros-
ki o dobro wspólne brakuje mi w³aœnie w tej usta-
wie. To jest przyk³ad ustawy, która upartyjnia. Kie-
dyœ martwi³em siê tym, gdy coœ siê upartyjnia³o,
w szczególnoœci media. Oburza³em siê. Nawet obo-
jêtnie, kto to czyni³, ja siê na to oburza³em. Ale dziœ
mogê powiedzieæ, ¿e mamy do czynienia z czymœ
o wiele gorszym, bo ju¿ mamy do czynienia nie
z upartyjnianiem, a z pocz¹tkiem likwidacji mediów
publicznych. I chcê, ¿eby do wszystkich pañstwa
dotar³o to, ¿e uczestniczymy dziœ w pocz¹tkach lik-
widacji mediów publicznych. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Jan Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
�le siê dzieje, jeœli w imiê doraŸnych celów poli-

tycznych ktoœ zapomina o interesie publicznym,

ale gdy ten interes ktoœ lekcewa¿y albo wrêcz
dzia³a przeciw niemu, zas³uguje na s³owa najo-
strzejszej krytyki. W obliczu takiej sytuacji staje-
my dzisiaj. Oto Sejm przyj¹³ projekt tak zwanej
nowej ustawy medialnej, ustawy, która mia³a za-
prowadziæ ³ad w mediach publicznych. Wszyscy
oczekiwali, ¿e nowa ustawa pozwoli sprostaæ wy-
zwaniom zwi¹zanym z rozwojem nowych techno-
logii. Nieprawda: ustawa jest podstaw¹ do usy-
tuowania partyjnych kolegów na presti¿owych
stanowiskach. Mia³em nadziejê, ¿e nowa ustawa
zapewni solidne podstawy funkcjonowania na-
szego ogólnonarodowego dobra, jakim jest Tele-
wizja Polska. Nieprawda: dziœ widzê, ¿e zapewni
mo¿liwoœæ prywatyzacji telewizji publicznej
i wzbogacenia siê œrodowisku zwi¹zanemu z koa-
licj¹ rz¹dow¹. Jak ju¿ wspomina³em wczeœniej,
ustawa mia³a zaprowadziæ ³ad w mediach publi-
cznych. Nie zaprowadzi go, jak siê okazuje, w ¿a-
dnym z obszarów. Mamy do czynienia nie tylko ze
skokiem na media, mamy do czynienia nie tylko
z zaw³aszczaniem radia i telewizji przez lewicowo-
-liberaln¹ koalicjê, ale mamy do czynienia
z czymœ du¿o powa¿niejszym i gorszym: z powoln¹
destrukcj¹ i w konsekwencji likwidacj¹ publicz-
nych mediów.

Ustawa medialna daje podstawy do wymiany
wszystkich w³adz spó³ek mediów publicznych
w Polsce, o którym to problemie ju¿ mówiliœmy,
i daje podstawy do likwidacji tych spó³ek w regio-
nach i zwalniania wszystkich pracowników.
W zwi¹zku z tym nowi ludzie, wybrani przez now¹
Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji, w której Plat-
forma Obywatelska wraz z koalicjantami bêdzie
mia³a wiêkszoœæ, nie tylko wybior¹ sobie nowych
prezesów stacji regionalnych i rady nadzorcze, ale
wybior¹ lub bêd¹ mogli wybraæ nawet nowych
pracowników.

Panie i Panowie Senatorowie! Ustawa medialna
jest obliczona na uzale¿nienie mediów publicz-
nych od rz¹du. W zwi¹zku z likwidacj¹ abona-
mentu to od decyzji rz¹du bêdzie zale¿a³o byæ albo
nie byæ ogólnopolskich radia i telewizji. Nie jest ta-
jemnic¹, ¿e komercyjne stacje ogólnopolskie
sprzyjaj¹ Platformie Obywatelskiej. Czy rz¹d za-
mierza siê im odwdziêczyæ, uzale¿niaj¹c od siebie
Telewizjê Polsk¹? A mo¿e j¹ likwiduj¹c? Z zapisów
ustawy wyczytaæ mo¿na, ¿e telewizjê skazuje siê
na biedê, marginalizacjê, a na pewno na komer-
cjalizacjê. Ustawa nie zabezpiecza bowiem œrod-
ków na funkcjonowanie mediów publicznych i da-
je Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji mo¿li-
woœæ bezpoœredniej ingerencji nawet w sferê pro-
gramow¹. Uzale¿nienie finansowego losu mediów
publicznych od corocznie planowanego przez mi-
nistra finansów, a wiêc ca³y rz¹d, bud¿etu pañ-
stwa w stu procentach uzale¿nia media publiczne
od rz¹du i jego zaplecza politycznego.

Równie¿ poziom finansowania stacji regional-
nych doprowadzi do upadku niektórych z nich,
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i to zarówno rozg³oœni radiowych, jak i oœrodków
telewizyjnych. Rynek nie utrzyma mediów regio-
nalnych i zostanie zmonopolizowany przez tañsze
i mniej ambitne stacje komercyjne. Je¿eli zgodnie
z filozofi¹ nowej ustawy oœrodki regionalne me-
diów publicznych nie bêd¹ zasilane wp³ywami
z abonamentu, to przestan¹ mieæ racjê bytu. Aby
siê obroniæ, bêd¹ wystêpowaæ o pomoc do samo-
rz¹du, do ró¿nego rodzaju podmiotów gospodar-
czych, co skoñczy siê ich chronicznym niedofi-
nansowaniem i kompletnym uzale¿nieniem, upo-
litycznieniem na szczeblu lokalnym.

Ustawa pozostawia wiele do ¿yczenia równie¿
w sferze promowanych wartoœci, o których ju¿ mój
przedmówca wspomina³. Pró¿no w niej szukaæ na
przyk³ad zasady odpowiedzialnoœci za s³owo, rze-
telnoœci w ukazywaniu wydarzeñ, respektowania
chrzeœcijañskiego systemu wartoœci, w tym uni-
wersalnych zasad etyki. Mo¿na wnosiæ, ¿e na tym
polu najwa¿niejsze maj¹ byæ prawa rynku. St¹d do
pe³nej komercjalizacji mediów publicznych jest ju¿
bardzo blisko. Czy¿by chodzi³o g³ównie o to, aby za
wszelk¹ cenê, cenê jakoœci i powszechnoœci odbio-
ru, uzyskaæ pe³n¹ komercjalizacjê?

Nowa ustawa, nad któr¹ nied³ugo odbêdzie siê
g³osowanie, na pewno nie przyniesie ¿adnych ko-
rzyœci telewizji publicznej ani jej odbiorcom, czyli
polskiemu spo³eczeñstwu. Proszê rozwa¿yæ, czy
interes dwóch czy nawet trzech partii wart jest te-
go, by niszczyæ budowany przez lata ogólnonaro-
dowy dorobek, jakoœciowo du¿o bardziej ambitny
ni¿ to, co przygotowuj¹ media prywatne, nie ma-
j¹c misji spo³ecznej, a jedynie misjê finansow¹.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Trzy lata temu ówczesna opozycja, w szeregach

której by³a w³aœnie Platforma Obywatelska, g³oœ-
no krzycza³a: oto skok na media, dzielicie miêdzy
siebie miejsca w Krajowej Radzie Radiofonii i Tele-
wizji, w radach i zarz¹dach Telewizji Polskiej i Pol-
skiego Radia. Zapewne w myœl powiedzenia: nie
pamiêta wó³, jak cielêciem by³, robicie dok³adnie
to, przeciw czemu tak g³oœno wtedy protestowali-
œcie. Bo czym innym jest wybór cz³onków nowej
Krajowej Rady w liczbie trzech przez Sejm i dwóch
przez Senat? Nikt mi tutaj nie powie, ¿e te organy
s¹ apolityczne.

W przekonaniu o tak zwanym skoku Platformy,
PSL i SLD na media utwierdza mnie poprawka,
która zosta³a wniesiona przez Sejm, rozszerzaj¹ca
jednoosobowe zarz¹dy Telewizji Polskiej i Polskie-
go Radia do trzech osób. Jednym s³owem, uk³ad
dogadany przez te partie jest a¿ nadto czytelny.

Widzowie gremialnie przestaj¹ p³aciæ abona-
ment, ale trudno siê temu dziwiæ po publicznych
wypowiedziach liderów Platformy Obywatelskiej
w kampanii wyborczej z roku 2007, ¿e jest on nie-
potrzebny i zlikwiduj¹ go po wyborach. Efekt:
w roku 2008 ten abonament zap³aci³o zaledwie
39% gospodarstw i nieca³e 5% firm.

Przedstawion¹ w ustawie propozycj¹ likwidacji
abonamentu wmawia siê widzom, ¿e oto bêdziemy
mieæ media publiczne, za które zap³aci pañstwo.
Szanowni Pañstwo, chcia³bym powiedzieæ, ¿e pañ-
stwo nie ma swoich pieniêdzy, a pieni¹dze, który-
mi dysponuje, pochodz¹ z naszych sk³adek, s¹ na-
szymi pieniêdzmi. I nadal bêdziemy p³aciæ sk³adkê
na media w œci¹ganych podatkach, z tym ¿e roz-
dzia³ tych pieniêdzy ca³kowicie bêdzie kontrolowa³
rz¹d. Przy takiej konstrukcji do wspólnego finan-
sowania w³¹czeni bêd¹ obecnie zwolnieni z op³aca-
nia abonamentu. Co z t¹ grup¹ obywateli?

Ustawa zak³ada œci¹ganie zaleg³ego abona-
mentu. Ma³o kto zauwa¿y³, chyba prezes Krajowej
Rady wspomnia³ o tym, ¿e pieni¹dze z tych zaleg-
³oœci nie bêd¹ wp³ywa³y na konto Krajowej Rady,
ale bêd¹ wprost s³u¿y³y ³ataniu dziury bud¿eto-
wej, która obecnie siêga 16 miliardów z³, tak ¿e
k¹sek w postaci 1 miliarda z³ jest warty zabiegów.
Dla wielu z tych, którzy przestali p³aciæ abona-
ment pod wp³ywem informacji, o których przed
chwileczk¹ mówi³em, ale tak¿e ze wzglêdów eko-
nomicznych, ze wzglêdu na w³asne problemy eko-
nomiczne, niemi³a bêdzie informacja, ¿e bêd¹ œci-
gani, aby uiœciæ zaleg³oœci.

Muszê tu podaæ przyk³ad emerytów, którzy
przychodz¹ do mego biura z pytaniem, co maj¹
zrobiæ z wezwaniem do zap³aty zaleg³oœci abona-
mentowych rzêdu 300–400 z³ w sytuacji, gdy
emerytura wynosi obecnie oko³o 800 z³. £atwo
mo¿na by by³o siê wy³gaæ odpowiedzi¹, ¿e prawa
trzeba przestrzegaæ, chocia¿ nie jest to takie oczy-
wiste z uwagi na atmosferê, która zosta³a wytwo-
rzona wokó³ p³acenia abonamentu. Dylemat
mam jeszcze wiêkszy, gdy pomyœlê o tych odbior-
cach, którzy nigdy nie zarejestrowali odbiornika,
nie p³acili abonamentu i nie musz¹ siê obawiaæ,
¿e kiedykolwiek zostan¹ poci¹gniêci do odpowie-
dzialnoœci w zwi¹zku z zaleg³ym abonamentem.

Czy wszystkie zaleg³oœci, o których wspomnia-
³em, ¿e s¹ rzêdu ponad 1 miliarda z³, zostan¹
œci¹gniête? Obawiam siê, ¿e nie. Niektóre s¹ na
tyle niskie, ¿e procedura uruchamiana przez ko-
mornika czy inny sposób œci¹gania… ¿e gra nie
bêdzie warta œwieczki. Zastanawiano siê, jaki me-
chanizm wprowadziæ. Ale obawiam siê, ¿e ta kwo-
ta, któr¹ poda³em, nie jest w ca³oœci œci¹galna.
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W tym miejscu, bior¹c pod uwagê przytoczone
argumenty, proponujê Wysokiemu Senatowi sko-
rzystanie z instytucji abolicji. W zesz³ym roku ab-
olicj¹ podatkow¹ objêliœmy Polaków pracuj¹cych
za granic¹, w tym roku matki, które urodzi³y
dziecko, bêd¹ce na etacie i prowadz¹ce jedno-
czeœnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹, bo po latach
ZUS upomnia³ siê o ich zaleg³e sk³adki z odsetka-
mi. Byliœmy i bêdziemy wspania³omyœlni. Uwa-
¿am, ¿e w sytuacji, która wytworzy³a siê wokó³
abonamentu, wokó³ niep³acenia abonamentu,
powinniœmy siê pochyliæ nad moj¹ propozycj¹,
dotycz¹c¹ abolicji w sprawie abonamentu. Myœlê,
¿e Platforma z zamieszania, jakie sprokurowa³a,
mo¿e wyjœæ z twarz¹ poprzez odst¹pienie od œciga-
nia zaleg³ego abonamentu i zastosowanie zapro-
ponowanej przeze mnie abolicji.

Sprawa radia. Czy przynajmniej raz s³yszeliœcie
pañstwo, jak lektor przed emisj¹ programu infor-
muje, ¿e audycja ta nie zostanie zrealizowana
w przypadku zniesienia abonamentu? Tak, to
w Trójce, ostrze¿enie to by³o najczêœciej emitowa-
ne przed reporta¿ami. Po dzisiejszej debacie jawi
siê to tym bardziej niebezpiecznie aktualne. Jest
oczywiste, ¿e pieniêdzy, które s¹ do dyspozycji na
misjê, nie wystarczy dla wszystkich z tak licznej
grupy nadawców. Myœlê, ¿e nie tylko ja bêdê mia³
pretensjê do obecnie rz¹dz¹cych, do tych, którzy
bêd¹ g³osowali za przyjêciem tej ustawy w tej po-
staci, o wprowadzenie w ¿ycie ustawy, która miê-
dzy innymi zmieni obecn¹ Trójkê, wed³ug mnie
doskona³¹, z reporta¿ami, z dyskusj¹ w studio,
z telefoniczn¹ dyskusj¹ ze s³uchaczami, z muzy-
k¹, tak¿e niszow¹, w radio – ja je tak nazywam,
prezentuje to wiele stacji komercyjnych – zmie-
niaczy p³yt, z wiadomoœciami co godzinê albo rza-
dziej. Nie bêdê z tego powodu zadowolony, ¿e siê
tak delikatnie wyra¿ê.

Przedstawiano tu sposoby zasilania oœrodków
regionalnych, wiele mówili o tym senatorowie
sprawozdawcy. Jedna z wymienianych mo¿liwo-
œci to mo¿liwoœæ pozyskania finansowania ze
œrodków, które s¹ w dyspozycji samorz¹du. Do-
jdzie do takiego maria¿u z samorz¹dem, który –
nazwê to wprost – jest bardzo z³ym rozwi¹zaniem.
Oto powstanie sytuacja, w której nadawca regio-
nalny z braku œrodków – wczeœniej powiedzia³em,
¿e nie bêdzie ich wystarczaj¹co du¿o – stanie siê
us³ugodawc¹ bêd¹cym na garnuszku samo-
rz¹du. Tym samym podwa¿y to jego niezale¿noœæ,
a drzwi studia przed lokalnymi funkcjonariusza-
mi bêd¹ otwarte na oœcie¿ w myœl zasady „p³acê,
wiêc ¿¹dam”. W konsekwencji doprowadzi to do
tego, ¿e w œlad za finansowaniem regionalnych
mediów samorz¹dom pozostanie mniej na przed-
szkola, szko³y czy drogi. Czy o to wam chodzi przy
wprowadzaniu tej ustawy? Proszê pamiêtaæ, ¿e po
powo³aniu niezale¿nych od centrali regionalnych

oœrodków medialnych zostan¹ one pozbawione
wp³ywów z podzia³u tortu, który obecnie w zasa-
dniczej czêœci powstaje dziêki produkcjom Tele-
wizji Polskiej, Programu 1 i Programu 2. Podane
przyk³ady dobrej obecnie kondycji spó³ek radio-
wych, które maj¹ uzasadniæ wprowadzenie tej
ustawy, staj¹ siê w tym momencie ca³kowicie nie-
aktualne.

Z jednej strony tworzy siê media pó³publiczne –
mówi³em o tym w trakcie zadawania pytañ –
a z drugiej strony mamy pó³komercyjne, przy
czym media publiczne w walce o reklamy nadal
pozostawia siê w gorszej sytuacji ni¿ nadawców
komercyjnych, chodzi o mo¿liwoœæ przerywania
programów i filmów w celu emisji reklam. Pyta³em
o to senatorów sprawozdawców, ale jasnej odpo-
wiedzi udzieli³ mi dopiero prezes Ko³odziejski. Nie
ma mo¿liwoœci, aby przerywaæ programy w pol-
skiej telewizji publicznej. Nadal pozostawiamy
w ustawie o radiofonii zapis, który w nierówny
sposób traktuje media, w tym przypadku publicz-
ne, co skrupulatnie wykorzysta³a ju¿ jedna z tele-
wizji prywatnych, podaj¹c sprawê do s¹du. Wyrok
jest do wykonania z zap³at¹ na rzecz wskazanego
funduszu. To daleko id¹ce niedopatrzenie lub
œwiadome dzia³anie, maj¹ce zniszczyæ polskie
media. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja powiem szczerze, ¿e nigdy nie przypuszcza-

³em, ¿e ¿ycie parlamentarne bêdzie dostarcza³o
sytuacji bardziej humorystycznych ani¿eli przy-
s³owie, które mówi, ¿e gdy nie wiadomo, o co cho-
dzi, to zapewne chodzi o pieni¹dze. A tu mamy sy-
tuacjê odwrotn¹: niby chodzi o pieni¹dze, bo cho-
dzi o zrezygnowanie z finansowania telewizji pub-
licznej, z abonamentu i zast¹pienie go innym sys-
temem, ale w istocie chodzi o coœ zupe³nie innego,
mianowicie o przejêcie mediów pod pe³n¹ kontro-
lê rz¹du, czyli pod pe³n¹ kontrolê w³adzy.

Jak siê tego bardzo sprytnie dokonuje? Zaczy-
na siê od u¿ycia tytu³u ustawy, który wprowadza
w b³¹d, bo u¿ywa siê tytu³u „o zadaniach publicz-
nych w dziedzinie us³ug medialnych”. Proszê zwa-
¿yæ, ¿e te regulacje, które dotycz¹ zadañ publicz-
nych w tej¿e dziedzinie us³ug medialnych, obe-
jmuj¹ mniej wiêcej 1/2 objêtoœci ca³ej ustawy, zaœ
pozosta³¹ 1/2 zajmuj¹ regulacje, które w istocie
zmieniaj¹ przede wszystkim ustawê o radiofonii
i telewizji publicznej oraz wiele innych ustaw. Pro-
szê pañstwa, najwa¿niejsze jest w³aœnie to, ¿e do-
konuje siê zmiany w ustawie o radiofonii. Nie jest
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najwa¿niejszy ca³y system, który dotyczy zmiany
finansowania, choæ on te¿ jest bardzo istotny, ale
najwa¿niejsze s¹ rozwi¹zania, które prowadz¹ do
tego, ¿e pe³nia kontroli nad mediami zostaje prze-
jêta przez w³adzê, czyli przez rz¹d.

Je¿eli zwa¿yæ, ¿e sposób finansowania polega
na tym, ¿e najpierw wydaje siê licencjê programo-
w¹, potem zawiera siê umowê, wreszcie dochodzi
do takich sytuacji, ¿e kontroluje siê wykonanie tej
umowy oczywiœcie przez komitet, w skrócie zwany
komitetem radiofonii, i ma siê prawo na³o¿yæ obo-
wi¹zek zwrotu tych pieniêdzy, które zosta³y wy³o-
¿one na podstawie umowy, to có¿ to jest, jak nie
pe³ne poddañstwo telewizji w³adzy publicznej.
W³adza ta ma swobodê podejmowania decyzji
w sprawie udzielenia licencji. Istotna jest zw³asz-
cza ta regulacja, która mówi, ¿e mo¿na odmówiæ
przyznania licencji w sytuacji braku œrodków pie-
niê¿nych w funduszu. My bardzo dobrze to znamy
z praktyki, dzia³ania ró¿nych urzêdów, ró¿nych in-
stytucji, chocia¿by takich jak pomoc spo³eczna czy
inne podobne, gdzie zawsze wytrychem uzasa-
dniaj¹cym wydanie decyzji odmownej jest w³aœnie
brak funduszy: wyczerpa³y siê, poczekajcie pañ-
stwo ewentualnie na nastêpne rozdanie funduszy.
Podobnie jest zreszt¹ przy realizowaniu pewnych
zadañ przez organizacje po¿ytku publicznego,
gdzie jednym ³askawie pañstwo, czy to administra-
cja rz¹dowa, czy samorz¹dowa, daje pewne œrodki,
innym nie daje, t³umacz¹c tym ostatnim, ¿e to z te-
go powodu, ¿e brak³o funduszy.

Proszê pañstwa, a jaka jest tu regulacja pozwa-
laj¹ca na kontrolê decyzji odmownej? ¯adna, bo
przecie¿ to, co postanowiono, czyli fakt, ¿e na
uchwa³ê odmawiaj¹c¹ przys³uguje skarga do
s¹du administracyjnego, to có¿ to jest za œrodek
prawny. Pamiêtajmy o tym, ¿e s¹d administracyj-
ny w naszym, polskim systemie prawa jest jedy-
nie s¹dem prawa, a nie s¹dem faktu. W zwi¹zku
z tym bada decyzjê jedynie z punktu widzenia jej
zgodnoœci z prawem, a nie z punktu widzenia jej
zgodnoœci z okreœlonymi faktami, czyli na przy-
k³ad nie ma prawa zbadaæ, czy fundusz wyda³ de-
cyzjê odmown¹, poniewa¿ rzeczywiœcie nie mia³
œrodków pieniê¿nych. W tej sytuacji telewizja czy
inne medium s¹ zupe³nie uzale¿nione od w³adzy
publicznej.

Ma³o tego, nastêpnym krokiem w tym uzale¿-
nieniu jest to, ¿e ta sama w³adza, która wydaje li-
cencjê, a potem zawiera umowê, mo¿e ju¿ post fa-
ctum powiedzieæ: bardzo przepraszamy, ale w na-
szym odczuciu umowa nie zosta³a zrealizowana
tak, jak by to wynika³o i z licencji, i z umowy,
w zwi¹zku z tym proszê te pieni¹¿ki zwróciæ i to je-
szcze z odsetkami. W ten sposób, proszê pañstwa,
mo¿na ka¿d¹ instytucjê medialn¹ tak piêknie
urz¹dziæ, ¿e nie bêdzie w stanie siê podnieœæ, a jej
kondycja finansowa mo¿e j¹ wrêcz doprowadziæ

do upad³oœci. Byæ mo¿e s¹ tu jakieœ ukryte cele?
Niektórzy koledzy tak to tutaj przedstawiali: ¿e
rzeczywiœcie zmierza siê do tego, aby najpierw tê
nasz¹ telewizjê publiczn¹ rozdrobniæ na poszcze-
gólne spó³ki regionalne i jedn¹ spó³kê o nazwie
Telewizja Polska SA, a potem, po doprowadzeniu
do stanu upad³oœci, wszystko to sprzedaæ. No,
jest to przecie¿ model, jako ¿ywo, przerabiany
w Polsce w okresie dwudziestu lat po roku 1989,
model, którego ludzie tak mocno doœwiadczyli, ¿e
tak powiem, na w³asnych karkach. Ale, proszê
pañstwa, tu jest materia zbyt delikatna, bo to nie
kwestia zak³adu pracy produkuj¹cego jakieœ dob-
ra materialne, tylko „byæ albo nie byæ” to¿samoœci
narodowej i kultury polskiej. Misja telewizji publi-
cznej polega bowiem w³aœnie na tym, ¿eby pewne
wartoœci, zwi¹zane czy to z histori¹ narodu, czy
z jego kultur¹, promowaæ, propagowaæ i popieraæ.
Je¿eli dojdzie do tego, ¿e upadn¹ te spó³ki, to, pro-
szê pañstwa, kto weŸmie za to odpowiedzialnoœæ?
Ja myœlê, ¿e my wszyscy jako senatorowie powin-
niœmy dzisiaj zadaæ sobie to pytanie. Czy napraw-
dê chcemy byæ w szponach takich mediów, zw³a-
szcza tych niektórych zachodnioeuropejskich,
których poziom, ¿e tak powiem, zarówno moral-
ny, jak i artystyczny, sprowadza siê bardzo czêsto
do poziomu Big Brothera czy innych takich pro-
gramów? Czy te¿ zale¿y nam, aby mieæ telewizjê
publiczn¹, która bêdzie spe³nia³a rzeczywiœcie pe-
wn¹ misjê?

Ja ju¿ nie wspominam, proszê pañstwa, o man-
kamentach natury czysto prawnej, chocia¿ te
mnie, jako prawnika, najbardziej pasjonuj¹. Nie
jest przewidziany tryb odwo³ania od decyzji, na
mocy której organ koncesyjny po stwierdzeniu, ¿e
dana instytucja medialna rzekomo nie spe³ni³a
warunków koniecznych do uznania jej za nadaw-
cê po¿ytku publicznego, cofa, odbiera jej ten sta-
tus i nakazuje – to jest podobne do tego poprzed-
niego przypadku – zwrot op³at za u¿ywanie czê-
stotliwoœci, z których taka instytucja by³a zwol-
niona. Proszê pañstwa, jest to nastêpny bicz w rê-
ku instytucji pañstwowej, czyli inaczej mówi¹c:
w rêku rz¹du, który pozwala dowolnie sterowaæ
i wymuszaæ pos³uszeñstwo mediów. Czy nam
chodzi o takie media, które bêd¹ tylko lustrzanym
odbiciem ¿yczeñ ka¿dej ekipy rz¹dz¹cej, czy te¿
chodzi nam o media, które bêd¹ prawdziwie nie-
zale¿ne?

Ale przecie¿ tej ustawy nie mo¿na w czambu³
potêpiæ. Chcê w³aœnie wskazaæ jej plusy. Miêdzy
innymi jest taki zapis, w którym mowa, ¿e dzien-
nikarze nie mog¹ byæ przymuszani do wyra¿ania
pogl¹dów sprzecznych z ich sumieniem, z ich
przekonaniami. To jest plus tej ustawy. Nastêpny
taki plus, o którym dzisiaj ju¿ mówi³em – uregulo-
wano wreszcie przes³anki odwo³ania czy to cz³on-
ków zarz¹du, czy rady nadzorczej. Tego do tej pory
w ustawie nie by³o, co zreszt¹ stanowi³o jej powa¿-
n¹ wadê.
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Ale je¿eli rzeczywiœcie chcemy stworzyæ po-
rz¹dny akt prawny, to musimy stworzyæ pewne
gwarancje. Przede wszystkim, je¿eli przechodzi-
my na system umowny i w œlad za licencj¹ maj¹
byæ zawierane umowy o realizacjê zadañ misji te-
lewizji publicznej, to przecie¿ istotn¹ cech¹ umów
jest równorzêdnoœæ partnerów. To jest cecha ka¿-
dej umowy. Je¿eli to ma byæ umowa cywilnopra-
wna, to zasad¹ jej jest to, ¿e strony s¹ równe.
W umowie cywilnoprawnej nie mo¿e byæ tak, ¿e s¹
równi i równiejsi i ¿e organ pañstwa w sposób do-
wolny mo¿e zmieniaæ raz ustalone warunki umo-
wy, stwierdzaj¹c, ¿e rzekomo nie zosta³a ona wy-
konana, i decyzj¹ administracyjn¹ wymuszaæ
zmianê sytuacji.

Dlatego, proszê pañstwa, nie ukrywam, ¿e bêdê
g³osowa³ przeciw tej ustawie, która jest ustaw¹
zaw³aszczaj¹c¹ media publiczne i czyni¹c¹ z nich
media rz¹dowe. Chyba nie o to chodzi. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

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

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Tak siê sta³o, ¿e w tej czêœci pytañ, dyskusji

z panem ministrem, szefem Krajowej Rady, wy-
jaœniono czy przedyskutowano wiele kwestii na-
tury formalnej, merytorycznej. Senator Ryszka
w tej czêœci naszej debaty zachêca³ do dyskusji
politycznej, wyjdê wiêc naprzeciw jego proœbom.

Myœlê, ¿e puenta, któr¹ przed chwil¹ uraczy³ nas
pan senator, by³a jak najlepszym pretekstem do te-
go, ¿ebyporozmawiaæo telewizjiwkontekœcieupar-
tyjnienia, w kontekœcie upolitycznienia. Szanowni
Pañstwo, trzeba sobie powiedzieæ, ¿e s³owa troski
o apolityczne media w pañstwa ustach brzmi¹ bar-
dzo fa³szywie. S³owa troski o media, które bêd¹ me-
diami polskimi czy mediami dbaj¹cymi o interesy
polskie, te¿ brzmi¹ bardzo fa³szywie, poniewa¿ to
nie kto inny jak pañstwo doprowadziliœcie media
polskie – mam na myœli publiczn¹ telewizjê i roz-
g³oœnie radiowe – do ruiny. To siê sta³o dziêki temu,
¿e pañstwo pod os³on¹ nocy tak na kolanie napisa-
liœcie now¹ koncepcjê Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji i w poœpiechu upolityczniliœcie te media
do maksimum. To by³a przewodnicz¹ca Kruk jest
symbolem najwiêkszego bodaj upolitycznienia, je-
¿eli chodzi o media publiczne. Przypomnê, ¿e nawet
wczeœniej dbano przynajmniej o pozory. W Krajowej
Radzie by³a nie tylko koalicja rz¹dowa, dopraszano

jeszcze przedstawicieli innych ugrupowañ, history-
cznie rzecz bior¹c. To pañstwo jesteœcie tymi, którzy
modelowo upolitycznili media publiczne. Wprowa-
dziliœcie przedstawicieli wszystkich partii, które
tworzy³y koalicjê. Wszystkie k³opoty, które s¹ dzi-
siaj zwi¹zane z mediami, to k³opoty, które wywo³a³y
Prawo i Sprawiedliwoœæ, Samoobrona i Liga Pol-
skich Rodzin.

Powiem pañstwu, ¿e naprawdê rozbawi³o mnie
to, co powiedzia³ pan senator Ryszka – ale nie tyl-
ko on, inni z pañstwa te¿ o tym mówili – to,¿e jest
krytykiem telewizji Farfa³a. No to powinien skry-
tykowaæ samego siebie. To jest jakaœ schizofrenia.
Powinien senator Ryszka skrytykowaæ samego
siebie, poniewa¿ w³asn¹ piersi¹ broni tych roz-
wi¹zañ, które doprowadzi³y dzisiaj do telewizji
Farfa³a. Pañstwo stworzyliœcie tak¹ koncepcjê
mediów, która jak najbardziej otworzy³a mo¿li-
woœæ sterowania tymi mediami przez si³y zewnê-
trzne, jak wy to magicznie nazywacie. Co innego
siê sta³o, jak nie to, ¿e niejaki Ganley na jakiœ czas
przej¹³ kontrolê nad mediami polskimi, nad Tele-
wizj¹ Polsk¹? Pañstwo to ju¿ zrobiliœcie.

Ja wiêc bardzo serdecznie pañstwu dziêkujê za
troskê legislacyjn¹, za dyskusjê, je¿eli chodzi
o szczegó³y ustawowe, bo w wielu wypowiedziach
by³y poruszane ciekawe w¹tki, na ciekawe kwe-
stie zwracaliœcie pañstwo uwagê. I to jest napraw-
dê ta rzetelna czêœæ debaty parlamentarnej. I za to
trzeba wszystkim podziêkowaæ, w tym równie¿
stronie opozycyjnej w naszej Wysokiej Izbie.

Ale w sferze dyskusji politycznej, ideologicznej,
Szanowni Pañstwo, proszê, nie róbcie sobie ¿artów
– gorzej byæ nie mo¿e. Zrealizowaliœcie najgorszy
z mo¿liwych scenariuszy dla telewizji publicznej.
W zasadzie od broni, któr¹ wojowaliœcie, zginêli-
œcie, bo ju¿ nie ma waszego szefa, który by³ najwy¿-
szym urzêdnikiem poza prezydentem w Kancelarii
Prezydenta. Przez machinacje pomiêdzy Samoo-
bron¹, LPR i wasz¹ parti¹ tak siê sta³o, ¿e w³adzê
przej¹³ Farfa³, który wczeœniej mia³ wielkie k³opoty,
by³ przez wszystkich krytykowany, mia³ bardzo
niesympatyczne wpadki w przesz³oœci. Wszyscy
siê dziwili, ¿e on w ogóle w zarz¹dzie zasiada, a dzi-
siaj on rz¹dzi t¹ telewizj¹.

A wiêc to jest wasza robota. Dobrze by³oby, ¿eby
dzisiaj nieco optymistyczniej spojrzeæ na te propo-
zycje, bo nawet je¿eli one nie s¹ idealne – o takie
bardzo trudno – to na pewno daj¹ szansê na odpo-
litycznienie mediów. Czemu nie stworzyliœcie pañ-
stwo… Przecie¿ mieliœcie tak¹ mo¿liwoœæ, bo mieli-
œcie wiêkszoœæ, ³¹cznie z prezydentem. W nocy
przeg³osowaliœmy ustawê, a ju¿ rano podpisa³ j¹
pan prezydent. Czemu wtedy nie stworzyliœcie me-
chanizmu, który pozwoli³by uczelniom, œrodowis-
kom twórczym desygnowaæ cz³onków do Krajowej
Rady? Obsadziliœcie Krajow¹ Radê Radiofonii i Te-
lewizji klasycznymi aparatczykami politycznymi.
Dajcie dzisiaj szansê tym rozwi¹zaniom, które
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ odpolitycznienia mediów.
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Do Czes³awa Ryszki powiedzia³bym w nieco op-
tymistyczny sposób, ¿e w jakimœ sensie powinien
on popieraæ te rozwi¹zania, bo jego ukochana Te-
lewizja Trwam bêdzie mia³a mo¿liwoœæ, kiedy bê-
dzie produkowa³a jakiœ program misyjny, apliko-
waæ o pieni¹dze. Teraz nie mo¿e tego czyniæ.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale pan nie zna
ustawy, proponujê ustawê sprawdziæ.)

Powinniœcie pañstwo trochê optymistyczniej
spojrzeæ na te rozwi¹zania. Zachêcam do tego,
aby powœci¹gn¹æ opinie na temat upolitycznie-
nia, zaw³aszczania, zagro¿eñ, i snucie hipotetycz-
nych abstraktów zwi¹zanych z zagro¿eniami.
Spójrzcie na to realnie i posypcie g³owy popio³em.
To tyle. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, czy ja

móg³bym prosiæ senatorów, którzy s¹ przede mn¹
zapisani, ¿eby umo¿liwili mi w tej chwili odniesie-
nie siê do tej wypowiedzi. Panie Senatorze An-
drzejewski, czy jest to mo¿liwe?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ju¿ widzê sprzeciw.
(Rozmowy na sali)
(Senator Mariusz Witczak: Niech pan marsza-

³ek mi te¿ stworzy tak¹ mo¿liwoœæ.
Proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam, ¿e pozwoli³em sobie w tym trybie

zabraæ g³os, ale chcia³bym powiedzieæ o tym teraz,
bo z przyczyn technicznych, a byæ mo¿e jakichœ
innych, pan senator Mariusz Sebastian Witczak
mo¿e odpuœciæ i nie us³yszeæ mojej wypowiedzi.

Czêsto s³yszê w tej Izbie, tak¿e od pana senato-
ra, wypowiedzi o tym, ¿e pojawia siê tu jakiœ ro-
dzaj hipokryzji. Nie chcia³bym mówiæ o hipokryzji,
bo po tym, co us³ysza³em przed chwil¹, pojawia
siê u mnie, ¿e tak powiem, odruch wymiotny.

Panie Senatorze, pochodzimy z tego samego
okrêgu wyborczego i pan doskonale wie, ¿e na te-
renie naszego okrêgu dzia³a radio. To radio podle-
ga marsza³kowi województwa wielkopolskiego.
Nie bêdê tu pañstwu o tym mówi³, bo pañstwo do-
skonale wiecie, w jakich rêkach w tej chwili znaj-
duje siê zarz¹d województwa wielkopolskiego,
a jak nie, to mo¿na siê domyœlaæ. Chcia³bym po-
wiedzieæ o jednej rzeczy: to radio jest tak upolity-
cznione, Panie Senatorze, o czym pan doskonale
wie, tam funkcjonuj¹ takie mechanizmy, ¿e nie
ma chyba bardziej wyrazistego przyk³adu. Pan
doskonale o tym wie, ¿e mo¿emy sypaæ jak z rêka-
wa przyk³adami, jak to wszystko wygl¹da.

(Senator Mariusz Witczak: Niech pan da choæ
jeden przyk³ad, niech pan poda jeden przyk³ad.)

Pan doskonale wie, co ja mam na myœli. O wszy-
stkich relacjach, jakie tam maj¹ miejsce, mo¿na
powiedzieæ jedno: to jest gorsze ni¿ Radio Bia³oruœ
– nawet lokalnie tak siê o tym mówi – poniewa¿ tam
w tej chwili funkcjonuje tylko i wy³¹cznie Platfor-
ma Obywatelska. W zwi¹zku z tym mówienie tu
o czymœ takim, ¿e Prawo i Sprawiedliwoœæ próbuje
zaw³aszczaæ media… No to jest pewien klasyczny
przyk³ad, jak to wygl¹da. Panie Senatorze, na-
prawdê trochê powagi. Dziêkujê bardzo.

(Senator Mariusz Witczak: Panie Marsza³ku, ad
vocem.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, trzyminutowa replika jest prze-

widziana w regulaminie.

Senator Mariusz Witczak:
Bardzo dziêkujê panu marsza³kowi za umo¿li-

wienie odpowiedzi.
Szanowni Pañstwo, je¿eli pan senator przywo³a³

owe lokalne radio, to muszê wszystkim pañstwu oœ-
wiadczyæ, a mo¿na to sprawdziæ, ¿e ja w tym radiu
by³em ostatni raz z panem senatorem podczas kam-
panii wyborczej. Byæ mo¿e by³o jeszcze rok temu
spotkanie maj¹ce na celu podsumowanie jakiegoœ
tam okresu dzia³alnoœci rz¹du. Ale zawsze by³em
tam z panem senatorem. Nigdy nie by³o takiej sytua-
cji, ¿ebyœmy nie byli wspólnie. Ja do tego radia lokal-
nego w ogóle nie uczêszczam, nikt mnie tam nie za-
prasza. Zapewniam wszystkich pañstwa, ¿e jest to
jak najbardziej apolityczne radio regionalne, które
cieszy siê du¿¹ s³uchalnoœci¹ i stroni od preferowa-
nia kogokolwiek w sensie politycznym. Mo¿ecie so-
bie to pañstwo najzwyczajniej w œwiecie sprawdziæ.
Pan senator ma przewidzenia, bo inaczej tego nie
mo¿na nazwaæ, coœ mu siê wydaje, a trudno polemi-
zowaæ ze sfer¹ wyobraŸni, ze sfer¹ urojeñ. Jest to na-
prawdê bardzo trudna przestrzeñ do dyskusji.

Szanowni Pañstwo, wystêpuj¹c ad vocem,
chcia³bym powiedzieæ tyle: pañstwo nie widzicie,
¿e upolityczniliœcie Telewizjê Polsk¹, wprowadza-
j¹c na stanowisko prezesa by³ego szefa Kancelarii
Prezydenta, który zameldowa³: „Panie Prezesie,
wykona³em zadanie”, wprowadzaj¹c tam przed-
stawicieli Romana Giertycha i Andrzeja Leppera,
którzy niszcz¹ tê telewizjê. Ju¿ prawie nikt nie
chce jej ogl¹daæ, bo jest nudna, kiepska i nie reali-
zuje ¿adnej misji spo³ecznej. No kto j¹ realizuje?
Pospieszalski? Kto realizuje tê misjê spo³eczn¹?
Nie róbmy sobie ¿artów. Je¿eli pañstwo tego nie
widzicie, to naprawdê mo¿emy przerzucaæ siê s³o-
wami, wyst¹pieniami ad vocem, a i tak do niczego
nie dojdziemy. Okazuje siê, ¿e ¿yjemy w dwóch
ró¿nych œwiatach. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, mo¿na

ad vocem?)
Nie, nie, ju¿ nie.
(Senator Piotr Kaleta: Minutkê.)
Proszê pañstwa, sprawa radia kaliskiego nie

jest tak istotna w naszej debacie.
(Senator Piotr Kaleta: Ja wiem, tylko to zosta³o

teraz…)
Poproszê pana senatora Andrzejewskiego. Mo-

¿e na koñcu pan zabierze g³os.
(Senator Piotr Kaleta: Rzeczywiœcie, senator nie

przychodzi do tego radia, tylko radio przychodzi
do senatora.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Problem tej ustawy jest problemem du¿o po-

wa¿niejszym ni¿ deregulacja czy destrukcja ³adu
medialnego w Polsce. Jest to problem polskiej de-
mokracji, charakteru legislacji. Akceptuj¹c to, co
powiedzia³ pan senator Piotrowicz, odwo³uj¹c siê
do tego, co jest ocen¹, byæ mo¿e polityczn¹, for-
mu³owan¹ przez moich kolegów, chcia³bym zaj¹æ
siê tym, co jest jeszcze bardziej – w moim przeko-
naniu – naganne czy groŸne. Chodzi mi o uchybie-
nie zasadom poprawnej techniki. Twierdzê, ¿e jest
to sprzeczne z zasad¹ pañstwa prawa. Je¿eli s¹ ³a-
mane wymogi, i to wymogi miêdzynarodowe, je¿e-
li ³amane s¹ uznane ju¿ zasady legislacji, bez pre-
cyzyjnego przewidzenia skutków tego, to jest to
groŸne dla funkcjonowania demokracji.

Wydaje mi siê, ¿e ta ustawa ma wiele manka-
mentów, o których ju¿ mówiono, jest pêkniêta,
wprowadza system reglamentacji rz¹dowej. Mó-
wimy dzisiaj „rz¹dowej”, a proszê pamiêtaæ, ¿e ju-
tro mo¿e byæ inny rz¹d. Byæ mo¿e wtedy dopiero
bêdziemy sk³onni do g³êbszej refleksji nad tym, ¿e
uszyliœmy pewien kostium czy buty, w które nie
wiadomo, kto jeszcze wejdzie, z reglamentacj¹
i z ograniczeniem misji.

Misja. Wydaje mi siê, ¿e zwiniêto pewn¹ zasadê
i tym samym ograniczono i okaleczono misjê
w porównaniu do tego, co z du¿ym trudem w dro-
dze kompromisu osi¹gnêliœmy, kiedy tworzyliœmy
ustawê o radiofonii i telewizji.

Niech pañstwa nie zmyli to, ¿e dzisiaj Komisja
Kultury i Œrodków Przekazu próbuje przywróciæ –
próbuje, bo nie wiem, co z tego wyjdzie – w art. 3
respektowanie chrzeœcijañskiego systemu warto-
œci, s³u¿enie umacnianiu rodziny, s³u¿enie
kszta³towaniu postaw prorodzinnych czy s³u¿e-
nie zwalczaniu patologii spo³ecznych. Ale zara-
zem jest w opozycji. To jest to, co bêdzie móg³ re-
glamentowaæ, za poœrednictwem przez siebie wy-
branej Krajowej Rady, aktualnie rz¹dz¹cy uk³ad

polityczny, bo to on bêdzie tak naprawdê dyspo-
nentem œrodków finansowych. To jest przywróco-
ne w ramach tej reglamentacji. Je¿eli uda siê Kra-
jowej Radzie czy niezale¿nym nadawcom pozys-
kaæ œrodki inne ni¿ te, które przeka¿e im w ra-
mach swoich mo¿liwoœci b¹dŸ z ³askawej woli po-
litycznej czy merytorycznej aktualny uk³ad
rz¹dz¹cy, w³adza wykonawcza, to oni nie bêd¹
mogli tego wykorzystaæ, dlatego ¿e taka mo¿li-
woœæ zosta³a w ustawie skreœlona w art. 21. I jest
opór, ¿eby to przywróciæ. W zwi¹zku z tym wol-
noœæ – tak, ale tylko w ramach tego, na co zezwoli
rz¹d. Jest to poœrednia, bardzo okrutna cenzura
kagañcowa, i to cenzura godna transformacji li-
beralnej. Nie bêdzie pieniêdzy, nie bêdzie mo¿na
w ogóle realizowaæ tego programu. Wydaje mi siê,
¿e umknê³o nam z pola widzenia to, ¿e to jest usta-
wa kagañcowa. Ona nie tylko zwija instytucje, ale
uniemo¿liwia, nawet gdyby sk¹dœ siê wziê³y inne
œrodki, realizowanie poza licencjami zlecanymi
w trybie tej nowej ustawy zadañ misyjnych rozu-
mianych nie w kategoriach ustawy o zadaniach
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych, ale
w kategoriach ustawy o radiofonii i telewizji, reali-
zowanie podstawowych wartoœci misyjnych,
i edukacyjnych, i w zakresie rzetelnego przedsta-
wiania ró¿norodnoœci. Proszê zwróciæ uwagê, jak
w ustawie o radiofonii i telewizji wykastrowana
jest misja publiczna. Tak, wszystko jest pozosta-
wione, ale tylko w ramach reglamentacji i finan-
sowych ograniczeñ warunkuj¹cych zakres tej re-
glamentacji dokonywanej przez aktualny uk³ad
w ramach ustawy o zadaniach publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych.

Nastêpne pytanie: czy prawa rynku s¹ wa¿niej-
sze ni¿ spo³eczna s³u¿ebnoœæ mediów publicz-
nych? Bo tu jest centrum zagadnienia. Czy kon-
kurencyjnoœæ, byæ mo¿e lepszych stacji, lepiej za-
rz¹dzanych, Polsatu i innych, ma decydowaæ
o tym, ¿e to one przejm¹ programy misyjne? Bo
proszê zwróciæ uwagê, ¿e tam nie ma ograniczeñ
dotycz¹cych programów misyjnych. Tam nie ma
tych ograniczeñ. W art. 6 czy 18 ustawy o radiofo-
nii i telewizji, które odnosz¹ siê w ogóle do me-
diów, jest wiêkszy zakres wolnoœci misyjnej ni¿
ten okreœlony dla mediów publicznych. Co to oz-
nacza? Ka¿dy z pañstwa niech sobie odpowie na
to pytanie. Ale to jest kwestia misji, a mnie chodzi
o uchybienie podstawowym zasadom. Jest to albo
celowe, albo jest to pokazanie bezradnoœci. Nie
tylko bezradnoœci poszczególnych ekip politycz-
nych w zarz¹dzaniu dziedzinami pañstwa, nad
którymi nie panuj¹ i dlatego ich siê pozbywaj¹. To
jest to, o czym mówi³ pan senator Piotrowicz. De-
cydenci na szczeblu w³adzy wykonawczej, a wi-
dzê, ¿e i na szczeblu w³adzy ustawodawczej, nie
panuj¹ nad materi¹ pañstwa, któr¹ im dano we
w³odarzenie. Lepiej siê tego pozbyæ, skoro siê nie
umie tym zarz¹dzaæ. Ale nie chce siê zrezygnowaæ
z profitów politycznych.
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To jest równie¿ to, co zrobiono w zakresie pra-
wa Unii Europejskiej, te wykrêty… Przecie¿ mamy
w tej chwili wyraŸn¹ interpretacjê, która jest
w trakcie dalszego modyfikowania i o której by³a
mowa, dotycz¹c¹ stosowania zasad pomocy pub-
licznej do publicznych us³ug w zakresie nadawa-
nia programów. Przez wiêksz¹ czêœæ naszej dys-
kusji analizowaliœmy uchybienia formalne
zwi¹zane z notyfikacj¹, która jest warunkiem sine
qua non. Ta ustawa, w tej wersji nara¿a pañstwo
polskie na nieobliczalne skutki finansowe. Proszê
siêgn¹æ do dokumentów – na pewno pañstwo to
znacie, a przynajmniej powinniœcie znaæ – i zoba-
czyæ, co wynika z orzecznictwa Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci i z traktatu lizboñ-
skiego, choæ on jeszcze nie obowi¹zuje, jak dalece
tytu³em egzekucyjnym jest orzeczenie, które mo-
¿e byæ nawet sprzeczne z polsk¹ konstytucj¹, i jak
mo¿na je wyegzekwowaæ. Same uchybienia wo-
bec tego, czego od nas siê wymaga, wobec rzetel-
noœci i profesjonalnej sprawnoœci w tworzeniu
prawa. A gdzie te rozporz¹dzenia wykonawcze?
Bez rozporz¹dzeñ wykonawczych… No, tak jak
bez armat nie mo¿na strzelaæ, tak bez rozpo-
rz¹dzeñ wykonawczych nie mo¿na w ogóle tego
notyfikowaæ. Nawet nie poproszono Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji o sformu³owanie treœci
tych rozporz¹dzeñ. A rz¹d mówi: no, to nale¿y do
pos³ów. Gdzie tu jest odpowiedzialnoœæ? Odpo-
wiedzialnoœæ za pañstwo, za legislacjê. Pañstwo
jest w niebezpieczeñstwie, proszê pañstwa, drogie
kole¿anki i drodzy koledzy.

Ale nie chcê ju¿ nad tym siê rozwodziæ, bo wiele
o tym powiedziano. Ja z³o¿e tylko dwie poprawki,
w których usi³ujê to poprawiæ. Bo ja zak³adam, ¿e
intencja jest dobra. Niech bêd¹ licencje, niech rz¹d
licencjonuje, niech daje z bud¿etu. Tylko dlaczego
ogranicza kagañcowo mo¿liwoœæ realizacji misji
spo³ecznej za pomoc¹ innych œrodków? Dlaczego
uniemo¿liwia nam, obywatelom Polski, finanso-
wanie przez nas naszych mediów? Bo to s¹ nasze
media. Powinniœmy cieszyæ siê z pluralizmu, z te-
go, ¿e ten abonament… Powinniœmy udro¿niæ, jak
ju¿ mówi³ senator Romaszewski, przy tym niedo-
w³adzie i niechêci do sprawnego funkcjonowania
aparatu œci¹gania daniny publicznej, samo
œci¹ganie tej daniny publicznej, a nie mówiæ, ¿e
nie… No, dobrze, to ma byæ forma spo³ecznego nie-
pos³uszeñstwa. Ale skoro tak, to wobec czego? To
równie dobrze jutro nie bêdziemy p³aciæ podatku
dochodowego albo nie bêdziemy siê wywi¹zywaæ
z innych obowi¹zków podatkowych i powiemy:
skoro tak, to trzeba zlikwidowaæ te obowi¹zki, bo
obywatele siê z nich nie wywi¹zuj¹. No, taka dzisiaj
jest przes³anka i taki przekaz dajemy w zakresie
budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Ja i senator Romaszewski sk³adamy popraw-
kê, w której próbujemy przynajmniej uczyniæ ten

proces legislacyjny w miarê cywilizowanym. Mia-
nowicie skreœla siê art. 50. Bo œrodków bud¿eto-
wych, jak stwierdza minister finansów, nie bê-
dzie, nawet tych 880 milionów z³. Nie ma œrodków
bud¿etowych na finansowanie tej reglamentowa-
nej misji z tej ustawy. W zwi¹zku z tym nale¿y na
razie œci¹gaæ je w ramach abonamentu, tak uwa-
¿amy. Proponujemy nielikwidowanie, przejœcio-
wo, dopóki nie bêdzie lepszej metody, wp³ywów
z abonamentu. I proponujemy te¿ wprowadzenie
w art. 51 przepisu, bardzo prostego – najtrudniej
jest znaleŸæ proste rozwi¹zanie, ale trzeba go szu-
kaæ w tej sytuacji – i¿ ustawa wchodzi w ¿ycie po
up³ywie szeœciu miesiêcy od dnia dokonania no-
tyfikacji przez Komisjê Europejsk¹. Ten przepis
jest jednoczeœnie zobowi¹zaniem dla w³adzy wy-
konawczej i dla Sejmu do dokonania sprawnie
procesu notyfikacji, zobowi¹zaniem dla tych
wszystkich organów, czy to bêdzie UKIE, czy to
bêdzie urz¹d ochrony konkurencji, i do zlecenia
wreszcie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji
przygotowania tekstów tych rozporz¹dzeñ, które
s¹ wymagane przy notyfikacji przez Komisjê Eu-
ropejsk¹. Jak mo¿na udawaæ, ¿e to nie by³o wy-
magane i przysy³aæ nam tego typu bubel legisla-
cyjny?!

I wreszcie nasz¹ wspóln¹ trosk¹ jest zapewnie-
nie dodatkowych Ÿróde³ finansowania. Takim
Ÿród³em finansowania, maj¹tkiem, z którego mo¿-
na czerpaæ dochody, s¹ archiwa, s¹ prawa autor-
skie, prawa producenckie telewizji i radiofonii
publicznej, które w tej chwili s¹ marnotrawione.
To jest ta poprawka moja i marsza³ka Romaszew-
skiego, sk³adam j¹.

Z kolei ja sam proponujê przede wszystkim, aby
w art. 21 w ustawie o radiofonii i telewizji przynaj-
mniej to otworzyæ, tak ¿eby nie zdusiæ misji, aby
napisaæ, tak jak to by³o w ustawie o radiofonii:
w szczególnoœci. Przydusiliœmy, ale mówimy:
w szczególnoœci, mówimy, ¿e mo¿na jednak reali-
zowaæ inne wartoœci i zasady konstytucyjne. Bo
w tej chwili nie wolno. Co nie jest zapisane w usta-
wie, to tego praktycznie nie bêdzie mo¿na realizo-
waæ, równie¿ œrodkami pozabud¿etowymi.

Jednoczeœnie proponujê, aby spó³ki telewizyj-
ne i radiowe utworzy³y spó³kê Archiwa Radia i Te-
lewizji w celu udostêpniania zasobów archiwal-
nych radiofonii i telewizji. Spó³ki telewizyjne i ra-
diowe mog¹ zawi¹zywaæ spó³ki i porozumienia go-
spodarcze w celu wspólnego tworzenia, rozpow-
szechniania regionalnych lub ponadregionalnych
programów telewizyjnych lub radiowych, a tak¿e
zarz¹dzania i gospodarowania nimi. Archiwa –
domagam siê tego od chwili powstania ustawy
o radiofonii i telewizji. Jest to porzucany i w mini-
malnym stopniu wykorzystywany maj¹tek publi-
czny, maj¹tek bardzo du¿y, wiêkszy nawet ni¿ te
nieruchomoœci czy lokale, które byæ mo¿e trzeba
bêdzie wynajmowaæ, ¿eby zapewniæ jak¹œ docho-
dowoœæ.
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(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Czas,
czas…)

Dziêkujê bardzo, sk³adam równie¿ tak¹ po-
prawkê.

Proszê pañstwa, wzywam Sejm, w³adzê wyko-
nawcz¹ i nas wszystkich do opamiêtania. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator WoŸniak, proszê bardzo.
Nie ma pana senatora WoŸniaka? Wobec tego

pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e ka¿demu z nas od dzieciñstwa wpaja-

no poczucie odpowiedzialnoœci. Myœlê, ¿e za dzi-
siejszy czyn, za dzisiejsz¹ dzia³alnoœæ odpowiemy
przed Bogiem, histori¹ i przed w³asnym narodem.
Tutaj, dzisiaj, w rocznicê pobytu Jana Paw³a II
w parlamencie, uchwalamy ustawê, która rzuca
na kolana resztki naszej suwerennoœci – wyrazili
to w swoich wyst¹pieniach pan senator Piotro-
wicz i pan senator Andrzejewski.

Myœlê, ¿e daliœmy pocz¹tek likwidacji mediów
publicznych. I myœlê, ¿e ka¿dy – no, mo¿e nie ka¿-
dy, ale przynajmniej czêœæ moich kolegów – czuje
siê tak, jak moja pacjentka, która sparali¿owana
po wypadku drogowym nie mog³a pomóc umiera-
j¹cej córce le¿¹cej obok. Tak mo¿na siê czuæ dzi-
siaj, maj¹c œwiadomoœæ, co dzieje siê z polsk¹ su-
werennoœci¹, która wyra¿a siê przez wolnoœæ s³o-
wa. Dlatego nie bêdê rozwijaæ tego tematu. Nie bê-
dê przed³u¿aæ, oddam swoje wyst¹pienie w rêce
pana marsza³ka, do protoko³u.

I chcia³abym tylko podziêkowaæ tym wszyst-
kim odpowiedzialnym Polakom, którzy p³acili
i p³ac¹ jeszcze abonament. Byæ mo¿e, jak wnosi
pan senator Gruszka, abolicja co do p³acenia
abonamentu jest potrzebna i s³uszna. Do nie-
pos³uszeñstwa obywatelskiego wzywa³ przecie¿
sam premier Tusk, trudno wiêc dziwiæ siê wielu
ludziom, ¿e czasem z biedy, czasem z bezmyœlno-
œci czy raczej mo¿e z braku refleksji uczynili ten
grzech przeciw obowi¹zkom obywatelskim. Za-
pomnieli, a mo¿e nie spostrzegli, ¿e w ich w³as-
nym interesie, jeœli chc¹ ¿yæ w zdrowym pañ-
stwie, le¿y wzmacnianie mediów publicznych.

Dlatego z mównicy Wysokiej Izby apelujê do Po-
laków o p³acenie abonamentu, dopóki jest. Ratuj-
cie polskie media publiczne. Pamiêtajcie o tragi-
cznej historii Polski i pielêgnujcie swobody demo-
kratyczne z najwy¿sz¹ atencj¹. Wolnoœæ jest nam
zadana – mówi³ papie¿ Jan Pawe³ II – a nie dana na
zawsze. Szanujmy j¹, pielêgnujmy. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Panowie
Senatorowie!

W zasadzie mia³em tylko przedstawiæ po-
prawkê, o której wspomnia³em w trakcie dys-
kusji, ale trudno nie odnieœæ siê do wyst¹pienia
pana senatora Witczaka. Z treœci, jak¹ nam tu-
taj przedstawi³, wynika³o, ¿e bywa³ lub nie by-
wa³ na tej sali, prawdopodobnie nie wszystko
s³ysza³, nie wszystkie argumenty do niego do-
tar³y, a argument, którym siê tutaj pos³ugiwa³,
ten o nocnym zamachu w 2005 r. na Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji, by³ przez niego
przytaczany, bodaj¿e, jak policzy³em, po raz
pi¹ty. Tak ¿e w tym temacie nie zaskoczy³ nas
niczym nowym. I taka uwaga: wstêp, który tu-
taj przytoczy³em, o tym, ¿e narzekaliœcie na to,
co wtedy zosta³o wykonane w 2005 r.… Odpo-
wiedŸ jest prosta: m¹dry uczy siê na b³êdach
cudzych, g³upi – na w³asnych. I to jest przes³a-
nie dla pana Witczaka.

Ta poprawka, co do której mówi³em, ¿e j¹ zg³o-
szê, ta na temat abolicji, polega na tym, ¿e
w art. 50 pkt 2a umarza siê zaleg³oœci w p³atno-
œciach abonamentowych, odsetki za zw³okê w ich
uiszczeniu, o których mowa w art. 5 ustawy uchy-
lanej w ust. 1, oraz odsetki za zw³okê w uiszczaniu
tej op³aty powsta³ych przed dniem og³oszenia
ustawy. Co to oznacza? ¯e abolicj¹ objête s¹ te
sk³adki abonamentowe, które wynikaj¹ do dnia
uchwalenia tej ustawy, wejœcia jej w ¿ycie. A od
momentu wejœcia tej ustawy w ¿ycie do 31 gru-
dnia obowi¹zuje bezwzglêdne p³acenie abona-
mentu przez wszystkich. Dziêkujê bardzo. Oto ta
poprawka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Krajczy, proszê bardzo.
(G³os z sali: Nie ma pana senatora.)
No a tak siê domaga³… I uciek³? Nie, jest sena-

tor Krajczy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Norbert Krajczy: Dziêkujê bardzo, ja…)
(G³os z sali: W takim razie…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Dla mnie to ¿a-

dna ró¿nica. Je¿eli pan senator Krajczy pana se-
natora przepuszcza, to proszê bardzo.
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Senator Antoni Piechniczek:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie!

D³ugo zastanawia³em siê, czy zabraæ g³os w tej
dyskusji, dlatego ¿e wielokrotnie moja twarz by³a
pokazywana przez media, ale nigdy nie by³em
cz³owiekiem telewizji, mimo to – tak jak wszyscy
pañstwo – na telewizji publicznej siê wychowywa-
³em. I dla mnie nie jest bez znaczenia zabranie g³o-
su w dyskusji, bo by³bym w niezgodzie z w³asnymi
przekonaniami, aczkolwiek moje wyst¹pienie dla
wielu bêdzie mo¿e wyst¹pieniem trochê kontro-
wersyjnym.

Zacznê od abonamentu. Otó¿, proszê pañstwa,
poniewa¿ jest tu sporo senatorów, którzy kochaj¹
sport i uprawiaj¹ sport, to chcia³bym odwo³aæ siê
do takiego przyk³adu: oto Real Madryt za kwotê
oko³o 350 milionów euro kupi³ dwóch pi³karzy, to
byli Kaká i Ronaldo. Ta suma to jest, bo ja wiem,
prawie pó³tora miliarda z³otych. I nikt nie wpad³
na pomys³, ¿eby maj¹c tak¹ kasê do¿ywotnio ska-
sowaæ wp³ywy z biletów na mecze. Absurd.

Otó¿ ja te¿ uwa¿am, ¿e dla mnie nieporozumie-
niem jest rezygnacja z abonamentu, bo my wszys-
cy wychowywaliœmy siê w ró¿nych œrodowiskach,
byliœmy czasem oddaleni ze wzglêdu na profesjê,
ze wzglêdu na wykszta³cenie, na jakieœ tam wiêzy
rodzinne, ale ogl¹daliœmy telewizjê i prawie ka¿dy
z nas p³aci³ ten abonament, i na swój sposób czu³
siê za tê telewizjê publiczn¹ odpowiedzialny i z ni¹
siê uto¿samia³. I wydaje mi siê, i¿ niedobrze jest,
¿e oto w g³owie paru polityków zaœwita³a jakaœ id-
ée fixe, któr¹ uda³o siê przeforsowaæ w izbie ni¿-
szej, i któr¹ teraz próbuje siê przeforsowaæ w izbie
wy¿szej, i ¿e traktuje siê to w kategoriach „to musi
byæ, to musi przejœæ i czeœæ, do widzenia”. A to dla-
tego, ¿e ja bym po prostu z wieloma, ¿e tak po-
wiem, sprawami jednak polemizowa³, z wieloma
bym siê nie zgodzi³.

Zacz¹³em od kwestii finansowania, ale za-
cz¹³bym te¿ od drugiej: ¿e telewizja ma okreœlon¹
misjê do spe³nienia. Ja tu odwo³ujê siê do profe-
sjonalistów, którzy w telewizji, ¿e tak powiem, sie-
dz¹. I mam takie nieskromne pytanie: kto da pie-
ni¹dze na taki oto program, którego pomys³ mi za-
œwita³? Oto telewizja, bo ja wiem, dziêki przedsiê-
biorczoœci m³odego dziennikarza spróbuje lanso-
waæ program zatytu³owany „Wyobcowanie Œl¹ska
i narodowego stadionu z Euro 2012”. Kto na to da
pieni¹dze i dlaczego mia³by to zrobiæ? Oto aglome-
racja, w której ¿yje powy¿ej piêciu milionów ludzi,
dziêki politykom z jednej i drugiej strony dosta³a
kopa i zosta³a z tego wyobcowana, podczas gdy
ten udzia³ absolutnie jej siê nale¿a³, i to z wielu
wzglêdów, przede wszystkim sportowych, ale tak-
¿e dlatego, ¿e w okresie powojennym to Œl¹sk od-
budowywa³ Warszawê, Œl¹sk budowa³ mosty,
Œl¹sk dawa³ energiê, Œl¹sk dawa³ pr¹d, przy któ-
rym myœmy siê wszyscy uczyli. I kto dzisiaj da ta-

kiemu m³odemu cz³owiekowi pieni¹dze, publicz-
ne pieni¹dze, ¿eby taki program zrobi³? A gdyby
siê nam zamarzy³o, by znalaz³ siê m³ody re¿yser,
który, id¹c œladami Andrzeja Wajdy, nakrêci – po
filmach „Cz³owiek z marmuru” i „Cz³owiek z ¿ela-
za” – film pod tytu³em „Cz³owiek polityki” i udowo-
dni, ¿e wszystkie opcje polityczne i trzech premie-
rów przyczynili siê do upadku przemys³u stocz-
niowego, to kto da na to publiczne pieni¹dze? Nikt
nie da, bo wszyscy powiedz¹, ¿e on jest nawiedzo-
ny i ¿e jemu siê nie nale¿y.

I w tym momencie telewizja publiczna przestaje
byæ telewizj¹ publiczn¹. Ja naprawdê wyszed³em
na mównicê tylko po to, ¿eby powiedzieæ parê
kontrowersyjnych zdañ. Ja siê doœæ d³ugo przy-
s³uchiwa³em tej dyskusji, przynajmniej jeœli cho-
dzi o mój klub, i z wieloma pogl¹dami siê zgadza-
³em, i autentycznie jestem ciekawy jutrzejszego
g³osowania. Dziêkujê. (Oklaski)

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja te¿, tak jak mój przedmówca, nie chcia³bym

tutaj pañstwu opowiadaæ wielkich rzeczy, ponie-
wa¿ pañstwo na pewno jesteœcie ju¿ zmêczeni. Ja
te¿ oczywiœcie œledzi³em tê dyskusjê, i to za¿art¹,
choæ tak naprawdê o co siê biæ, Drodzy Pañstwo?
Skoro potrzeba, jak tu us³ysza³em, a¿ 1,5 miliar-
da z³, a w bud¿ecie na 2010 r. nie bêdzie nawet
800 milionów, to my tu po prostu na tej pustyni
przesypujemy piasek z lewej strony na praw¹.

Ja reprezentujê taki region, który siê nazywa
Opolszczyzna, i ju¿ tutaj na tej sali próbowa³em
siê dowiedzieæ, dlaczego na OpolszczyŸnie jest
taki zasiêg, ¿e jedna czêœæ mieszkañców odbiera
TVP Wroc³aw, a druga czêœæ – TVP Katowice, i,
¿eby by³o œmieszniej, opolski oœrodek regional-
ny odbiera ta mniejsza czêœæ. Ponoæ w Chrzeli-
cach jest nadajnik i on ma byæ unowoczeœniony,
co jest nawet, jak mówi¹ znawcy, uzale¿nione
od Czech, które s¹ niedaleko, a które ju¿ te pas-
ma transmisyjne czy przekaŸnikowe dawno te-
mu podzieli³y.

Oczywiœcie, my siê cieszymy w tym ma³ym wo-
jewództwie, ¿e dostaliœmy wóz transmisyjny, na-
wet teraz, podczas festiwalu opolskiego, na ¿ywo
prezentowano pewne rzeczy. Ale je¿eli to ma
przejœæ do samorz¹du wojewódzkiego, a tak s³y-
sza³em od swoich poprzedników na tej mównicy,
to ja przepraszam bardzo… No ja to ju¿ przerabia-
³em jako przewodnicz¹cy sejmiku, jak przejmo-
waliœmy kolej. Czy to bêdzie kolejny, ¿e tak po-
wiem, kawa³ek tortu, którego póŸniej ju¿ nikt nie
bêdzie chcia³, bo oczywiœcie nie bêdzie na to pie-
niêdzy?

Ale mo¿e jest inny scenariusz dla mojego woje-
wództwa. Mamy bardzo siln¹ mniejszoœæ niemiec-
k¹, wiêc byæ mo¿e w tym scenariuszu pojawi siê
ktoœ, kto bêdzie chcia³ przej¹æ ten oœrodek, na
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przyk³ad niemiecki RTL. On ju¿ zaciera rêce, bo
tam niewiele trzeba.

By³em z panem pos³em ¯yme³k¹ jako przedsta-
wiciel polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej
w Bundestagu. Zastanawialiœmy siê, dlaczego
Niemcy tak ma³o o nas wiedz¹. Czy to, co siê poka-
zuje w telewizji francuskiej, niemieckiej… No jest
taka telewizja, ART, i ta telewizja potrafi w jakiœ
sposób wyt³umaczyæ, zbli¿yæ, a my takich progra-
mów w naszej telewizji nie mamy. Chcieliœmy siê
pod³¹czyæ pod tê telewizjê, nawet wyst¹piliœmy
z tak¹ propozycj¹, ¿ebyœmy mogli te¿ ewentualnie
pokazywaæ tê zupe³nie inn¹ Polskê ni¿ pokazywa-
n¹ przez „Bild” czy przez parê innych tego rodzaju
tabloidów. Ale to te¿ oczywiœcie nie zostanie zrea-
lizowane.

I myœlê, ¿e tej misji, o której kiedyœ mówiono,
te¿ tak naprawdê nie bêdzie, bo chyba nikomu ju¿
na tym nie zale¿y. Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Siêgam pamiêci¹ do okresu sprzed kilkunastu

lat, kiedy to na pocz¹tku roku 1992 zebraliœmy
siê w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji pier-
wszej kadencji – formalnie bardzo upolitycznio-
nej, bo w jej sk³ad wchodzili i pos³owie, i dwóch se-
natorów – i zastanawialiœmy siê nad tym, jak zro-
biæ, ¿eby ta telewizja nie by³a upolityczniona tak
skrajnie, jak to mia³o miejsce, gdy dzia³a³ Radio-
komitet, mimo ¿e wtedy w jego sk³ad nie wchodzili
pos³owie i senatorowie. Sz³o o to, ¿eby uciec od
wzorca, który przera¿a³, który mia³ z³¹ renomê,
i doprowadziæ do tego, ¿eby zaistnieli ró¿ni na-
dawcy telewizyjni, ¿eby oprócz telewizji publicz-
nej byli nadawcy prywatni, i to by³o istotne zada-
nie. Ale te¿ zadawaliœmy sobie pytanie, co zrobiæ,
¿eby byæ niezale¿nym, bo tylko niezale¿ny mo¿e
z trosk¹ pochyliæ siê nad spraw¹ i uzyskaæ jakiœ
potrzebny, spo³ecznie pozytywny rezultat.

A jeœli idzie o finansowanie, podstawê material-
n¹ telewizji, to z dotychczasowej tradycji wynika-
³o, ¿e nie ominiemy abonamentu, choæ mo¿e i by³a
to zaprzesz³oœæ, jeszcze z czasów Radiokomitetu,
pana Zaorskiego i szeregu innych osób, których
nazwisk nie chcê nawet wspominaæ, bo niektóre
s¹ straszne, zw³aszcza dla mnie, bo z jednym cz³o-
wiekiem – co prawda, od rynsztokowych mediów
prasowych, a nie elektronicznych – musia³em siê
procesowaæ… Ale trzeba by³o o tym myœleæ i z na-
szych przemyœleñ wynika³o, ¿e jedynie abona-

ment zapewni, ¿e podo³amy temu, by zaistnia³y
ró¿ne telewizje i ¿eby telewizja publiczna mog³a
byæ telewizj¹ wzorcow¹, ¿eby mog³a niejako wska-
zywaæ kierunek tym, którym przyznamy licencje.
A jeszcze wtedy nie wiedzieliœmy, komu przyzna-
my – ró¿ne podmioty siê o to ubiega³y, i krajowe,
i zagraniczne. Wystêpowa³ o to na przyk³ad pan
Grausos od Berlusconiego, do dziœ g³oœnego. On
siê œwietnie kiedyœ nauczy³ spraw polskich, Sien-
kiewicza i mnie umiejêtnie to wszystko przedsta-
wia³, pokazywa³, jak bardzo jest zafascynowany
Sienkiewiczem i Polsk¹. Taka sytuacja mia³a
miejsce zarówno wtedy, gdy Krajowej Radzie prze-
wodniczy³ Marek Markiewicz, jak i póŸniej, kiedy
przewodniczy³em ja czy te¿ inni koledzy – Marek
Jurek i jego nastêpcy. I od abonamentu nie ode-
szliœmy. Nie odeszliœmy, bo wiedzieliœmy, ¿e on
zapewnia nam grunt, zapewnia trwa³e mo¿liwoœci
finansowe, oczywiœcie nie wszystkie, ale w na-
szym mniemaniu daje mo¿liwoœæ finansowania
dalszych poczynañ, zapewnia realne pieni¹dze,
a nie tylko te, które ³askawie dadz¹ ludzie z krê-
gów rz¹dowych. Ta autonomia by³a dla nas spra-
w¹ priorytetow¹ – najwa¿niejsze, ¿ebyœmy mogli
byæ samodzielni.

A dzisiaj od tego odchodzimy, dzisiaj wrêcz
biegniemy, ¿eby wpaœæ w ramiona czynników
rz¹dowych, ¿e tak powiem. A pamiêtajmy – ju¿ to
zreszt¹ tutaj powiedzia³em w którymœ wyst¹pie-
niu – kto p³aci, ten rz¹dzi. Tak samo bêdzie i tutaj,
ró¿ne wa¿ne dla nas sprawy bêd¹ kszta³towane
wed³ug woli urzêdników, i to wcale nie najwy¿sze-
go szczebla, którzy swoim szefom podpowiedz¹
takie, a nie inne rozwi¹zanie. I dlatego naprawdê
Ÿle siê dzieje, ¿e abonament znika, a znika ze
wzglêdów politycznych, bo pan premier Tusk
w imieniu swojego ugrupowania, Platformy Oby-
watelskiej, zapowiedzia³, ¿e zniknie. Oczywiœcie,
to jest – trudno powiedzieæ – ³akomy k¹sek, ale nie
ka¿dy chce p³aciæ i lubi p³aciæ. W zwi¹zku z tym
rozumiem, ¿e wycofanie siê dzisiaj z tego przyrze-
czenia, które powoduje takie konsekwencje, jest
bardzo trudne. Gdyby te s³owa by³y oszczêdne,
w jakimœ zakresie wyjaœniaj¹ce i niemaj¹ce mak-
symalnego zasiêgu, to mo¿e by siê uda³o jakoœ ten
abonament uratowaæ. Z tego, co tu mówimy, wy-
gl¹da na to, ¿e tak nie bêdzie.

Przekszta³ca siê telewizjê, nie tylko w Warsza-
wie, ale i w oœrodkach regionalnych, w telewizjê
rz¹dow¹, finansowan¹ przez rz¹d, w telewizjê
dzia³aj¹c¹ samodzielnie, a w zwi¹zku z tym nawet
bez mo¿liwoœci wiêkszego korygowania, gdyby
rz¹d doszed³ do jakichœ rozs¹dnych myœli i posta-
nowieñ, bo to bêd¹ oddzielne spó³ki. Myœmy to
zrobili tylko eksperymentalnie w radiu, by³y spó³-
ki radiowe, a to s¹ placówki telewizji krajowej. To
nie znaczy, ¿e spó³ki radiowe osi¹gnê³y absolutn¹
racjê swojego dzia³ania, a teraz wchodzimy z tele-
wizj¹. Jest problem. Z pewnoœci¹ samorz¹dy wo-
jewódzkie równie¿ w jakiœ sposób, jeœli nie przez
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tê ustawê, to przez kolejne akty prawne, bêd¹
chcia³y mieæ mo¿liwoœæ oddzia³ywania, a to od-
dzia³ywanie bêdzie zale¿ne od mo¿liwoœci finan-
sowania.

Druga sprawa, sprawa rad programowych, opi-
nii rad programowych. Rady programowe bêd¹
powo³ywane przez tê sam¹ Krajow¹ Radê. A wiêc
co to za opinia wydawana przez ludzi, którzy –
wiemy, bo takich wybraliœmy – myœl¹ tak samo
jak my? W moim przekonaniu, by³oby lepiej, gdy-
by instytucje, które, ¿e tak powiem, opiniuj¹ kan-
dydatów do tej opiniuj¹cej rady programowej,
mia³y prawo wystawiæ swoich kandydatów. Byli-
by oni póŸniej bardziej niezale¿ni i przekazywaliby
swoj¹ niezale¿n¹ opiniê Krajowej Radzie Radiofo-
nii i Telewizji.

Sprawa misji, misji publicznej. Kiedyœ by³y mi-
sje, o tym wiemy, dotyczy³y krajów egzotycznych.
My chcemy robiæ misje u siebie. Drodzy Pañstwo,
z t¹ misj¹ to jest problem z tej prostej przyczyny,
¿e robi siê rzeczy, o których mówi³ pan senator
Andrzejewski, budz¹ce wrêcz zdziwienie, nawet
przera¿enie, skoro na pocz¹tku mówi siê o wspie-
raniu budowy spo³eczeñstwa obywatelskiego
oraz kultury demokratycznej, polegaj¹cej na
uczestnictwie obywateli w ¿yciu publicznym,
a dopiero potem o innych wartoœciowych spra-
wach. Na przyk³ad dopiero pkt 5 mówi o upowsze-
chnianiu bogactwa tradycj i , wspieraniu
wspó³czesnej kultury polskiej oraz ukazywaniu
kultury europejskiej i œwiatowej. Ja bym doda³
zapis o kulturze polskiej i jêzyka polskiego. Prze-
cie¿ wiêkszoœæ obywateli czerpie informacje z tele-
wizji, pos³uguj¹c siê jêzykiem polskim. A co tam
s³yszymy? Obok rusycyzmów i amerykanizmów
s³yszymy, ¿e ktoœ odprowadza auto na gara¿, ¿e
kole¿anka siedzi w biurze na czwartym okienku.
Prawda?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, czas.)

Tak? Czas? Ojej, to ju¿ bêdê powoli koñczy³.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo szybko…)
Nawet tutaj od dziennikarzy s³ysza³em: lecimy

na Senat. Chodzi³o o to, ¿e zmierzamy do Senatu.
Tak ¿e trzeba o to zadbaæ.

Teraz jeszcze jedna sprawa, pewnej nadziei. Pe-
wna nadzieja by³aby w tym fakcie, ¿e – zgodnie
z odpowiedzi¹, któr¹ uzyska³em na pytanie – na-
dawca spo³eczny pozostaje. To rzeczywiœcie zape-
wnia w pewnym zakresie, w pewnej czêœci auto-
nomiê. Niebezpieczne jest jednak to, ¿e obudowa-
ne to jest ograniczeniami zwi¹zanymi z mo¿liwo-
œciami uzyskiwania licencji programowych. Oba-
wiam siê, obawiam siê. Podmiotów spo³ecznych
mamy ma³o, mamy jeden g³ówny podmiot spo³e-
czny, jest to Radio Maryja w Toruniu i Telewizja
Trwam. Powinniœmy go strzec jak Ÿrenicy w oku,

dbaæ, ¿eby by³, bo on sprawia, ¿e jest u nas jeszcze
jakiœ pluralizm. Gdy tylko w Krajowej Radzie za-
czêliœmy rozpatrywaæ sprawê nadawców, szuka-
liœmy wœród starych zakonów, dominikanów, je-
zuitów, ale oni odpowiadali: nie, nie mamy przy-
gotowania, mo¿liwoœci. Odwa¿yli siê redemptory-
œci, odwa¿y³ siê ojciec Tadeusz Rydzyk ze swoimi
wspó³pracownikami. A dzisiaj grozi nam to, ¿e nie
bêd¹ mogli wyst¹piæ, jeœli wejdzie sprawa ograni-
czeñ licencyjnych.

Jeszcze jedna kwestia, w³aœciwie ju¿ ostatnia,
sprawa poruszana wielokrotnie, sprawa notyfika-
cji, tego, ¿e s¹ tu pewne nieprawid³owoœci czy ja-
kieœ zaprzesz³e momenty. Platforma Obywatelska
na pewno liczy na jakieœ wp³ywy w Brukseli, na to,
¿e uda siê to za³atwiæ. A jeœli siê tej sprawy nie za-
³atwi? Czy los stoczni nie powinien byæ dla nas
przestrog¹? Co wtedy bêdzie z telewizj¹ publiczn¹
w Polsce? Bez abonamentu telewizja traci obywa-
telski, demokratyczny charakter, tak jak mówi³
nasz kolega Rulewski. O tym trzeba koniecznie
pamiêtaæ. Grozi nam to, ¿e ta telewizja bêdzie rze-
czywiœcie tak¹ telewizj¹, jak¹ dany minister z da-
nego rz¹du bêdzie chcia³ kszta³towaæ.

Panie Marsza³ku, poprawek nie zg³aszam, bo
wiem, ¿e zostan¹ odrzucone, zostan¹ odrzucone
przez lew¹ stronê naszej sali, ale chcê wyraziæ
wiarê, ¿e abonament w przysz³oœci wróci. Tak bê-
dzie, bo bez niego trudno sobie wyobraziæ telewiz-
jê rzeczywiœcie niezale¿n¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zaszczyt zasiadania za sto³em prezydialnym

powoduje, ¿e cz³owiek rzeczywiœcie, jak na izbê
refleksji przysta³o, ma niejako szerszy horyzont
widzenia i widzi pewne rzeczy mo¿e z dystansu,
ale jednoczeœnie uk³adaj¹ce siê w pewn¹ spójn¹
ca³oœæ.

Z pocz¹tku, zasiadaj¹c w tej Izbie, mia³em wra-
¿enie, ¿e najprostsz¹ metod¹ prowadz¹c¹ do pew-
nego os³abienia tych instytucji, które z pewnych
politycznych racji s¹ niezrêczne b¹dŸ niewygo-
dne, jest nieprzyznawanie pieniêdzy, ogranicza-
nie dzia³alnoœci czy te¿, powiedzmy, jakieœ dzia³a-
nia medialne, które powodowa³yby deprecjacjê
niektórych instytucji. W mojej ocenie na pocz¹tku
dzia³o siê tak w przypadku CBA, IPN, mo¿na by
by³o wymieniæ wiele takich spraw. Potem za-
cz¹³em obserwowaæ, ¿e os³abieniu ulegaj¹ koleje
pañstwowe, Poczta Polska, czyli kolejne instytu-
cje, które tak naprawdê s¹ pañstwowotwórcze
i które stanowi¹ w pewnej wspólnej masie wielu
ró¿nych dzia³añ o sile naszego kraju. Dzisiaj do-
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chodzimy do momentu kulminacyjnego. Przecie¿
ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, jak potê¿ny rz¹d
dusz jest w rêkach telewizji publicznej i o czym
tak naprawdê mówimy. Myœlê, ¿e to, co jest w pod-
rêczniku libera³ów pod tytu³em „Prywatyzacja”,
pana Savasa – takim elementarnym, fundamen-
talnym ABC prywatyzowania wszystkiego – w³a-
œciwie zaczynamy obserwowaæ, to siê dzieje. Dzie-
je siê to pod przykrywk¹, proszê pañstwa, wzmac-
niania samorz¹du. Ktoœ wymyœli³ bardzo dobr¹
hipotezê, ¿e przekazuj¹c uprawnienia samo-
rz¹dom, nada siê pe³n¹ wartoœæ pañstwu obywa-
telskiemu. Otó¿, proszê pañstwa, ja nie wiem, czy
nie dzieje siê jakiœ wielki gwa³t na konstytucji,
dlatego ¿e z tymi uprawnieniami dla samorz¹dów
powinna ³¹czyæ siê podstawowa zasada. Za tym
powinny iœæ pieni¹dze na realizacjê, w pe³nym wy-
miarze, takie, jakie by³y z bud¿etu pañstwa. Czy
naprawdê tak dobrze sta³o siê z kolejami? Obser-
wuj¹c, myœlê, ¿e œrednio, a byæ mo¿e jeszcze go-
rzej. Jest to obci¹¿enie dla samorz¹dów. Teraz do-
dajemy kolejne obci¹¿enie.

Proszê pañstwa, pó³ roku temu na tej sali s³y-
szeliœmy, jak jeden z naszych kolegów, nieobecny
w trakcie tej dyskusji, powiedzia³ wprost, ¿e to
jest chyba najlepszy bud¿et pañstwa w historii
Polski. Ja pamiêtam dobrze, bo mi to utkwi³o
w pamiêci. Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e
kampania wyborcza do europarlamentu siê skoñ-
czy³a i nie tylko bud¿et pañstwa jest w op³akanym
stanie, ale i bud¿ety samorz¹dów wojewódzkich,
które w du¿ej mierze pobieraj¹ pieni¹dze z podat-
ku CIT. Co to oznacza? To oznacza, ¿e tak napraw-
dê 2/3 bud¿etu prawie w ka¿dym województwie
to bud¿et sztywny, a bud¿et w czêœci inwestycyj-
nej, takiej bardziej elastycznej, w³aœnie czerpie
z tych zasobów. Proszê pañstwa, bêdzie w tych
bud¿etach du¿a dziura, w bardzo wielu bud¿e-
tach, je¿eli nie we wszystkich bud¿etach samo-
rz¹dów wojewódzkich.

Teraz dodajemy nowe zadania zwi¹zane z misj¹
publiczn¹, licz¹c na to, ¿e to w³aœnie zbuduje spo-
³eczeñstwo obywatelskie. Ja, proszê pañstwa, za-
chêcam do w³¹czenia satelity, bodaj¿e Astry,
gdzie jest kilkaset kana³ów. Mo¿na zobaczyæ, ile
Niemcy maj¹ kana³ów w swojej telewizji lokalnej,
o najwy¿szej jakoœci satelitarnej. Mój synek Mate-
usz uwielbia kolej. Ma ca³e pasmo – Deutsche
Bahn ono siê nazywa. Mo¿na siê z niego bardzo
wiele dowiedzieæ o polskiej kolei, nawet s¹ wywia-
dy z szefami polskich instytucji kolejowych.

I, proszê pañstwa, pozostaje mi takie pytanie:
czy aby bardzo proeuropejska koalicja nie zacho-
wuje siê antyeuropejsko? Bo os³abia instytucje
pañstwa. Niestety Unia Europejska jest zbiuro-
kratyzowana. Pañstwa Unii Europejskiej s¹ bar-
dzo silne pod wzglêdem biurokracji, ustaw. W tej
chwili ratowanie wywo³ane kryzysem pokazuje

ten interwencjonizm w pe³nym zakresie. A co
dzieje siê u nas? U nas dzieje siê na opak. Ktoœ
z moich przedmówców mówi³ o pewnej schizofre-
nii. Ale to jest w³aœnie fundamentalna rozbie¿-
noœæ pomiêdzy tendencjami w Unii Europejskiej
a tym, co my robimy w kraju. Proszê pañstwa, ja
s³ysza³em, ¿e to, co siê dzieje z mediami, to jest do-
bre rozwi¹zanie. Ale to jest, tak naprawdê… Przy-
równam to do pacjenta. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
telewizja to nie jest zdrowy twór. Proszê nie myœ-
leæ, ¿e ja bêdê epatowa³, powiedzmy, stuprocento-
w¹ jakoœci¹ Telewizji Polskiej. Ale, przepraszam
bardzo, wyleczenie choroby poprzez zabicie pa-
cjenta, bo choroba umrze razem z nim, to te¿ nie
jest rozwi¹zanie. A mam wra¿enie, ¿e coœ takiego
mimo wszystko za chwilê bêdziemy obserwowaæ.
I pozostawiam pañstwa z tymi pytaniami o tak na-
prawdê fundamentaln¹ jakoœæ tego pañstwa, któ-
re my budujemy miêdzy innymi na forum parla-
mentu. Ustawa medialna jest jednym z fragmen-
tów, które na przestrzeni ostatnich – nied³ugo ju¿
bêdzie dwa lata, jak tu jesteœmy… Chodzi o rze-
czy, które tak naprawdê os³abiamy pod przykryw-
k¹ wzmacniania Polski obywatelskiej, Polski sa-
morz¹dowej.

Chcê powiedzieæ wyraŸnie: mo¿na by by³o pró-
bowaæ to robiæ, ale tylko pod jednym, sprawiedli-
wym i porz¹dnym warunkiem – ¿e siê przeka¿e
œrodki na realizacjê celów, o których mówimy.
A wielka lekkomyœlnoœæ, która siê pojawia w od-
niesieniu do strony finansowej projektów oma-
wianych przez nas na tej sali, przyznam siê szcze-
rze, jest druzgoc¹ca. Ja ju¿ pomijam wypowiedzi
dotycz¹ce samego bud¿etu, ale na przyk³ad nie-
dawno mieliœmy gazoport czy rozmawialiœmy
o drogach. W³aœciwie przes³anie jest takie, ¿e te
pieni¹dze siê pojawi¹, jakoœ to bêdzie, jakoœ siê
uda. Proszê pañstwa, mówimy o miliardach z³o-
tych i o potê¿nych inwestycjach. To jest jakieœ, no
nie wiem… ¯aden z nas we w³asnym domu by so-
bie nie pozwoli³ na coœ takiego, na takie zarz¹dza-
nie bud¿etem. Bo co by ¿ony z nami porobi³y? I tak
nas nie oszczêdzaj¹, a by³oby jeszcze gorzej. Dziê-
kujê uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Skurkiewicz, mam nadziejê, za-

koñczy nasz¹ dyskusjê. Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, ju¿ na zakoñczenie kilka

króciutkich refleksji.
Finansowanie mediów, które w tym momencie

proponuje ustawa, nie zmienia niczego, nie wnosi
niczego nowego, a wrêcz przeciwnie, dzia³a na nie-
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korzyœæ przede wszystkim mediów publicznych.
Mówicie pañstwo, wielokrotnie to by³o tu pod-
kreœlane, ¿e trzeba likwidowaæ wszelkie daniny,
trzeba likwidowaæ abonament, który mimo wszy-
stko jest p³acony przez wielu Polaków, ale te¿ wie-
lu Polaków jest zwolnionych z jego p³acenia. A co
proponujemy w zamian czy co proponujecie pañ-
stwo w zamian? Pokrywanie tych potrzeb finanso-
wych z bud¿etu pañstwa. A bud¿et pañstwa sk³a-
da siê przecie¿ z wp³at równie¿ wszystkich tych,
którzy do tej pory byli zwolnieni z p³acenia abona-
mentu – osób niepe³nosprawnych, emerytów
i rencistów, osób najubo¿szych. Przecie¿ od teraz
bêd¹ p³aciæ wszyscy. W tej chwili p³ac¹ tylko pew-
ne grupy. Je¿eli ta ustawa wejdzie w ¿ycie, bêd¹
p³aciæ wszyscy bez wyj¹tku.

Kolejna sprawa, je¿eli chodzi o pomoc publicz-
n¹ – by³o to podkreœlane wielokrotnie. Nie jestem
w stanie zgodziæ siê z opiniami, ¿e nic nie zosta³o
zawalone, ¿e wszystko jest prowadzone w jak naj-
lepszym porz¹dku. Absolutnie nie. Mówimy o roz-
porz¹dzeniach wykonawczych, a nie mamy pew-
noœci, kiedy one zostan¹ przygotowane, kiedy one
zostan¹ upublicznione. A to jest jeden z tych ele-
mentów, które wskazuj¹, kiedy pe³na dokumen-
tacja mo¿e zostaæ skierowana do Komisji Euro-
pejskiej i sprawa zostanie poddana notyfikacji.
Nie ma pewnoœci, kiedy to nast¹pi. Nie ma rów-
nie¿ pewnoœci absolutnej, kiedy Komisja Euro-
pejska wyda ostateczny werdykt. A sprawa jest
pal¹ca, bo od 1 stycznia przysz³ego roku jest pro-
ponowany zupe³nie inny system finansowania
g³ównie mediów publicznych. I tu wielka troska
o polskie radio i te firmy, które dzia³aj¹ jako roz-
g³oœnie regionalne, bo to one w 80% s¹ finansowa-
ne z bud¿etu, który jest zasilany przez Krajow¹
Radê Radiofonii i Telewizji z funduszu pocho-
dz¹cego z abonamentu. One sobie bez tych pie-
niêdzy nie poradz¹, te firmy bez tych pieniêdzy nie
przetrwaj¹ i nie pomog¹ im ¿adne granty, bo dofi-
nansowanie grantowe jest tylko jednym, niewiel-
kim elementem ca³ej uk³adanki finansowej tych
podmiotów. Nie bêdzie takiej mo¿liwoœci.

Szanowni Pañstwo, sprawa, która zapewne bo-
li nie tylko mnie, ale i wiele osób siedz¹cych na tej
sali, to likwidacja – bo tak musimy powiedzieæ
i mówmy sobie szczerze – TVP Info, jako ¿e czêsto-
tliwoœci zostan¹ oddane utworzonym spó³kom
i wspólnej anteny praktycznie ju¿ nie bêdzie. Nie-
stety, nie ma ¿adnej innej alternatywy. A by³o po-
wiedziane z tej mównicy, na tej sali, ¿e TVP Info to
jest w tej chwili 5% rynku. Na przyk³ad w porów-
naniu z TVN24, t¹ najwiêksz¹ konkurencj¹, og-
l¹dalnoœæ jest wiêksza o 2%, bo TVN24 ma 3% og-
l¹dalnoœci. Komu zale¿y na zniszczeniu tej w³aœ-
nie anteny o charakterze informacyjno-publicy-
stycznym? Komu na tym zale¿y? Czy na pewno je-
steœcie pañstwo przekonani, ¿e akurat naszej Iz-

bie na tym powinno zale¿eæ? Przecie¿ tam znajdu-
je siê jedyny program, w którym senatorowie mo-
g¹ wystêpowaæ – „Studio Senat”. To w TVP Info
mo¿emy goœciæ na antenie, to w TVP Info mo¿emy
wyra¿aæ swoje pogl¹dy. Czy bêdziemy mieli tak¹
mo¿liwoœæ w TVN24? Czy bêdziemy mieli tak¹
mo¿liwoœæ w Polsacie News?Absolutnie nie. Je¿eli
bêdzie taka mo¿liwoœæ, to za ogromne pieni¹dze,
które bêdzie musia³a wyasygnowaæ Kancelaria
Senatu. Niestety, taka jest prawda.

Szanowni Pañstwo, jeszcze trzy krótkie kwe-
stie. Oczywiœcie o poprawkach, których zg³osi³em
kilka, nie bêdê mówi³. Nie bêdê tego powtarza³, bo
wypowiada³em siê ju¿ w czasie zadawania pytañ,
przedstawia³em propozycje tych poprawek. Ale
chcia³bym zwróciæ szczególn¹ uwagê na jedn¹ po-
prawkê. Bo wydaje siê, ¿e powinniœmy, gdy ju¿
coœ robimy, mówiæ o równym traktowaniu wsze-
lakich podmiotów, zarówno nadawców prywat-
nych, jak i nadawców publicznych. To nie mo¿e
byæ tak, ¿e gdy tworzenie programów bêdzie fi-
nansowane z funduszu misyjnego, to bêd¹ one
inaczej traktowane w mediach publicznych,
a inaczej w mediach prywatnych. Skoro w me-
diach publicznych niedozwolone jest przerywanie
wszelakich programów blokami reklamowymi, to
dlaczego te programy o charakterze misyjnym
maj¹ byæ przerywane reklamami w mediach pry-
watnych? Traktujmy te dwa podmioty równo.
I moja gor¹ca proœba jest taka, abyœcie pañstwo
zechcieli poprzeæ moj¹ poprawkê, tak aby przy-
najmniej w tej dziedzinie, je¿eli chodzi o programy
misyjne finansowane z funduszu misyjnego, te
podmioty by³y równo traktowane.

Kolejna sprawa: utworzenie spó³ek prawa han-
dlowego. Ja nie jestem wybitnym ekspertem
w dziedzinie prawa handlowego, ale do tej pory
wielokrotnie by³o to tutaj powtarzane i chyba ka¿-
dy wie, ¿e dzia³alnoœæ tego typu podmiotów w g³ó-
wnej mierze jest nastawiona na zysk. Je¿eli nie
bêdzie odpowiedniego dofinansowania tych spó-
³ek regionalnych, je¿eli te spó³ki nie bêd¹ mia³y
pieniêdzy na swoje bie¿¹ce funkcjonowanie, bêd¹
przynosi³y straty… Co w takiej sytuacji siê robi?
W takiej sytuacji jedynym wyjœciem jest albo za-
mkniêcie takiej spó³ki, albo wpuszczenie do niej
œwie¿ego kapita³u, kapita³u zewnêtrznego. I oba-
wiam siê, ¿e bêd¹ nastêpowa³y dzia³ania, o któ-
rych my w tej chwili nawet nie œnimy i których nie
wyobra¿amy, ¿e na gwa³t bêd¹ poszukiwani inwe-
storzy zewnêtrzni, byæ mo¿e inwestorzy wiêkszo-
œciowi, aby ratowaæ te spó³ki i te firmy. I wtedy
wszyscy bêdziemy biadoliæ, p³akaæ, do czego do-
prowadziliœmy, ¿e doprowadziliœmy do upadku
mediów publicznych, tych mediów regionalnych.

Drodzy Pañstwo Senatorowie, wspólnie za-
stanówmy siê nad tym, jak temu przeciwdzia-
³aæ. Mamy przecie¿ przyk³ad prasy polskiej…
przepraszam, polskojêzycznej. Mamy przyk³ad
prasy polskojêzycznej, której zdecydowanej
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wiêkszoœci w³aœcicielami s¹ koncerny zacho-
dnie: niemieckie, brytyjskie itd., itd. A gazeta
„Fakt”, w której na bie¿¹co, permanentnie jeste-
œmy opluwani jako senatorowie, jako ci wybrani
przez polski naród, w której na okr¹g³o jesteœmy
pomawiani o ró¿ne rzeczy, bardzo czêsto niepra-
wdziwe? To nie s¹ media polskie, to s¹ tylko me-
dia polskojêzyczne. Czy jesteœcie pewni, Szano-
wni Pañstwo, ¿e za dwa lata, za piêæ lat, a mo¿e
za dziesiêæ podobna sytuacja nie nast¹pi w me-
diach elektronicznych? Przecie¿ kilkanaœcie lat
temu, je¿eli chodzi o prasê, te¿ wiêkszoœæ tytu-
³ów by³a w polskich rêkach, ale nie wytrzyma³y
konkurencji zachodniej. I obawiam siê, ¿e je¿eli
chodzi o media elektroniczne, sytuacja bêdzie
analogiczna, sytuacja bêdzie porównywalna,
tylko ¿e to nast¹pi jeszcze szybciej. Bo ci konku-
renci na rynku medialnym, szczególnie w Euro-
pie Zachodniej, maj¹ wiêkszy potencja³ finanso-
wy ni¿ my w naszym kraju. Niestety, taka jest
prawda.

I jeszcze jedna sprawa, bardzo przykra, szcze-
gólnie dla mnie, bo pojawia siê ju¿ po raz kolejny
na posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jeœli pañstwo pozwolicie, chcia³bym siê
odnieœæ w kilku s³owach do wypowiedzi pana se-
natora Witczaka. Otó¿ pan senator Witczak po
raz kolejny pokusi³ siê o stwierdzenie, ¿e do ruiny
media publiczne doprowadzi³o Prawo i Spra-
wiedliwoœæ. Byæ mo¿e. Ale czy pañstwo uwa¿a-
cie, ¿e telewizja Roberta Kwiatkowskiego to by³a
ta wymarzona? Czy pan senator Witczak uwa¿a,
¿e to, co by³o w uk³adach na przyk³ad Lwa Rywi-
na, a za co zosta³ skazany, by³o w porz¹dku? Czy
pan senator Witczak uwa¿a, ¿e to, ¿e te osoby,
które teraz s¹ parlamentarzystami Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej, wtedy decydowa³y o œwia-
domoœci narodu i j¹ kreowa³y, wystêpuj¹c w ma-
gazynach informacyjnych czy prowadz¹c te ma-
gazyny informacyjne, to jest w porz¹dku? Dla-
czego mówimy o tym, co siê sta³o w ostatnich
dwóch czy czterech latach, a zapominamy o tym,
co by³o w latach 2001–2005? Szanowni Pañstwo,
nie zapominajcie o tym. Proszê was, nie zapomi-
najcie o tym, co by³o wtedy. Absolutnie nie jes-
tem w stanie zgodziæ siê z opini¹, ¿e gorzej ju¿ byæ
nie mo¿e. Szanowni Pañstwo, na pewno mo¿e
byæ jeszcze gorzej.

I moja proœba, ostatnie s³owo w tym wyst¹pie-
niu. Szanowni Pañstwo, ja nie chcia³bym was
prosiæ o to, abyœcie nie rujnowali mediów publicz-
nych, ale ja was wrêcz b³agam: nie rujnujcie me-
diów publicznych! To jest jedno z ostatnich dóbr,
które nam, narodowi polskiemu pozosta³o. Opa-
miêtajcie siê i zastanówcie siê nad tym, co robicie
i w którym kierunku pod¹¿acie. Ja was o to jesz-
cze raz b³agam! Nie proszê, ale b³agam. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Nie mia³em zamiaru zabieraæ g³osu, ale jestem

poruszony wyst¹pieniami, chocia¿by wyst¹pie-
niem pana senatora Skurkiewicza, które odbie-
ram jako g³os nie polityka, a nie daj Bo¿e polity-
kiera, tylko osoby autentycznie zatroskanej sy-
tuacj¹ w mediach publicznych. Proszê jednak pa-
miêtaæ, ¿e ta troska powinna odnosiæ siê nie tylko
do przysz³oœci, ale i do tego, co jest w tej chwili. Ja
nie bêdê oczywiœcie powtarza³ zarzutów, które s¹
powszechnie znane i podzielane, jak podejrze-
wam, w pewnej czêœci, nie chcê powiedzieæ, w ja-
kiej, tak¿e przez pañstwa, o niektórych z nich mó-
wi³ chocia¿by pan senator Ryszka.

Tylko ¿e ja pamiêtam z czasów, kiedy pierwszy
raz by³em senatorem – by³ to koniec lat dziewiêæ-
dziesi¹tych – dyskusjê na tej sali na temat publi-
cznej telewizji i pocz¹tek koñca… pocz¹tek proce-
su, mo¿e tak bym powiedzia³, likwidacji dorobku
mediów publicznych, zw³aszcza telewizji publicz-
nej, jeœli chodzi o oœrodki regionalne. Wtedy, chy-
ba w 1998, 1999 r., nastêpowa³ proces dewastacji
tych oœrodków. Proszê zajrzeæ do stenogramów
z tamtych obrad. Kiedy pyta³em, dlaczego to siê
robi, otrzyma³em odpowiedŸ od senatorów wów-
czas promuj¹cych tê koncepcjê, ¿e oœrodki regio-
nalne s¹ potrzebne, ale tylko po to, ¿eby zajmowaæ
siê drobnymi sprawami lokalnymi, tak aby nie
uprawiaæ polityki. Ja mam pewne doœwiadczenie,
bo by³em cz³onkiem rady programowej i publicz-
nego radia we Wroc³awiu, i telewizji publicznej we
Wroc³awiu, wprawdzie z urzêdu, jako przewodni-
cz¹cy sejmiku samorz¹dowego, ale by³em, widzia-
³em, jak te rady by³y wówczas traktowane. To by³y
w gruncie rzeczy atrapy, organizacje fasadowe,
nikomu niepotrzebne. Staraliœmy siê zajmowaæ
pewnymi sprawami programowymi, ale niewiele
z tego wynika³o, a dyrektor oœrodka regionalnego
sam kiedyœ w szczerej rozmowie ze mn¹ powie-
dzia³, ¿e czy jesteœmy, czy nas nie ma, to jest mu to
zupe³nie obojêtne.

Mnie te¿ jest ¿al abonamentu. Ja te¿ bojê siê
upolitycznienia oœrodków regionalnych, w sytua-
cji, gdy bêd¹ one w jakiœ sposób zale¿ne finanso-
we od w³adz lokalnych. Ja te¿ bojê siê zbytniej ko-
mercjalizacji tych oœrodków, bojê siê wrêcz ich de-
wastacji finansowej. A tego oczywiœcie wykluczyæ
nie mo¿na. Ale ustawa zawiera w tym zakresie pe-
wne zabezpieczenie.

No i problem porozumiewania siê miêdzy oœ-
rodkami. Spó³ki jednoosobowe, którymi bêdzie
zarówno telewizja publiczna, ogólnopolska, jak
i terenowe oddzia³y, nie mog¹ byæ prywatyzowa-
ne. Proszê pamiêtaæ – w tej ustawie tego przepisu
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nie ma – ¿e nadal zosta³ zachowany w swoim
brzmieniu art. 26 ust. 1 ustawy o radiofonii i tele-
wizji: jednostki publicznej radiofonii i telewizji
dzia³aj¹ wy³¹cznie w formie jednoosobowej spó³ki
akcyjnej Skarbu Pañstwa. Je¿eli mówimy o upoli-
tycznieniu tych jednostek, to ono tak czy inaczej
bêdzie mog³o nast¹piæ. Jednoosobowa spó³ka
Skarbu Pañstwa oznacza jednoosobow¹ zale¿-
noœæ od ministra Skarbu Pañstwa, tak jak to jest
w³aœnie w tej chwili. A wiêc tu nic siê nie zmienia.
Proszê i o tym pamiêtaæ. Inn¹ spraw¹ jest to, czy
te spó³ki bêd¹ podlega³y prawu upad³oœciowemu.
To niebezpieczeñstwo rzeczywiœcie mo¿e spotkaæ
nie ogólnopolsk¹ telewizjê publiczn¹, tylko oœrod-
ki regionalne. Jak powiedzia³em, jest gwarancja
w postaci porozumiewania siê, ale ona mo¿e byæ
wykorzystana, a wcale nie musi. Bogaty z bie-
dnym rzadko siê ³¹czy, mo¿e go ewentualnie
wspieraæ. Dobrze to wiemy. Samorz¹d jednego
województwa mo¿e powiedzieæ, ¿e bêdzie nadal
dotowa³ swoj¹, w cudzys³owie, spó³kê regionaln¹
pod warunkiem, ¿e nie bêdzie ona wchodzi³a w ¿a-
dne uk³ady czy zale¿noœci z upadaj¹c¹ spó³k¹
z s¹siedniego województwa. Chocia¿ jeœli chodzi
o s³owa pana senatora Krajczego, to powiem, ¿e
bêdê ostatni, który by nie chcia³ wspomagania
opolskiego oœrodka regionalnego przez oœrodek
dolnoœl¹ski, który zreszt¹ te¿ nie jest w najlepszej
sytuacji, tak jak wszystkie oœrodki regionalne.

Powiem pañstwu szczerze, ¿e pewnie poprê ten
projekt ustawy, poruszony pañstwa g³osami. Wi-
dzê ze strony pañstwa pewn¹ formê szczerej , mam
nadziejê, ekspiacji za to, co siê dzia³o w tamtym
w³aœnie okresie, a dzia³o siê Ÿle. Jestem daleki od
wypominania tego tym lub innym, ale dzia³o siê
Ÿle, a w tej chwili dzieje siê dramatycznie Ÿle, zw³a-
szcza w telewizji publicznej. Proszê pamiêtaæ, ¿e
mówimy o telewizji publicznej, a jeszcze s¹ przecie¿
oœrodki radiowe, gdzie wcale tak Ÿle nie jest wbrew
temu, co mo¿na by³oby mówiæ. Ale wiadomo, ¿e
podstawowym medium elektronicznym jest dzisiaj
telewizja publiczna. To jest ta soczewka, w której
skupia siê uwaga opinii publicznej, soczewka,
przez któr¹ przes¹cza siê w³aœnie to wszystko, co
w mediach publicznych siê dzieje. Ja te¿ nie
chcia³bym przeczytaæ o sobie za kilka czy kilkana-
œcie lat, ¿e g³osowa³em za czymœ, co doprowadzi³o
do upadku mediów publicznych. Jeœli bêd¹ g³oso-
wa³ za tym, to proszê mnie trzymaæ za s³owo…

(Senator Ryszard Bender: Za rêkê.)
Za rêk¹ to nie, Panie Senatorze, podczas g³oso-

wania raczej siê nie da. Za s³owo, ¿e…
(Senator Ryszard Bender: Szczerze.)
S¹ pewne szczere intencje po tej stronie w³aœ-

nie, tak przez pañstwa krytykowanej. Zreszt¹ wy-
starczy zauwa¿yæ, ile osób z tej strony, w cudzy-
s³owie, mojej, zabra³o g³os, a ile z pañstwa strony.

(Senator Piotr Andrzejewski: Troska, troska.)

Ja wcale nie mówiê, ¿e nie, Panie Senatorze. Wy-
daje mi siê, ¿e trzeba poczekaæ. Nie s¹dzê, ¿eby ta
ustawa automatycznie prowadzi³a do dewastacji,
ruiny, upolitycznienia. Mimo to podejmujê próbê
wprowadzenia dwóch poprawek do tej ustawy.

Pierwsza poprawka ma charakter legislacyjny.
We wszystkich przypadkach odmówienia przez
Krajow¹ Radê przyznania koncesji programowej,
a jest tych przypadków szeœæ, mówi³ o tym pan se-
nator Cichoñ, nie ma ¿adnego œrodka odwo³aw-
czego. A wiêc wprowadzam ten œrodek odwo³aw-
czy w postaci ust. 9a.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski:Cicho.)
Je¿eli uchwa³a Krajowej Rady odmawia w ca³o-

œci lub w czêœci przyznania licencji programowej,
przys³uguje skarga do s¹du administracyjnego.
Tak jest, ja chcê, ¿eby skarga by³a poprzedzona
prawem strony, czyli wnioskodawcy, do z³o¿enia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, co jest
powszechn¹ zasad¹ w zwyk³ym postêpowaniu ad-
ministracyjnym. Poniewa¿ w tej sprawie stosuje
siê kodeks postêpowania administracyjnego, jest –
moim zdaniem – zasadne, ¿eby jeszcze raz ta spra-
wa by³a rozpatrzona, zanim s¹d siê ni¹ zajmie.

I druga sprawa. Zabrania siê wywierania presji
na dziennikarza w zwi¹zku z tworzeniem progra-
mów w publicznej radiofonii i telewizji w celu zmu-
szenia go do wyra¿enia w nich pogl¹dów niezgod-
nych z jego w³asnym sumieniem. To nie jest pe³ne
okreœlenie sytuacji, w których taki zakaz powinien
obowi¹zywaæ. Tworzenie programu to w gruncie
rzeczy – ja to konsultowa³em z radc¹ prawnym
z Krajowej Rady – uk³adanie ramówki, projekto-
wanie programów itd. A co z sytuacjami znanymi
z mediów, nie mówiê, ¿e tylko publicznych, kiedy
wywiera siê presjê na dziennikarza, by on wyra¿a³
pogl¹dy niezgodne z prawd¹, a nie tylko z w³asnym
sumieniem itd.? A wiêc proponujê dodanie po sfor-
mu³owaniu „zabrania siê wywierania presji na
dziennikarza w zwi¹zku z tworzeniem” zwrotu „lub
rozpowszechnianiem programów radiowych lub
telewizyjnych”. Siedzisz na wizji i prowadzisz pro-
gram, dziennikarze maj¹ wówczas s³uchawkê
w uchu… I tam mo¿e mieæ miejsce taka sytuacja:
a teraz to my mu poka¿emy i podamy jak¹œ infor-
macjê – prawdziw¹, nieprawdziw¹, ale Ÿle œwiad-
cz¹ca o nim, niesprawdzon¹. Dziennikarz mo¿e
w takiej sytuacji… Nie powinno siê tego robiæ. Zo-
baczymy, jak to bêdzie, oczywiœcie zostanie to jesz-
cze omówione na posiedzeniu komisji.

Proszê pañstwa, pewnie ta ustawa zostanie
uchwalona. Ka¿dy bierze na w³asne sumienie to,
co z t¹ ustaw¹ siê stanie. Ja mogê powiedzieæ jed-
no: biorê na w³asne sumienie poparcie tej ustawy,
bo uwa¿am, ¿e mimo pewnych mankamentów
kryj¹ siê za ni¹ – mo¿e znowu jestem naiwny –
szczere intencje. Czy oka¿e siê inaczej? Nie wiem,
mam nadziejê. Je¿eli oka¿e siê inaczej, powiem
wyraŸnie: tak jest, pope³ni³em b³¹d. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, poprawki pan ju¿ z³o¿y³?
(Senator Leon Kieres: Z³o¿y³em, ju¿ z³o¿y³em.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w tej sytuacji…
(G³os z sali: Jeszcze pan senator Kogut)
(Senator Stanis³aw Kogut: Jeszcze ja, krótko.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przys³uchiwa³em siê bardzo uwa¿nie tej burzli-

wej dyskusji. Nie mia³em zamiaru zabieraæ g³osu,
ale sk³oni³o mnie do tego wyst¹pienie pana sena-
tora, profesora Kieresa.

Panie Profesorze, ja pamiêtam jako dziecko te
radiokomitety, te wyst¹pienia w telewizji. Przed
oczami mam dzisiaj niedzielê, kiedy wyst¹pi³ niby
dziennikarz przebrany w mundur wojskowy ma-
jora i pan genera³ Jaruzelski og³asza³ najciê¿sz¹
dla Rzeczypospolitej chwilê w dziejach historii na-
szego narodu. Jestem naprawdê za tym, co pan
powiedzia³, czyli za ca³kowitym odpolitycznie-
niem telewizji. Ale trzeba tak¿e pamiêtaæ o jed-
nym: dzisiaj podejmujemy historyczn¹ decyzjê.
Kiedy z tej mównicy apelowa³em o stocznie, ¿eby
zapisaæ, ¿e bêdzie produkcja statków w polskich
stoczniach, to niektórzy ironicznie siê œmiali. Ja
mo¿e bym powiedzia³ ca³¹ historiê, bo jak to jest
robione wyrywkowo, to jest to trochê niemoralne,
nieetyczne. Pamiêtam czasy, kiedy telewizj¹
rz¹dzi³ pan Jan Dworak i te¿ by³y zmiany perso-
nalne. Pamiêtam, jak by³ pan Robert Kwiatkow-
ski. Wiem, co teraz dzieje siê w telewizji, i by³em
przeciwko temu, ¿eby jedno ugrupowanie by³o
pokazywane w niej przez szeœæ godzin. Tak byæ nie
mo¿e.

Ale, Panie Senatorze, pewnie, ¿e jeœli chodzi
o decyzje, to odpowiemy we w³asnym sumieniu,
ino chodzi o to, ¿eby nie zag³uszaæ tego sumienia
w ten sposób, ¿e podejmujê tak¹ decyzjê, bo mi
partia tak kaza³a, i uspokajam sumienie, ¿e pode-
jmujê jedynie s³uszn¹ decyzjê. Tak byæ nie mo¿e.
Bo, Drodzy Pañstwo, nie zapominajmy o tym, ¿e
nie wszystkich bêdzie staæ, kiedy bêd¹ mistrzo-
stwa Europy w pi³ce no¿nej, na dekodery, na za-
p³acenie po 120–150 z³ za to, ¿eby mo¿na by³o pe-
wne rzeczy ogl¹daæ. Jak dzisiaj w tej telewizji po-
kazuj¹ filmy historyczne – wie pan, co mam na
myœli – o powstaniu „Solidarnoœci”, na dwudzie-
stolecie wolnych wyborów, jak pokazuj¹ filmy
z pielgrzymek Jana Paw³a II, to naprawdê og-
l¹dam to z wielk¹ satysfakcj¹, ¿e telewizja mo¿e
byæ taka. Powiedzmy jedno: s¹ tam wspaniali
dziennikarze, wspaniali operatorzy, wspaniali ka-
merzyœci, tak¿e w oœrodkach regionalnych. I z ty-

mi ludŸmi ja, jako zwi¹zkowiec, rozmawiam. S¹
ogromne obawy o utratê pracy. Dlatego na koñcu
chcia³em to powiedzieæ, ¿e uwa¿am, ¿e ka¿dy ope-
rator, nawet ta sprz¹taczka, powinien byæ pod-
miotem, a nie rzecz¹. Nie bêdê mówi³, ¿e komu
wiêcej dano… Panie Senatorze, wie pan, ¿e mimo
tego, ¿e jest pan z Platformy, darzê pana ogrom-
nym szacunkiem. Ogromnym. Ale pamiêtajmy, ¿e
komu wiêcej dano, ten kiedyœ za wiêcej odpowie.
Nie bêdzie tak, ¿e to uk³ad polityczny, ¿e to taka
czy inna partia, ino padnie pytanie: coœ zrobi³ dla
drugiego cz³owieka? I co, bêdzie odpowiedŸ: znisz-
czyliœmy telewizjê dla w³asnych interesów? Dla
partyjnego przejêcia? Powiedzmy, ¿e ju¿ dziœ rady
nadzorcze s¹ obsadzone przez koalicjê Platforma-
-SLD.

(Senator Gra¿yna Sztark: O Jezu!)
No nie: o Jezu, ino taka jest prawda.
(Senator Gra¿yna Sztark: A u was kto by³?)
Nie: o Jezu, bo to jest przepiêkne imiê.
(Senator Gra¿yna Sztark: Te¿ tak s¹dzê.)
Je¿eli wzdychamy, to miejmy szacunek dla te-

go imienia.
Ja by³em przeciwnikiem pewnych koalicji, pe-

wnych zmian. G³oœno mówiê: telewizja powinna
byæ odpolityczniona, tak samo jak i kolej. Powinni
tam byæ fachowcy. I w zwi¹zku z tym trzeba na-
prawdê siê zastanowiæ, co robimy w tej chwili.
Wiêcej ju¿ nic nie bêdê mówi³. Pañstwo Drodzy, je-
¿eli bêd¹ redukcje, bêd¹ przychodziæ z telewizji re-
gionalnych, bêdê wysy³a³ ich do pañstwa. ¯yczê
powodzenia. Bêdê g³osowa³ przeciw. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Poproszê pana sekretarza o odczytanie komu-

nikatów.…
(G³os z sali: Jeszcze skierowanie do komisji, bo

by³y poprawki.)
Ano oczywiœcie, skierowanie. No, mnóstwo te-

go by³o…
Przedstawicieli rz¹du nie ma, dyskusjê za-

mkn¹³em. W dyskusji senatorowie… nie, zg³osili.
Gdzie¿ to jest… gdzie¿ to jest… przepraszam… Nie
mam w³aœciwej strony…

A, jest. Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisjê Kul-
tury i Œrodków Przekazu o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Proszê o odczytanie komunikatów.
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Senator Sekretarz
Witold Idczak:

Proszê pañstwa, informujê, ¿e wspólne posie-
dzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu odbê-
dzie siê w dniu dzisiejszym dwie godziny po og³o-
szeniu przerwy w sali nr 217. Bêd¹ na nim rozpa-
trywane wnioski zg³oszone w toku debaty do usta-
wy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug
medialnych. Powtarzam: dwie godziny po og³osze-
niu przerwy w sali nr 217 odbêdzie siê wspólne
posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Jutro, to jest w pi¹tek 19 czerwca, o godzinie
9.00 w sali nr 176 odbêdzie siê posiedzenie Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej w sprawie rozpatrzenia ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹z-
ku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ ad-
ministracji publicznej w województwie. Jeszcze
raz: jutro o godzinie 9.00 w sali nr 176 odbêdzie siê
posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej.

Uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komisji
Spraw Unii Europejskiej odbêdzie siê w pi¹tek
19 czerwca o godzinie 9.00 w sali nr 182 w budyn-
ku Senatu. Bêdzie na nim rozpatrywana ustawa
o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Po-
wtarzam: jutro o godzinie 9.00 rano w sali nr 182
odbêdzie siê posiedzenie Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: A komisja rolnictwa?)
(G³os z sali: A komisja kultury?)
O godzinie 21.00 jest posiedzenie komisji kul-

tury.
(G³os z sali: To wspólne posiedzenie?)
Proszê?
(G³os z sali: To wspólne posiedzenie?)
Tak, to wspólne posiedzenie.
(G³os z sali: Oddzielnego posiedzenia komisji

kultury nie ma?)
Nie, nie, jest wspólne posiedzenie komisji go-

spodarki i kultury o godzinie 21.00 w sali…

(Senator Gra¿yna Sztark: A czy aktualny jest
komunikat, ¿e…)

(Senator Stanis³aw Kogut: Finansów i…)
(Senator Gra¿yna Sztark: …po og³oszeniu prze-

rwy jest wspólne posiedzenie komisji rolnictwa
i komisji…)

(Senator Sekretarz Witold Idczak: Ja tego nie
mam…)

Nie, o czymœ takim nic mi nie wiadomo.
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie by³o, to nie ma.
(Senator Maria Pañczyk-Pozdziej: I komisja rol-

nictwa z komisj¹ ochrony œrodowiska te¿ nie?)
(Senator Norbert Krajczy: Panie Marsza³ku, czy

mogê zapytaæ?)
(Senator Sekretarz Witold Idczak: W takim razie

poczekajmy jeszcze sekundê, spróbujemy…)
Tak, proszê bardzo.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku, ja chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê: je¿eli bêdzie taka sytuacja, ¿e o godzinie
21.00 ustawa odnosz¹ca siê do uposa¿enia euro-
deputowanych nie przejdzie w Sejmie, to co wów-
czas? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

No to g³osowanie…
(Senator Witold Idczak: To wtedy poczekamy do

poniedzia³ku.)
(Weso³oœæ na sali)
Tak jest.
Proszê pañstwa, wobec tego og³aszam przerwê

do godziny 11.00. O 11.00 rozpoczynamy g³oso-
wania.

(Senator Stanis³aw Kogut: G³osowania, tak?
O 11.00?)

No chyba…
(Senator Stanis³aw Kogut: Ale jeszcze usta-

wy…)
A tak, jeszcze bêd¹ ustawy.
(Senator Sekretarz Witold Idczak: Proszê pañ-

stwa, nie ma ¿adnych dodatkowych informacji
oprócz tych, które odczyta³em.)

(Rozmowy na sali)
Przewidziane jest, ¿e o 11.00 nast¹pi wznowie-

nie posiedzenia, potem dwie ustawy, a nastêpnie
g³osowania.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 57)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewiczorazwicemarsza³ekKrystynaBochenek)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Proponujê uzupe³nienie porz¹dku obrad

o punkty: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenia go jako punktu trzynastego; stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmiana-
mi w organizacji i podziale zadañ administracji
publicznej w województwie – i rozpatrzenie go ja-
ko punktu czternastego.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu
pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 577,
a sprawozdanie komisji w druku nr 577A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Unii Eu-
ropejskiej, pana senatora Edmunda Wittbrodta,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcê przedstawiæ pañstwu sprawozdanie Ko-

misji Spraw Unii Europejskiej dotycz¹ce ustawy
o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Tak
jak pan marsza³ek powiedzia³, jest ona w druku
nr 577.

Dzisiaj rano Komisja Spraw Unii Europejskiej
odby³a spotkanie i proponuje Wysokiej Izbie
poparcie tej ustawy, ale jednoczeœnie proponuje
dwie poprawki do ustawy. Za chwilê omówiê te
poprawki.

Proszê pañstwa, projektowana ustawa ma na
celu wykonanie decyzji Parlamentu Europejskie-
go 2005/684/WE, Euratom z dnia 28 wrzeœnia
2005 r. w sprawie przyjêcia statutu pos³a do Par-
lamentu Europejskiego. Statut ustala przepisy
i warunki ogólne wykonywania obowi¹zków pos³a
do Parlamentu Europejskiego oraz zmierza do
wprowadzenia ujednoliconych œwiadczeñ dla
wszystkich pos³ów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Unii Europejskiej.

Proszê pañstwa, rzecz bierze siê st¹d, ¿e, jak
wiemy, dot¹d by³o tak, i¿ pos³owie do Parlamentu
Europejskiego byli finansowani wed³ug syste-
mów krajowych. Eurodeputowani polscy otrzy-
mywali uposa¿enie na poziomie uposa¿enia pos³a
do parlamentu krajowego i wszystkie pochodne
œwiadczenia równie¿ w tym samym zakresie co
pose³ do parlamentu krajowego. A Parlament Eu-
ropejski przyj¹³ regulacjê, wed³ug której pos³owie
do Parlamentu Europejskiego maj¹ mieæ wyrów-
nane uposa¿enia. Uposa¿enia te bêd¹ p³atne ze
œrodków, które s¹ w dyspozycji Unii Europejskiej,
czyli z naszej sk³adki. Z tym ¿e w Unii Europej-
skiej ma miejsce taka sytuacja, ¿e dla niektórych
to wyrównanie oznacza wzrost œwiadczeñ, czyli
oni zyskuj¹, je¿eli chodzi o kwoty i zakres, a dla
niektórych oznacza zmniejszenie œwiadczeñ. Naj-
wiêksze zmniejszenie œwiadczeñ, je¿eli chodzi
o uposa¿enia, dotyczy na przyk³ad w³oskich euro-
deputowanych. Wobec tego w decyzji Parlamentu
Europejskiego przewidziano taki stan, ¿e przez
kolejne dwie kadencje eurodeputowani mog¹ ko-
rzystaæ z systemu krajowego, który obowi¹zywa³
w danym kraju. A wiêc prawdopodobnie bêdzie
tak, ¿e ci, którzy mieli wy¿sze œwiadczenia, bêd¹
chcieli przy nich pozostaæ jeszcze przez dwie ka-
dencje. I dlatego regulacja unijna zaleca czy wrêcz
nakazuje parlamentom krajowym przyjêcie ta-
kich rozwi¹zañ, ¿eby by³a mo¿liwoœæ wyboru.
Chodzi o to, ¿eby ten, kto by³ pos³em do Parlamen-
tu Europejskiego w kadencji 2004–2009, móg³ po



z³o¿eniu odpowiedniego oœwiadczenia korzystaæ
w kolejnych kadencjach z takich warunków, jakie
mia³ dot¹d. Prawdopodobieñstwo, ¿e któryœ z pol-
skich eurodeputowanych pozostanie przy syste-
mie krajowym jest bliskie zera, ale taka regulacja
musi siê znaleŸæ w zapisach.

St¹d to, co zaproponowano, w³aœciwie dotyczy
wprowadzenia stosownych zmian w ustawie
o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskie-
go wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej. To jest
ustawa z lipca 2004 r. Tam siê precyzuje, ¿e to do-
tyczy pos³ów do Parlamentu Europejskiego wy-
branych w Rzeczypospolitej Polskiej. Jeœli chodzi
o pochodne, to jest ustawa o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych z 1998 r., dalej ustawa o ubez-
pieczeniach spo³ecznych z tytu³u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych oraz ustawa o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych.

Okazuje siê, ¿e w Unii Europejskiej obowi¹zuj¹
takie regulacje, ¿e niektóre ubezpieczenia nale¿y
sobie za³atwiæ samodzielnie, to jest nale¿y siê do-
datkowo ubezpieczyæ. Dotyczy to chocia¿by ubez-
pieczeñ zwi¹zanych z wypadkami przy pracy, ale
tak¿e systemu emerytalnego. Trzeba samodziel-
nie op³aciæ sk³adkê na ubezpieczenie emerytalne
i wtedy to œwiadczenie przys³uguje.

Wszystkie wprowadzane regulacje dotycz¹
umo¿liwienia, co jeszcze raz powtarzam, tej gru-
pie eurodeputowanych, którzy byli pos³ami w mi-
nionej kadencji i zostali wybrani ponownie, doko-
nania wyboru – albo pozostan¹ przy poprzednim
systemie, albo wybior¹ nowy. A wiêc potencjalnie
dotyczy to osiemnastu osób. Tyle naliczy³em. Ale
czy ktoœ z tego zechce skorzystaæ? Wydaje mi siê,
¿e prawdopodobieñstwo jest raczej bliskie zera.
I to tylko tyle.

W czasie posiedzenia komisji legislatorzy zwró-
cili nam uwagê na dwa elementy i tego dotycz¹ po-
prawki, które przyjê³a komisja. Mianowicie jest to
poprawka pierwsza, dotycz¹ca art. 1 pktu 2 lit. c,
gdzie wyrazy „ust. 5” zastêpuje siê wyrazami
„ust. 4 i 5”, bo w jednym miejscu pominiêto doo-
kreœlenie, ¿e rzecz dotyczy w³aœnie pos³ów do Par-
lamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Czyli to jest w³aœciwie taka po-
prawka redakcyjna.

I druga poprawka, bardziej istotna, bo w art. 2
pkt 4, w ust. 2… Dotyczy ona wy³¹czenia eurode-
putowanych z obowi¹zkowego ubezpieczenia od
wypadków. Ale tam by³ taki zapis, ¿e przy okazji
wy³¹czono by równie¿ z tego ubezpieczenia i po-
s³ów, i senatorów parlamentu polskiego. Wobec
tego proponujemy poprawkê, która utrzymuje
obowi¹zek ubezpieczenia wypadkowego dla po-
s³ów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, bo
tam z rozpêdu zostalibyœmy z tego wy³¹czeni. I to
s¹ te poprawki, które proponuje komisja.

Dodam, ¿e Komisja Spraw Unii Europejskiej je-
dnomyœlnie przyjê³a te dwie poprawki i jednomyœ-
lnie g³osowa³a za pozytywnym przyjêciem propozy-
cji zawartej w ustawie sejmowej. Dziêkujê bardzo.

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

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

Pan senator Rulewski. Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie mo¿e byæ uznane za groteskowe, ale…

Panie Senatorze, Panie Przewodnicz¹cy, czy w wy-
padku wybranych do europarlamentu bêdzie
obowi¹zywa³ taki przepis, jaki ma zastosowanie
w naszym wypadku – czyli jest w ustawie o pra-
wach i obowi¹zkach pos³a lub senatora – a doty-
cz¹cy emerytur? Mianowicie jeœli nasi eurodepu-
towani zechc¹ pobieraæ uposa¿enie z kraju, to czy
bêd¹ objêci sankcj¹ pozbawienia takiego uposa-
¿enia z Unii Europejskiej, z parlamentu? I na od-
wrót: jeœli bêd¹ pobierali uposa¿enie emerytalne
z Parlamentu Europejskiego, to, mówi¹c skróto-
wo, czy zostan¹ pozbawieni œwiadczenia emery-
talnego w Polsce?

Senator Edmund Wittbrodt:
My o tym trochê dyskutowaliœmy, nawet by³a

poruszana kwestia zawieszenia emerytury, kiedy
ona ju¿ przys³uguje, ale pe³ni siê obowi¹zki, to
znaczy, czy ona ulega zawieszeniu, czy nie… Oka-
zuje siê, ¿e w tej kwestii, prawdê mówi¹c, nie uzy-
skaliœmy odpowiedzi. Prosiliœmy wiêc o przedsta-
wienie jej na piœmie. Ale chodzi³o tu te¿ o to, ¿e-
byœmy siê zastanowili na przyk³ad nad tym, na ile
regulacje u nas, w kraju, odbiegaj¹ od tego, co jest
w Unii Europejskiej.

Je¿eli zaœ chodzi o te regulacje, nad którymi te-
raz dyskutujemy, to tutaj decyzja jest jednozna-
czna: ci, którzy byli pos³ami do Parlamentu Euro-
pejskiego, a chcieliby pozostaæ przy œwiadcze-
niach krajowych, pozostaj¹ przy nich, wraz z ca-
³ym dobrodziejstwem inwentarza. I to dotyczy
œwiadczeñ ró¿nego rodzaju: i ubezpieczeñ,
i spraw emerytalnych. Czyli je¿eli eurodeputowa-
ny chcia³by zostaæ przy starych œwiadczeniach, to
zostanie, przy czym dotyczy to równie¿ emerytu-
ry, bo tak jest to tutaj zapisane.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
S¹ jeszcze pytania? Nie. Dziêkujê serdecznie.
(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
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Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut. Podpisane wnioski o charakterze
legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Nor-
berta Krajczego.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja w³aœciwie chcia³bym mówiæ o tym samym,

o czym powiedzia³ pan senator Rulewski, ale to
mo¿e póŸniej.

Na pocz¹tku chcê zasygnalizowaæ pewn¹ kwe-
stiê. Otó¿…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,
nie wspomnia³em, ¿e ustawa to projekt komisji
sejmowej skierowany pod obrady. Proszê bardzo.)

Otó¿ nad t¹ ustaw¹ procedujemy w trybie na-
g³ym. Jest to ustawa unijna. Ale ja bardzo prze-
praszam, skoro Sejm procedowa³ nad ni¹ w dniu
wczorajszym, g³osowa³ nad ni¹ wieczorem i my
dostajemy ten materia³, w którym dziêki naszym
legislatorom, tak, w³aœnie dziêki naszym legisla-
torom s¹ wy³apane b³êdy – a przez nie tak czy ina-
czej, nawet je¿eliby pan prezydent tê ustawê pod-
pisa³, wróci³aby ona do nas jako rzecz œmieszna –
to powstaje wa¿na kwestia: dlaczego tak siê dzie-
je? Bo to nie po raz pierwszy siê zdarza, ¿e takie
rzeczy s¹ nagle wy³apywane, i to dziêki naszym le-
gislatorom. A czasami niektórzy próbuj¹ narze-
kaæ czy mieæ w takich sprawach jakieœ swoje inne
zdanie, bo ju¿ nie chcê tu wspominaæ o gadaniu,
do czego jest potrzebna izba wy¿sza.

Bez tego ten bubel prawdopodobnie by tak po-
szed³ dalej. I to na pewno jest warte zastanowie-
nia. A sprawa dotyczy przecie¿ kilkunastu osób,
które nie skorzystaj¹ z mo¿liwoœci, ¿eby pobieraæ
te swoje – no, oczywiœcie znaczne – œrodki finan-
sowe w z³otówkach, tylko bêd¹ chcieli je pobieraæ
w euro.

Nastêpna rzecz. Skoro tak jest w tym parla-
mencie, nie tylko w Senacie, ale i w Sejmie, ¿e kil-
kudziesiêciu parlamentarzystów musia³o zawie-
siæ swoje emerytury – musieli je zawiesiæ, praw-
da? – to czy nie nale¿a³oby jednak pomyœleæ, nie-
zale¿nie od tego, jak do tego media podejd¹, o pe-
wnej legislacji w tej mierze? Bo chyba nie jest zgo-
dne z konstytucj¹ to, co w tej chwili dotyczy tej ju¿
nie kilkunastoosobowej, ale znacznie wiêkszej
grupy. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmia-
nie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami
w organizacji i podziale zadañ administracji pub-
licznej w województwie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 578,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 578A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Marka Konopkê, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.

Senator Marek Konopka:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie komisji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawie
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale
zadañ administracji publicznej w województwie.

Szanowni Pañstwo, w dniu 23 stycznia 2009 r.
ta ustawa zosta³a uchwalona, a przepis art. 39 tej
ustawy stanowi³, ¿e wejdzie ona w ¿ycie, z wyj¹t-
kiem kilku przepisów, w dniu 1 kwietnia 2009 r.
Prezydent, dzia³aj¹c na podstawie art. 122 ust. 3
konstytucji, wniós³ do Trybuna³u Konstytucyj-
nego o podwa¿enie zapisu art. 16 ust. 3–5 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy. W dniu 13 maja bie¿¹cego roku Trybuna³
Konstytucyjny orzek³ o zgodnoœci z konstytucj¹
tej ustawy i w dniu 22 maja prezydent podpisa³ tê
ustawê.

W zwi¹zku z tym, ¿e, jak wspomnia³em wczeœ-
niej, ustawa mia³a pierwotnie wejœæ w ¿ycie
z dniem 1 kwietnia bie¿¹cego roku, czêœæ jej prze-
pisów wymaga zmian i dostosowania do nowego
terminu wejœcia jej w ¿ycie. Dotyczy to w szczegól-
noœci przepisów przejœciowych okreœlonych
w art. 27, art. 28 ust. 1 i 3, art. 29, art. 30 ust. 2,
art. 31 ust. 1 oraz art. 38. W ustawie przyjêto, ¿e
wskazan¹ w tych przepisach datê dzienn¹ na pod-
jêcie okreœlonych zadañ, to jest 1 kwietnia, za-
st¹pi sie terminem wejœcia w ¿ycie ustawy.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie ustawy
bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.

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

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska
rz¹du zosta³ upowa¿niony prezes Rz¹dowego
Centrum Legislacji.

Czy pan minister Maciej Berek chcia³by zabraæ
g³os w sprawie tej ustawy?

(Prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Maciej
Berek: Tak.)

Proszê bardzo.

Prezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bêdê mówi³ bardzo krótko, bo pan senator

sprawozdawca przedstawi³ istotê ustawy, któr¹
rozpatruje Wysoka Izba.

Chcia³bym wyraziæ wdziêcznoœæ panu mar-
sza³kowi, Prezydium Senatu i Wysokiej Izbie za
mo¿liwoœæ pracy nad t¹ ustaw¹ w takim szczegól-
nym trybie. Ten szczególny tryb wynika ze szcze-
gólnej sytuacji konstytucyjnej, przed któr¹ stanê-
liœmy. Pan senator ju¿ to wyjaœnia³.

Jesteœmy w takiej sytuacji, ¿e ustawa skiero-
wana na mocy podpisu prezydenta do opubliko-
wania w „Dzienniku Ustaw” przewiduje datê we-
jœcia w ¿ycie, która ju¿ up³ynê³a. I o ile z sam¹ dat¹
wejœcia w ¿ycie mo¿na sobie poradziæ, odwo³uj¹c
siê do wynikaj¹cej z ustawy o og³aszaniu aktów
normatywnych ogólnej regu³y, ¿e w takiej sytuacji
ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia, o tyle z przepisami doty-
cz¹cymi przejêcia pracowników, maj¹tku, nale¿-
noœci, zobowi¹zañ, które s¹ przepisami przejœcio-
wymi i w których jest ta data kalendarzowa, za po-
moc¹ interpretacji nie mo¿na sobie poradziæ. One
musz¹ byæ zmienione, powinny byæ zmienione
przed obecn¹ dat¹ wejœcia ustawy w ¿ycie. Ta data
to by³by 1 lipca, poniewa¿ ustawa zosta³a opubli-
kowana w „Dzienniku Ustaw” 16 czerwca, czyli
kilka dni temu. Ale jest te¿ tak, ¿e Wysoka Izba
sejmowa uznaje, ¿e rozpoczêcie prac nad noweli-
zacj¹ ustawy jest mo¿liwe dopiero po opublikowa-
niu ustawy w „Dzienniku Ustaw”, i st¹d ten przy-
mus i koniecznoœæ pilnego procedowania. Ta
ustawa, która jest zawarta w druku nr 578, doty-
czy tylko i wy³¹cznie zmiany terminu, uporz¹dko-
wania tych przepisów przejœciowych. To uporz¹d-
kowanie nastêpuje w ten sposób, ¿e przejêcie pra-
cowników, elementów maj¹tkowych, nastêpuje
z dniem wejœcia ustawy w ¿ycie, a dzieñ wejœcia
w ¿ycie tej pierwotnej ustawy, uchwalonej w sty-
czniu przez parlament, jest okreœlony poprzez

zmianê vacatio legis tak, ¿eby ona wesz³a w ¿ycie
1 sierpnia. Tylko i wy³¹cznie do tego ogranicza siê
ustawa, o której poparcie w imieniu Rady Mini-
strów proszê Wysok¹ Izbê. Bardzo dziêkujê.

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

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

Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Og³aszam przerwê do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 23
do godziny 12 minut 31)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê panie i panów senatorów o za-
jmowanie miejsc.

Proszê pañstwa, jest godzina 12.30, za moment
rozpoczniemy g³osowania.

Uprzejmie proszê o zamkniêcie drzwi.
Pañstwo Senatorowie, wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Panie i Panowie Senatorowie, przypominam

pañstwu o uroczystym posiedzeniu z okazji dwu-
dziestolecia odrodzonego Senatu, które odbêdzie
siê 3 lipca tego roku o godzinie 12.00 w sali posie-
dzeñ Sejmu, czyli w miejscu pierwszego posiedze-
nia Senatu pierwszej kadencji. Mam nadziejê, ¿e
uroczystoœæ ta, w której wezm¹ udzia³ przedsta-
wiciele najwy¿szych w³adz pañstwowych oraz se-
natorowie wszystkich kadencji, bêdzie dla nas
wielkim œwiêtem.

Szanowni Pañstwo, zaczynamy od punktu
piêtnastego.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum
lokalnym.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu
28 maja 2009 r. Senat po przeprowadzonej dys-
kusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w celu ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w toku dyskusji wnios-
ków i przygotowania dodatkowego sprawozdania
w tej sprawie. Sprawozdanie komisji znajd¹ pañ-
stwo senatorowie w druku nr 432X.
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Proszê uprzejmie senatora sprawozdawcê Boh-
dana Paszkowskiego o przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dniu 28 maja bie¿¹cego roku komisje na

wspólnym posiedzeniu rozpatrzy³y wnioski zg³oszo-
ne w trakcie debaty. Poniewa¿ poprawka pierwsza
zosta³a wycofana, komisja ustosunkowa³a siê tylko
dopoprawkidrugiej, któr¹popar³awg³osowaniu.

W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej wnoszê o poparcie
ustawy wraz z poprawk¹ zawart¹ w projekcie
uchwa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê zostaæ jeszcze moment na mównicy.
Mam pytanie: czy pan senator chcia³by jeszcze

zabraæ g³os jako wnioskodawca?
(Senator Bohdan Paszkowski: Nie, dziêkujê.)
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ, a w³aœci-

wie ju¿ nie, bo pan senator ju¿ zszed³ z mównicy,
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania w zwi¹z-
ku z przedstawionym sprawozdaniem.

Pan senator mo¿e wróciæ, jeœli jest jakieœ pyta-
nie. Nie ma.

Dziêkujê uprzejmie.
Senator Bohdan Paszkowski wycofa³ swoj¹ po-

prawkê zawart¹ w druku nr 432X.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce podtrzy-

maæ wycofan¹ poprawkê? Nie.
Przystêpujemy zatem do g³osowania nad pro-

jektem ustawy o zmianie ustawy o referendum lo-
kalnym.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Regulaminu Senatu
g³osowania odbywaj¹ siê z u¿yciem aparatury
elektronicznej, polegaj¹ na naciœniêciu przycisku
i podniesieniu rêki.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad poprawkami, wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, druk nr 432X, a nastêp-
nie nad przyjêciem projektu w ca³oœci, druk
nr 432S, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania.

Poprawka pierwsza jest wycofana.
Poprawka druga zmierza do uzupe³nienia ode-

s³ania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Bardzo proszê o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 –

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

projektu ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek, oraz nad projek-
tem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem
ustawy.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³… Aha, teraz mamy g³osowaæ. Przepra-
szam bardzo.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 1

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

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy o re-
ferendum lokalnym i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
pana senatora Bohdana Paszkowskiego do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym
projektem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na trzy-
dziestym czwartym posiedzeniu Senatu 27 maja te-
go roku.Senatpoprzeprowadzonejdyskusji skiero-
wa³ projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej w celu ustosunkowania siê do zg³oszo-
nego w toku dyskusji wniosku i przygotowanie do-
datkowego sprawozdania w tej sprawie. Tekst spra-
wozdania znajd¹ pañstwo w druku nr 416X.

Proszê pana senatora Marka Konopkê o przed-
stawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Pañ-

stwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ dodatkowe 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.
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Komisje na wspólnym posiedzeniu 28 maja
ustosunkowa³y siê do zg³oszonego w toku dysku-
sji wniosku. Komisje nie popar³y wniosku i wno-
sz¹ o przyjêcie przez Senat projektu ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy zawartego w druku nr 416S.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Nie ma sali pana senatora wnioskodawcy Zbi-

gniewa Romaszewskiego, wiêc nie pytam, czy
pragnie zabraæ g³os.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana sprawo-
zdawcy.

Czy s¹ chêtni do zadania pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw.

W pierwszej kolejnoœci przeprowadzimy g³oso-
wanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu usta-
wy, który znajd¹ pañstwo w druku nr 416X, a na-
stêpnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku,
nad przyjêciem projektu ustawy oraz projektu
uchwa³y zawartych w druku nr 416S.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Zbigniewa Romaszewskiego o odrzuce-
nie projektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 15 g³osowa³o za, 53

– przeciw , 18 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 3)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³…

(Rozmowy na sali)
Nie, no jak przyj¹³? Przepraszam, proszê mnie

nie myliæ.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo. Stwierdzam, ¿e w zwi¹zku

z tym, i¿ 53 senatorów g³osowa³o przeciw, wniosek
senatora Romaszewskiego nie zosta³ przyjêty.

Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
przedstawionego przez komisjê projektu ustawy
oraz projektu uchwa³y w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy zawartych w druku
nr 416S.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Marka Konopkê do reprezentowania Senatu
w dalszych pracach nad tym projektem ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e upowa¿niliœmy se-
natora Marka Konopkê do reprezentowania Sena-
tu w dalszych pracach nad projektem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: trzecie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu
27 maja 2009 r. Senat po przeprowadzonej dys-
kusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w celu ustosunko-
wania siê do zg³oszonych w toku dyskusji wnios-
ków i przygotowania dodatkowego sprawozdania
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 352X.

Proszê senator Stanis³awa Jurcewicza o przed-
stawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przedstawiam dodatkowe sprawozdanie

w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
28 maja 2009 r. ustosunkowa³y siê do zg³oszo-
nych w toku dyskusji wniosków. Komisje nie po-
par³y ¿adnego wniosku i wnosz¹ o przyjêcie przez
Senat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ruchu drogowym oraz projektu uchwa³y w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy,
zawartych w druku nr 352S, to jest o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy pan senator Tadeusz Gruszka pragnie za-

braæ g³os?
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Senator Tadeusz Gruszka:

Tak, dziêkujê.
Proszê Wysoki Senat o poparcie mojej popraw-

ki, która zmierza do ograniczenia okresu z szeœciu
miesiêcy do trzech miesiêcy przetrzymywania po-
jazdów na parkingach. Skutkuje ona tym, ¿e bêd¹
mniejsze wydatki samorz¹dów, zwi¹zane z prze-
trzymywaniem samochodów na tych parkingach.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ spra-

wozdawcy oraz wnioskodawcy pytanie? Nie ma
chêtnych.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad poprawkami, wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu – druk nr 352X, a nastêp-
nie nad przyjêciem projektu w ca³oœci – druk
nr 352S, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawkami.
Poprawka pierwsza skraca z szeœciu do trzech

miesiêcy termin liczony od dnia usuniêcia z drogi
pojazdu na koszt w³aœciciela, po up³ywie którego
podmiot w³aœciwy do wydania dyspozycji usuniê-
cia pojazdu wystêpuje do s¹du rejonowego
z wnioskiem o orzeczenie jego sprzeda¿y.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 88 senatorów 38 by³o za, 48 – przeciw, 1

wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowa-
nie nr 5)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga dodaje do ustawy przepis sta-

nowi¹cy, ¿e je¿eli suma uzyskana ze sprzeda¿y
pojazdu nie wystarczy na zaspokojenie op³at za je-
go usuniêcie i parkowanie, przeciwko w³aœcicielo-
wi pojazdu przys³uguje roszczenie o pokrycie ró¿-
nicy miêdzy sum¹ uzyskan¹ ze sprzeda¿y i wyso-
koœci¹ op³at.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 31 by³o za, 53 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynika-

j¹cymi z przyjêtych poprawek, oraz nad projek-
tem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego
projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Jurcewicza do reprezentowania Senatu
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

G³osujemy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 86 by³o za, 2 siê wstrzyma³o

od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym i podj¹³ uchwa³ê
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu
ustawy.

Jak ju¿ powiedzia³am, w dalszych pracach bê-
dzie nas reprezentowa³ senator Stanis³aw Jurce-
wicz.

Szanowni Pañstwo, powracamy do rozpatry-
wania punktu drugiego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks spó³ek handlowych.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Ustawodawcza przedstawi³y projekt uchwa³y,
w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek, co znajd¹ pañstwo w druku nr 564A.

Przystêpujemy do g³osowania nad projektem
uchwa³y.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Oto wyniki.
Na 88 senatorów 87 by³o za, 1 siê wstrzyma³ od

g³osu. (G³osowanie nr 8)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

W przerwie w obradach odby³o posiedzenie Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Œro-
dowiska, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê
ono w druku nr 571Z.

Proszê senatora Grzegorza Wojciechowskiego
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi oraz Komisji Œrodowiska. Komisje na posie-
dzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r., po rozpoznaniu
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wniosków zg³oszonych w toku debaty w dniu
17 czerwca 2009 r. nad ustaw¹ o rolnictwie ekolo-
gicznym, przedstawiaj¹ Wysokiemu Senatowi na-
stêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ wnioski zawarte
w punktach: pierwszym, drugim, czwartym, szó-
stym, siódmym, ósmym, dziewi¹tym, dziesi¹tym,
jedenastym, dwunastym, trzynastym, czterna-
stym, piêtnastym i szesnastym.

W za³¹czeniu poprawki.
Proponujê, aby nad poprawkami: pierwsz¹,

drug¹, szóst¹, siódm¹, dziewi¹t¹, jedenast¹,
czternast¹ i piêtnast¹ g³osowaæ ³¹cznie. S¹ to po-
prawki obu komisji i nie budz¹ one ¿adnych kon-
trowersji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Upowa¿nieni do tego s¹ senatorowie:
Jerzy Chróœcikowski, Zdzis³aw Pupa i Grzegorz
Wojciechowski.Czypañstwochc¹zabraæg³os?Nie.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania. Najpierw po-

prawki.
Propozycja jest taka, aby g³osowaæ ³¹cznie nad

poprawkami: pierwsz¹, drug¹, szóst¹, siódm¹,
dziewi¹t¹, jedenast¹, czternast¹ i piêtnast¹, do
ustawy o rolnictwie ekologicznym. Czy pañstwo
wyra¿aj¹ na to zgodê? Rozumiem, ¿e nie ma
sprzeciwu.

Przystêpujemy wiêc do g³osowania.
Przypominam raz jeszcze, g³osujemy ³¹cznie

nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹, szóst¹, siód-
m¹, dziewi¹t¹, jedenast¹, czternast¹ i piêtnast¹,
do ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 88 wyrazi³o swoj¹ akceptacjê.

(G³osowanie nr 9)
A wiêc poprawki zosta³y przyjête.
Teraz poprawka trzecia. Poprawka ta likwidu-

je obowi¹zek do³¹czenia do wniosku o pozwole-
nie na odstêpstwo opinii jednostki certyfiku-
j¹cej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 36 by³o za, 51 – przeciw, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 10)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czwarta umo¿liwia zg³oszenie b³ê-

dów lub pomy³ek znajduj¹cych siê w wykazach
i sprawozdaniach, o których mowa w art. 17 ust. 1
pkt. 2 ustawy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 88 senatorów 86 by³o za, 1 – przeciw, 1 nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta zakazuje jednostkom certyfi-

kuj¹cym pewnych rodzajów dzia³alnoœci.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 senatorów 36 by³o za, 52 – przeciw. (G³o-

sowanie nr 12)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma ma na celu skorelowanie trybu

zdania pierwszego egzaminu i egzaminów po-
twierdzaj¹cych kwalifikacje inspektora rolnictwa
ekologicznego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 86 senatorów 85 by³o za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 13)
Poprawka ósma zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta umo¿liwia udzielenie dota-

cji na dofinansowanie analiz produktów rolni-
ctwa ekologicznego.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê uprzejmie.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 14)
Dziêkujê.
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta nak³ada na jednostki cer-

tyfikuj¹ce odpowiedzialnoœæ karno-administria-
cyjn¹ za niewywi¹zywanie siê z obowi¹zków wo-
bec producenta ekologicznego.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki. Dziêkujê.
Na 88 senatorów 87 – za, 1 siê wstrzyma³ od

g³osu. (G³osowanie nr 15)
Poprawka dwunasta zosta³a przyjêta.
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Poprawka trzynasta ma charakter redakcyjny,
polega na u¿yciu bardziej adekwatnego okreœle-
nia podmiotu podlegaj¹cego odpowiedzialnoœci
karno-administracyjnej.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a…
Dziêkujê bardzo.
Na 88 senatorów 87 – za, 1 nie g³osowa³. (G³o-

sowanie nr 16)
Czyli poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta ma na celu z³agodzenie

re¿imu odpowiedzialnoœci karno-administra-
cyjnej.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê, oto wyniki.
Na 88 senatorów 88 – za. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osujemy teraz nad podjêciem uchwa³y w spra-

wie ustawy o rolnictwie ekologicznym w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Jedna osoba jeszcze nie g³osowa³a… Ju¿ zag³o-

sowa³a.
Dziêkujê bardzo.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 18)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o rolnictwie
ekologicznym.

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek – druk nr 566A.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad przed-
stawionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Proszê g³osowaæ, jeszcze dwie osoby nie g³oso-

wa³y… Ju¿. Dziêkujê uprzejmie.
Na 86 obecnych senatorów 69 g³osowa³o za, 17

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 19)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunkowa³a siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³a sprawozdanie w tej sprawie – druk
nr 573Z.

Proszê pana senatora Wojciechowskiego
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi.
Komisja na posiedzeniu w dniu 18 czerwca

2009 r., po rozpatrzeniu wniosków zg³oszonych
w toku debaty w dniu 17 czerwca 2009 r. nad usta-
w¹ o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierz¹t, przedstawi³a Wysokiemu Senato-
wi nastêpuj¹ce stanowisko: „Wysoki Senat raczy
przyj¹æ wnioski zawarte w pkt: 1, 3, 4, 5 , 7 i 8”.

Ponadto komisja informuje, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu nastêpuj¹cy
wnioskodawcy dokonali zmian treœci swoich
wniosków: senator Grzegorz Wojciechowski –
pkt 2 zestawienia wniosków i pani senator Gra¿y-
na Sztark – pkt 5 zestawienia wniosków.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco.
Wnioski w trakcie dyskusji z³o¿yli, jak ju¿ po-

wiedzia³ pan senator Wojciechowski, senatorowie
Gra¿yna Sztark i Grzegorz Wojciechowski.

G³osujemy nad przedstawionymi poprawkami.
Przystêpujemy do g³osowania… W pierwszej

kolejnoœci g³osujemy nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu rozszerzenie

definicji spalarni.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Oto wyniki.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 20)
W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga nak³ada obowi¹zek finanso-

wania z bud¿etu pañstwa centralnej bazy danych.
Przycisk obecnoœci.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 35 by³o za, 51

– przeciw. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia skraca termin zg³oszenia

urodzenia koniowatego i wyd³u¿a termin nadania
koniowatemu numeru identyfikacyjnego.

(Rozmowy na sali)
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
G³osujcie pañstwo. Rozmawiacie i nie wszyscy

jeszcze zd¹¿yli zag³osowaæ.
(Senator Ryszard Bender: Dziwaczne s³owni-

ctwo…)
Bardzo proszê, jeszcze ktoœ nie g³osowa³. Sena-

tor Gorczyca, bardzo proszê, ¿eby zag³osowa³.
(G³os z sali: A mo¿e nie chce?)
A mo¿e nie chce.
Dziêkujê bardzo. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 22)

W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e poprawka zo-
sta³a przyjêta.

Poprawka czwarta redukuje zakres informacji
zawartych w zg³oszeniu w³aœciciela koniowatego
o numer identyfikacyjny matki koniowatego. (We-
so³oœæ na sali)

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów 84 g³osowa³o za, przeciwnego

zdania by³o 2. (G³osowanie nr 23)
W zwi¹zku z tym informacja zawarta w zg³o-

szeniu w³aœciciela koniowatego o numer identy-
fikacyjny matki koniowatego zosta³a zaakcepto-
wana.

Przyjêcie poprawki pi¹tej, nad któr¹ bêdziemy
za moment g³osowaæ, wyklucza przyjêcie popraw-
ki szóstej.

Poprawka pi¹ta likwiduje obowi¹zek sk³adania
zamówienia na artyku³y do znakowania zwierz¹t
na formularzach oraz zmierza do poprawienia
czytelnoœci przepisu. Redakcja poprawki pi¹tej
usuwa w¹tpliwoœci interpretacyjne wynikaj¹ce
z brzmienia poprawki szóstej.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Bardzo dziêkujê… Jeszcze ktoœ nie g³osowa³.

O, ju¿ wszyscy.
Na 87 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. A je-
dnak. (G³osowanie nr 24)

Poprawka pi¹ta zosta³a przyjêta, czyli popraw-
ka szósta nie jest ju¿ aktualna.

Teraz poprawka siódma. Umo¿liwia ona pro-
wadzenie badañ przez niezale¿ne laboratoria ba-
dawcze, które nie s¹ laboratoriami akredytowa-
nymi.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka siódma zosta³a przyjêta.
Teraz poprawka ósma. Zmienia ona termin we-

jœcia w ¿ycie ustawy z 1 lipca 2009 r. na termin
czternastu dni od og³oszenia.

G³osujemy.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 26)
Przystêpujemy teraz do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t w ca-
³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Przycisk obecnoœci, proszê.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê uprzejmie. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 27)
Wszyscy zaakceptowali…
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

Teraz powracamy do rozpatrywania punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³y wspólne sprawozdanie – to jest
druk nr 572Z.

Proszê senatora Janusza Sepio³a o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.
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Senator Janusz Sepio³:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej oraz Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi na wspólnym posiedzeniu podjê³y
uchwa³ê rekomenduj¹c¹ Wysokiej Izbie przyjêcie
tej ustawy z poprawkami trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹
i szóst¹, chocia¿ jeœli chodzi o poprawkê szóst¹, to
wbrew opinii rz¹du. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi.
W trakcie dyskusji zg³osili siê jeszcze senator

Cichosz i senator Chróœcikowski. Ponadto sena-
tor Chróœcikowski by³ sprawozdawc¹ komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Oczywiœcie w pierwszej kolejnoœci bêdziemy
g³osowaæ nad poprawkami, a póŸniej nad podjê-
ciem uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Teraz g³osujemy nad przedstawionymi po-
prawkami.

Poprawka pierwsza zmniejsza o po³owê nale¿-
noœci i op³aty roczne za wy³¹czenie gruntów rol-
nych z produkcji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Wyniki.
Na 87 senatorów 34 by³o za, 51 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 28)

Wobec tego wyniku stwierdzam, ¿e poprawka
zosta³a odrzucona.

Poprawka druga nak³ada na marsza³ka woje-
wództwa obowi¹zek umorzenia nale¿noœci i op³at
rocznych za wy³¹czenie gruntów rolnych z pro-
dukcji oraz umo¿liwia umorzenie nale¿noœci i op-
³at rocznych nawet wtedy, gdy istnieje mo¿liwoœæ
zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjêtym
ochron¹.

Obecnoœæ.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 52

– przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 29)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzecia modyfikuje przepis poprzez

objêcie jego zakresem wszystkich celów publicz-
nych, a nie tylko tych, w których opisie da siê
wskazaæ dzia³ania bêd¹ce inwestycjami.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 30)
Poprawka trzecia przyjêta.
Poprawka czwarta rozszerza zakres stosowa-

nia przepisu o inwestycje zmierzaj¹ce do osi¹g-
niêcia tych celów publicznych, które nie maj¹
charakteru u¿ytecznoœci publicznej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 31)
Wszystkie osoby zaakceptowa³y tê poprawkê.
To by³a poprawka… Proszê mi przypomnieæ.
(G³os z sali: Czwarta.)
(Senator Jaros³aw Duda: Teraz pi¹ta.)
(Senator Piotr Zientarski: Teraz pi¹ta.)
Nie, nie, teraz pi¹ta, czyli to by³a czwarta i zo-

sta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta rozszerza zakres stosowania

przepisu o inwestycje zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia
tych celów publicznych, które nie s³u¿¹ zaspoko-
jeniu potrzeb lokalnej spo³ecznoœci.

Obecnoœæ?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do stosowania w to-

cz¹cych siê postêpowaniach przepisów dotych-
czasowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 49

– przeciw. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Teraz przystêpujemy do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leœnych w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Obecnoœæ?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych.
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Pañstwo Senatorowie, powracamy do roz-
patrywania punktu ósmego porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywil-
nego.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Ustawodawcza przedstawi³y projekt uchwa³y,
w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek, druk nr 565A.

Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o podanie wyników.
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a. Mo¿e chce

zag³osowaæ? Jeœli nie, to podajê wyniki. Dziêkujê
bardzo.

Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,
1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 35)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych wa-
runkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmia-
nie Kodeksu cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek, druki
nr 567A i 567B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Obecnoœæ?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

30 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 36)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Policji.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowa-
nia administracyjnego.

Przypominam, ¿e przedwczoraj zosta³o przed-
stawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
administracyjnego. Trzecie czytanie to jedynie
g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje po rozparzeniu
przedstawionego przez wnioskodawców projektu
ustawy wnosz¹ o przyjêcie go bez poprawek, to
jest druk nr 534S.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ pana
senatora Leona Kieresa do reprezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do g³osowania nad przedstawionym przez komi-
sje projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania administracyjnego oraz projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem

przedstawionych projektów?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 37)
Dziêkujê uprzejmie.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks postêpowania administracyjnego jednog³oœ-
nie i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do Se-
jmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e reprezentowa³ nas
bêdzie pan senator Leon Kieres.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu
pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Spraw Unii Europejskiej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie
poprawek do ustawy, druk nr 577A.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad popraw-
kami, a potem nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci,
ze zmianami wynikaj¹cymi z poprawek.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjno-
-porz¹dkowy i ma na celu zachowanie jednolitej
terminologii, jak¹ pos³uguje siê ustawa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu utrzymanie obo-

wi¹zkowego ubezpieczenia wypadkowego dla po-
s³ów i senatorów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Bardzo proszê g³osowaæ. Bardzo dziêkujê. Oto
wyniki.

Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 39)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskie-
go wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Eu-
ropejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw.

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w orga-
nizacji i podziale zadañ administracji publicznej
w województwie.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez popra-
wek. Znajd¹ go pañstwo senatorowie w druku
nr 578A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ. Dziêkujê uprzejmie. Oto wy-

niki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za, je-

dnomyœlnie. (G³osowanie nr 41)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale
zadañ administracji publicznej w wojewódz-
twie.

Szanowni Pañstwo, w zwi¹zku z tym, ¿e musi-
my poczekaæ na materia³y, og³aszam piêtnasto-
minutow¹ przerwê.

(Przerwa w obradach od godziny13 minut 07
do godziny 13 minut 25)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu trze-

ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zadaniach publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono w dru-
ku nr 563Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Andrzeja
Persona, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Person:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po wspólnym posiedzeniu 18 czerwca, mo¿na

nawet powiedzieæ, ¿e w póŸnych godzinach noc-
nych, i po rozpatrzeniu stu dwunastu wniosków
zg³oszonych w toku debaty do ustawy o zada-
niach publicznych w dziedzinie us³ug medial-
nych, Wysokie Komisje przedstawiaj¹ Wysokie-
mu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce po-
prawki, zawarte w punkcie oznaczonym rzym-
sk¹ dwójk¹: drug¹, trzeci¹, czwart¹, szóst¹,
siódm¹, dziewi¹t¹, dwudziest¹, dwudziest¹
pierwsz¹, dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ czwar-
t¹, dwudziest¹ ósm¹, trzydziest¹, trzydziest¹
trzeci¹, trzydziest¹ pi¹t¹, trzydziest¹ szóst¹,
trzydziest¹ dziewi¹t¹, czterdziest¹, czterdziest¹
drug¹, czterdziest¹ czwart¹, czterdziest¹ pi¹t¹,
czterdziest¹ szóst¹, czterdziest¹ ósm¹, czter-
dziest¹ dziewi¹t¹, piêædziesi¹t¹, piêædziesi¹t¹
pierwsz¹, piêædziesi¹t¹ drug¹, piêædziesi¹t¹
trzeci¹, piêædziesi¹t¹ czwart¹, piêædziesi¹t¹
dziewi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ pierwsz¹, szeœædzie-
si¹t¹ trzeci¹, szeœædziesi¹t¹ szóst¹, szeœædzie-
si¹t¹ siódm¹, szeœædziesi¹t¹ ósm¹, szeœædzie-
si¹t¹ dziewi¹t¹, siedemdziesi¹t¹ pierwsz¹, sie-
demdziesi¹t¹ trzeci¹, siedemdziesi¹t¹ czwart¹,
siedemdziesi¹t¹ ósm¹, osiemdziesi¹t¹ pier-
wsz¹, osiemdziesi¹t¹ drug¹, osiemdziesi¹t¹
siódm¹, dziewiêædziesi¹t¹ czwart¹, dziewiêæ-
dziesi¹t¹ dziewi¹t¹, sto pi¹t¹, sto dziesi¹t¹ i sto
dwunast¹.

Ponadto komisje informuj¹, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 2 Regulaminu Senatu nastêpuj¹cy
wnioskodawcy dokonali zmiany treœci swoich
wniosków: senator Kazimierz Kleina – popra-
wek trzydziestej i szeœædziesi¹tej pierwszej w ze-
stawieniu wniosków; senator Piotr £ukasz An-
drzejewski oraz senator Zbigniew Romaszewski
– poprawki sto jedenastej w zestawieniu wnios-
ków.
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Na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
senator Kazimierz Kleina wycofa³ swoj¹ poprawkê –
dwudziest¹ szóst¹ w zestawieniu wniosków.

Raz jeszcze wnoszê o przyjêcie wniosków przez
Wysoki Senat. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Czes³awa Ryszkê,
o przedstawienie wniosku mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku, mój wniosek jest zbyt powa¿-

ny, ¿eby go potraktowaæ tylko w kategoriach licz-
bowych.

(G³osy z sali: Uuu!)
(Senator Mariusz Witczak: Po co to, Czes³aw?)
Kolejny raz wnoszê o odrzucenie ustawy o za-

daniach publicznych w dziedzinie us³ug medial-
nych.

W moim przekonaniu, utwierdzi³o mnie miêdzy
innymi wczorajsze wspólne posiedzenie Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych. Otó¿ naiwnie s¹dzi-
³em, ¿e w tej ustawie pos³om i senatorom Platfor-
my Obywatelskiej naprawdê chodzi o odpolitycz-
nienie mediów publicznych.

(G³os z sali: Czesiu, krótko.)
(G³osy z sali: Wnioski.)
Tymczasem podczas g³osowania nad, wydawa-

³oby siê, prost¹ poprawk¹ Prawa i Sprawiedliwo-
œci, zmierzaj¹c¹ do tego, aby cz³onkami Rady Pro-
gramowej i regionalnych rad programowych nie
mogli byæ pos³owie, senatorowie czy ministrowie,
wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej
opowiedzieli siê przeciwko temu rozwi¹zaniu.
A przypomnê, ¿e przy Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji ma zostaæ utworzona piêtnastoosobo-
wa Rada Programowa, która bêdzie miêdzy inny-
mi oceniaæ poziom i jakoœæ programów nadaw-
ców, a tak¿e opiniowaæ programy lub audycje fi-
nansowane ze œrodków Funduszu Zadañ Publicz-
nych na podstawie licencji programowej. Przy
okazji dodam, ¿e piêtnaœcie osób bêdzie opinio-
wa³o, ocenia³o programy trzydziestu piêciu spó³ek
medialnych. Oznacza to, ¿e w tej Radzie Progra-
mowej nie bêdzie nawet po jednym przedstawicie-
lu tych spó³ek, a wiêc program bêd¹ oceniaæ lu-
dzie, którzy na co dzieñ go nie ogl¹daj¹ i nie s³u-
chaj¹. Ale to oni bêd¹ rozstrzygaæ o losie wnios-
ków o licencje programowe. Czy jakaœ partia po-
zwoli, partia rz¹dz¹ca, aby w Radzie Programowej
byli nie jej ludzie? Krótko mówi¹c, nawet i to cia³o

doradcze, opiniuj¹ce musi mieæ, wed³ug ustawo-
dawcy, charakter polityczny.

Mamy w ustawie polityczny sposób finansowa-
nia. O œrodkach finansowych zadecyduje w usta-
wie bud¿etowej minister z partii rz¹dz¹cej, potem
zadecyduj¹ o nich pos³owie i senatorowie, a na-
stêpnie o przeznaczeniu œrodków z Fundusz Za-
dañ Publicznych zadecyduj¹ cz³onkowie Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, wybrani oczywiœcie
wed³ug klucza partyjnego.

(G³os z sali: To ma byæ sprawozdanie.)
(Senator £ukasz Abgarowicz: To jest przemó-

wienie, a nie sprawozdanie.)
Ta wybrana przez partie polityczne Krajowa

Rada Radiofonii i Telewizji uzyskuje w tej ustawie
pe³niê w³adzy nie tylko nad finansami, nie tylko
nad sprawami personalnymi w mediach publicz-
nych, ale tak¿e nad samym programem, a wiêc
mechanizmem licencji programowej. To jest coœ
wiêcej ni¿ powrót do Radiokomitetu z PRL.

(G³os z sali:To ma byæ sprawozdanie.)
(G³os z sali: Ale o sprawozdanie prosimy.)
Odpolitycznienie w tej ustawie polega nie tylko

na zast¹pieniu prezesa Farfa³a, za przeprosze-
niem, nowym Farfa³em. Platforma Obywatel-
ska…

(Weso³oœæ na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam

bardzo! Ja bym prosi³ o danie mo¿liwoœci wypo-
wiedzenia siê przedstawicielowi mniejszoœci ko-
misji.)

…razem z Polskim Stronnictwem Ludowym
i z jak¹œ resztówk¹ Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej obsadz¹ swoimi ludŸmi kilkadziesi¹t tym ra-
zem ju¿ samodzielnych spó³ek Skarbu Pañstwa,
stanowi¹cych wielomiliardowy maj¹tek. Z tym ¿e
w wiêkszoœci to bêd¹ spó³ki niezdolne do samo-
dzielnego przetrwania, zdolne natomiast do w³a-
dania tym ogromnym maj¹tkiem. Co z nim zrobi¹
ci wspaniali apolityczni mened¿erowie? Ustawa
oczywiœcie o tym nie mówi, czyli maj¹ ca³kowicie
woln¹ rêkê.

Wiemy jedynie, ¿e na przyk³ad archiwa publicz-
nych mediów, które s¹ istotnym dobrem ogólno-
narodowym, ma przej¹æ nowo powo³any Narodo-
wy Instytut Audiowizualny. Ale jak one zostan¹
zagospodarowane po przekszta³ceniu spó³ek
publicznych, kto nimi bêdzie zarz¹dza³? Tego ró-
wnie¿ w ustawie nie ma.

Albo inny problem. W art. 4 projektu ustawy
o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-
dialnych wprowadza siê mo¿liwoœæ powierzenia
przez Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji nadaw-
com niepublicznym realizacji zadañ publicznych.
A wiêc nie wiemy w ogóle, czy bêdzie jakieœ finan-
sowanie tej ustawy. Maj¹c przede wszystkim ma-
³o œrodków, zak³ada siê, ¿e bêdzie ich jeszcze
o 10% mniej. Czy to nie jest próba legalnego wy-
prowadzenia pieniêdzy publicznych do prywat-
nych kieszeni w³aœcicieli mediów komercyjnych?

35. posiedzenie Senatu w dniu 19 czerwca 2009 r.
G³osowania 183

(senator A. Person)



Dobrze, ¿e uda³o siê przeg³osowaæ w komisji po-
prawkê senatora Skurkiewicza, aby programów
misyjnych nie wolno by³o przerywaæ reklamami.
I jeszcze kilka uwag ogólnych.

(G³osy z sali: Nie…)
(Senator Mariusz Witczak: Krótko!)
(G³os z sali: S³yszeliœmy ju¿ to.)
Projektowi nie towarzyszy ocena skutków re-

gulacji, brak zw³aszcza analizy finansowej skut-
ków zaproponowanych rozwi¹zañ struktural-
nych i finansowych, co grozi bankructwem me-
diów publicznych. Dlatego rodzi siê pytanie: po co
obok istniej¹cej dobrej ustawy medialnej tworzyæ
ustawê zupe³nie now¹? Pocz¹tkowo mia³o cho-
dziæ tylko o likwidacjê abonamentu i zmianê
cz³onków i zadañ Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji. Tymczasem powsta³a monstrualna usta-
wa…

(Senator Mariusz Witczak: Monstrualna…)
…która doprowadzi do kompletnego chaosu

i zniszczenia mediów publicznych. W konsekwen-
cji ustawa, zdecydowanie bardziej ni¿ to mia³o
miejsce do tej pory, uzale¿nia media publiczne od
bie¿¹cej polityki pañstwa, i to zarówno od strony
finansowej, organizacyjnej, jak i programowej.

Koñcz¹c chcia³bym przypomnieæ, ¿e w najbli¿-
szych latach czeka nas prawdziwa rewolucja te-
chnologiczna. Od czerwca 2015 r. w ca³ej Europie
przestan¹ byæ chronione czêstotliwoœci fal radio-
wych, na których obecnie nadawane s¹ programy
telewizyjne w tak zwany sposób analogowy. Za-
miast tego wprowadzone zostanie nadawanie
w sposób cyfrowy. Polska ma ca³kowicie przejœæ
na nadawanie cyfrowe najwczeœniej latem 2013 r.
Przestanie byæ mo¿liwy zwyk³y odbiór telewizji
z anteny naziemnej, gdy¿ sygna³ bêdzie musia³
byæ odszyfrowany przy u¿yciu dodatkowej spec-
jalnej przystawki, czyli dekodera. W miejsce obec-
nych od trzech do siedmiu kana³ów telewizji na-
ziemnej pojawi siê ich na jednym multipleksie na-
wet ponad czterdzieœci. Oznacza to zaistnienie
w eterze nowych propozycji dla osób, których dziœ
nie staæ na satelitê lub kabel. Pojawi siê miejsce
dla przesy³u sygna³u telefonicznego, szerokopas-
mowego internetu, us³ug przesy³ania wideo na
¿¹danie, nowych systemów porozumiewania siê
itd. Mówiê o tym, poniewa¿ ten bubel ustawowy,
zamiast zaj¹æ siê tymi sprawami, po prostu bêdzie
nieaktualny, i to chyba ju¿ jesieni¹ tego roku. Mó-
wiê o tym, poniewa¿ zamiast ju¿ w tej chwili pra-
cowaæ nad ustaw¹, która wprowadzi nas w ten no-
wy rynek medialny, zamiast zbieraæ si³y i pie-
ni¹dze w centrali, aby sprostaæ nowym wyzwa-
niom, podjêto polityczn¹ decyzjê rozdrobnienia
mediów publicznych, ich nierozumnego podzia³u.
W sytuacji, gdy Europa i œwiat ³¹cz¹ si³y, gdy two-
rzy siê silne koncerny medialne, my nasz koncern
telewizji publicznej, ten wielomiliardowy ma-

j¹tek, dorobek pokoleñ Polaków, rzucamy na ¿er
bezwzglêdnych medialnych koncernów zagrani-
cznych. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwoœci
protestuj¹ przeciw temu. Nie przy³o¿ymy rêki do
uchwalenia ustawy, która szkodzi polskiemu na-
rodowi. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

(G³osy z sali: Brawo!)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Rozumiem, ¿e to by³ wniosek o odrzucenie? Bo

tego nie us³ysza³em. (Weso³oœæ na sali)
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Wojciecha Skurkie-
wicza, o przedstawienie wniosków mniejszoœci
po³¹czonych komisji.

(G³os z sali: Nie ma go.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, dziêkujê.)
(G³os z sali: Po takim wyst¹pieniu rezygnuje.)
Tak? To dziêkujê. (Oklaski)
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego, o przedstawienie wniosków mniej-
szoœci po³¹czonych komisji. (Oklaski)

Senator Piotr Andrzejewski:
Bardzo pañstwa przepraszam, ¿e zabieram

czas. Uwa¿am, ¿e nie jest to czas zabrany niepo-
trzebnie, dlatego ¿e...

(G³os z sali: To siê oka¿e.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, ma pan do tego prawo. Proszê.)
Tak, dziêkujê. Ale uwa¿am, ¿e ranga tego zaga-

dnienia wymaga…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê omó-

wiæ wnioski.)
Proszê Pañstwa! Jest to precedensowe proce-

dowanie, w którym pominiêto wymóg notyfikacji
przed Komisj¹ Europejsk¹, z niewiadomymi jesz-
cze skutkami. I równie¿ jestem zmuszony wyjaœ-
niæ, na czym polega ta poprawka wprowadzona
przeze mnie i przez marsza³ka Zbigniewa Roma-
szewskiego, który jest dzisiaj nieobecny, ale mnie
do tego upowa¿ni³. Otó¿ ta poprawka zmierza do
tego, ¿eby stwierdziæ to, co w ustawie o pomocy
publicznej jest zwi¹zane z polsk¹ ustaw¹
z 2004 r., w której mowa w³aœnie o koniecznoœci
tej notyfikacji, czyli zatwierdzenia przez Komisjê
Europejsk¹ pomocy, je¿eli ona w jakiejkolwiek
formie jest publiczna, a zw³aszcza – bud¿etowa.
I tutaj zast¹piliœmy stwierdzenie, ¿e ustawa
wchodzi w ¿ycie po up³ywie szeœciu miesiêcy od
dnia dokonania notyfikacji przed Komisj¹ Euro-
pejsk¹, sformu³owaniem ustawowym, expressis
verbis, ¿e ten termin wejœcia ustawy w ¿ycie jest
po spe³nieniu warunku wydania przez Komisjê
Europejsk¹ decyzji zatwierdzaj¹cej pomoc zgod-
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nie z art. 88 traktatu Wspólnot Europejskich.
Sprawa jest bardzo powa¿na, dlatego ¿e kazus
stoczni chyba nie mo¿e byæ zastosowany do spó-
³ek radiofonii i telewizji, które maj¹ troszkê inny
charakter. Na pewno jednak mo¿e rodziæ to skutki
bud¿etowe w postaci obowi¹zku zwolnienia tego,
co ewentualnie zostanie wydatkowane na zada-
nia publiczne. I zw³aszcza w tej chwili, w naszej
mizerii przy obecnych przychodach bud¿etowych
³¹czyæ siê to mo¿e z powa¿nym zagro¿eniem bu-
d¿etu.

I chcia³bym pañstwu to przedstawiæ dlatego, ¿e
wydaje mi siê, i¿ ta sprawa powinna wprowadziæ
refleksje regulaminowe. Nie mam kiedy tego po-
wiedzieæ, wiêc pozwoli pan marsza³ek, ¿e powiem
to teraz: zarówno w Sejmie, jak i w Senacie projek-
ty poselskie czy senatorskie powinny byæ zwi¹za-
ne z obowi¹zkiem przygotowywania takich mate-
ria³ów, zw³aszcza dyrektyw co do rozporz¹dzeñ
wykonawczych, które póŸniej pozwol¹ w odpowie-
dnim trybie dokonaæ procesu notyfikacji przez
Komisjê Europejsk¹ co do prawa europejskiego,
któremu w tym zakresie podlegamy jako prawu
priorytetowemu. I dlatego pozwalam sobie o tym
pañstwu mówiæ, ¿e jest to zagadnienie ogromnie
wa¿ne. Bo mo¿na zamkn¹æ katalog misji – a ta
ustawa tak robi – tym samym wyrzucaj¹c czêœæ
z tego, co dawniej te¿ by³o w domyœle stosowane
jako wartoœci kultury czy co jest w preambule
konstytucyjnej – a wiêkszoœæ naszych dwóch ko-
misji nie podzieli³a tego zdania, ¿e jednak konsty-
tucjê siê stosuje – a wiêc wspieranie wartoœci kul-
tury zakorzenionych w chrzeœcijañskim dziedzi-
ctwie narodowym, wartoœci ogólnych przekazy-
wanych przysz³ym pokoleniom jako wszystko, co
cenne w dorobku I i II Rzeczypospolitej, czyli w³aœ-
nie czêœæ z tego, co zapisane jest w preambule
konstytucji. A my zamknêliœmy w tej chwili kata-
log tego, co bêdzie finansowane przez bud¿et,
w ramach art. 11 i art. 3 czy art. 21. I to akurat nie
bêdzie finansowane, bo nie ma tego w zadaniach
i w dopuszczeniu do finansowania. No, to mo¿na
zrobiæ, to jest nasza wewnêtrzna sprawa. Ale
w tych kwestiach, w których podlegamy prawu
unijnemu, nasze obowi¹zki, jak mi siê wydaje,
siêgaj¹ dalej w przezornoœci i szukaniu ochrony
bud¿etu pañstwa. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Dotyczy to… Ja odczytam, kogo to dotyczy. Pano-
wie senatorowie: Skurkiewicz, Jaworski, Roma-
szewski, Iwan, Piotrowicz, Kleina, Bisztyga, Kie-
res, Górecki, Ortyl, Andrzejewski, Cichoñ, Grusz-
ka oraz sprawozdawca, pan senator WoŸniak.

Pan senator Iwan. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku, chcia³bym wycofaæ popraw-

kê czternast¹ ze wzglêdu na to, ¿e jej treœæ jest
w szerszym i lepszym kontekœcie ujêta w popraw-
kach jedenastej, piêtnastej i dwudziestej. I mam
nadziejê, ¿e któraœ z nich zostanie uchwalona.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku, proszê o wycofanie poprawki

piêædziesi¹tej siódmej, poniewa¿ treœci, jakie za-
wiera, s¹ praktycznie zawarte w poprawce, któr¹
z³o¿y³ pan senator Kleina.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeœli mo¿na,
Panie Marsza³ku.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Skurkiewicz. Proszê uprzejmie.
(G³os z sali: Namyœli³ siê.)

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Nie namyœli³em siê, tylko…
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po tych s³owach, które pad³y z ust pana senato-

ra Ryszki i pana senatora Andrzejewskiego, nie
powinno siê nic wiêcej mówiæ, tylko g³osowaæ nad
odrzuceniem tej ustawy w ca³oœci. Ale my, znaj¹c
uk³ad polityczny, jaki jest w Senacie, a tak¿e to,
jak pracujemy, pokusiliœmy siê o to, aby wspólnie
– nie ukrywam tego s³owa – wspólnie pracowaæ je-
szcze nad tym, aby tê ustawê naprawiæ, zmieniæ j¹
w taki sposób, aby nie robiæ krzywdy mediom
publicznym. Czy to siê uda? Oka¿e siê to w g³oso-
waniu. Niemniej jednak chcia³bym pañstwa bar-
dzo gor¹co prosiæ o przyjêcie poprawek, które za-
proponowa³em Wysokiej Izbie. By³y one przedys-
kutowane podczas wspólnego posiedzenia po-
³¹czonych komisji.

Tak wiêc chcia³bym zarekomendowaæ pañstwu
poprawki: pierwsz¹, pi¹t¹, ósm¹, dwudziest¹
trzeci¹, dwudziest¹ siódm¹, trzydziest¹ siódm¹,
piêædziesi¹t¹ pi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ pi¹t¹, siedem-
dziesi¹t¹ drug¹, siedemdziesi¹t¹ siódm¹, sie-
demdziesi¹t¹ dziewi¹t¹, osiemdziesi¹t¹, osiem-
dziesi¹t¹ trzeci¹, osiemdziesi¹t¹ ósm¹, dziewiêæ-
dziesi¹t¹ pi¹t¹, setn¹, sto pierwsz¹, sto czwart¹
i sto dziewi¹t¹. S¹ to poprawki, które z³o¿y³em.

W sposób szczególny, Szanowni Pañstwo,
chcia³bym rekomendowaæ pañstwu poprawki,
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które znalaz³y akceptacjê cz³onków po³¹czonych
komisji. To na przyk³ad poprawka dwudziesta
druga, która do katalogu w art. 3 wprowadza taki
oto zapis: „Upowszechnianie edukacji ekologicz-
nej, wiedzy o œrodowisku oraz kszta³towaniu
œwiadomoœci i postaw proekologicznych w spo³e-
czeñstwie”. Jak¿e wa¿na jest ta poprawka w XXI
wieku, w czasie, kiedy tak wiele mówi siê o ochro-
nie œrodowiska i kiedy tak powinniœmy dbaæ
o œrodowisko.

Rekomendujê pañstwu równie¿ w sposób
szczególny trzy poprawki, które spotka³y siê z ak-
ceptacj¹ po³¹czonych komisji: poprawkê czter-
dziest¹ czwart¹, czterdziest¹ szóst¹ i osiemdzie-
si¹t¹ drug¹. Te poprawki zmierzaj¹ do tego, aby
podmioty, które bêd¹ korzysta³y z funduszu misji
publicznej czy te¿ z licencji programowej, by³y
traktowane na takim samym poziomie. Dotyczy to
zarówno mediów publicznych, jak i mediów pry-
watnych. Chodzi o to, aby te programy, które bê-
d¹, jak stanowi ustawa, op³acane z bud¿etu pañ-
stwa, nie by³y przerywane blokami reklamowymi
i abyœmy mogli tak traktowaæ telewizjê publiczn¹
gdzie to ma miejsce… Chodzi o to, aby media ko-
mercyjne dostosowa³y siê do tych zasad, które
obowi¹zuj¹ w telewizji publicznej.

Bardzo proszê o przyjêcie tych poprawek. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam…
Ktoœ jeszcze?
Pan senator Jaworski, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Jaworski:
Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Chcia³bym z wielkim szacunkiem i licz¹c na

du¿¹ ¿yczliwoœæ prosiæ o przyjêcie poprawki je-
denastej. Poprawka ta jest nie tylko porz¹dku-
j¹ca, ale ma te¿ na celu u³o¿enie wed³ug wa¿no-
œci tematów z art. 3. Po dniu wczorajszym, kiedy
pan marsza³ek Komorowski zdecydowanie je-
dnoznacznie odniós³ siê do wartoœci chrzeœci-
jañskich, mam nadziejê, ¿e pañstwo senatoro-
wie, przyjmuj¹c poprawkê jedenast¹, bêd¹ tego
œwiadkami. Co wiêcej, przyjêcie tej poprawki
skróci nasze obrady, jako ¿e podobne poprawki,
czyli czternasta, piêtnasta, siedemnasta,
osiemnasta i dwudziesta, bêd¹ ju¿ niepotrzeb-
ne. Nastêpna sprawa – zapisanie wartoœci
chrzeœcijañskich, do których wszyscy jako pra-
wica siê odwo³ujemy, w pkcie 1 art. 3, a nie
w podpunkcie, nada temu rangê. Bardzo pañ-
stwa proszê o zauwa¿enie tej jedenastej po-
prawki. Dziêkuje bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka, a potem pan senator Pio-

trowicz.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Pragnê zwróciæ uwagê na po-

prawkê sto ósm¹. Pozwala ona umarzaæ zaleg³o-
œci tym wszystkim, którzy do tej pory z ró¿nych
powodów nie p³acili abonamentu. Uzasadnienie
tej poprawki wnios³em wczoraj podczas dyskusji.
Proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej poprawki. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym, ¿eby w dzisiejszym dniu towarzy-

szy³a nam œwiadomoœæ, ¿e przychodzi nam g³oso-
waæ nad dalszym losem polskich mediów, mediów
publicznych. I chcia³bym, ¿ebyœmy mieli pe³n¹
œwiadomoœæ, ¿e ta ustawa zmierza, krok po kro-
ku, w kierunku likwidacji mediów publicznych.
Gdyby jednak zosta³a przyjêta, to uprzejmie pro-
szê o poparcie poprawki pana senatora Jawor-
skiego, która jest to¿sama z moj¹ poprawk¹, acz-
kolwiek w lepszym miejscu usytuowana. A gdyby
pañstwo senatorowie nie przyjêli z jakichœ powo-
dów poprawki pana senatora Jaworskiego, to pro-
szê o przyjêcie poprawek z³o¿onych przeze mnie.
Jest to poprawka piêtnasta i poprawka siedemna-
sta. Myœlê, ¿e przyjêcie tych poprawek by³oby
konsekwencj¹ wczorajszej uroczystoœci w Sejmie,
kiedy odwo³ywaliœmy siê do wielkiego autorytetu
Jana Paw³a II. Przyjêcie tych poprawek by³oby
konsekwencj¹ wczorajszego œwiêta. Serdecznie
dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Bêdzie króciutko. Proszê pañstwa, chcia³bym
serdecznie prosiæ o poparcie poprawki dziewiêæ-
dziesi¹tej siódmej, któr¹ zg³osi³em. Ma ona na ce-
lu zapewnienie regionalnym rozg³oœniom udzia³u
w programie ogólnopolskim. Je¿eli nie bêdzie ta-
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kiej gwarancji, to, proszê pañstwa, te regionalne
rozg³oœnie bêd¹ siê powoli chyli³y ku upadkowi,
dlatego ¿e pozostawienie ich samym sobie w spo-
sób nieodwo³alny bêdzie prowadzi³o do tego, ¿e
one nie bêd¹ w stanie siê utrzymaæ. W zwi¹zku
z tym, je¿eli nie bêd¹ mia³y zapewnienia, ¿e w pro-
gramie ogólnopolskim bêd¹ mog³y emitowaæ swo-
je programy i tym samym zarabiaæ, to tak jak mó-
wi³em, ich byt jest zagro¿ony. St¹d uwa¿am, ¿e ta-
kie rozwi¹zanie jest konieczne. S¹ to postulaty
wszystkich rozg³oœni regionalnych, które do tej
pory istniej¹, oczywiœcie jako filie jednego orga-
nizmu, jakim jest spó³ka akcyjna Telewizja Pol-
ska. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przypominam, ¿e senatorowie Kleina, Iwan

i Górecki wycofali swoje poprawki. To znaczy, se-
nator Kleina wycofa³ poprawkê szóst¹, senator
Iwan – poprawkê czternast¹, a senator Górecki –
poprawkê piêædziesi¹t¹ siódm¹. Czy ktoœ pod-
trzymuje te poprawki? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy zatem do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
mniejszoœci Komisji Kultury i Œrodków Przekazu
o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(G³osy z sali: Nie dzia³a…)
Jeszcze raz.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 42)

Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawki: pierwsza, pi¹ta, ósma, dwudziesta
trzecia, dwudziesta siódma, trzydziesta siódma,
piêædziesi¹ta pi¹ta, szeœædziesi¹ta pi¹ta, siedem-
dziesi¹ta druga, siedemdziesi¹ta siódma i sie-
demdziesi¹ta dziewi¹ta powoduj¹, i¿ licencje pro-
gramowe bêd¹ przyznawane wy³¹cznie nadaw-
com publicznym realizuj¹cym misjê publiczn¹.

Przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 33 za, 50 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka druga doprecyzowuje definicjê bene-

ficjenta licencji programowej.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia uœciœla definicjê licencji pro-

gramowej w zakresie obowi¹zku realizacji zadañ
publicznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta doprecyzowuje definicjê li-

cencji programowej z uwagi na koniecznoœæ uw-
zglêdnienia w jej treœci umowy o finansowanie za-
dañ publicznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ szóst¹ nie g³osujemy? G³osuje-

my.
Poprawka szósta ma na celu objêcie pojêciem

„dostawcy us³ug medialnych” tak¿e producenta
audycji, obok nadawcy programu lub dostawcy
audycji na ¿¹danie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma wprowadza definicjê „audio-

deskrypcji”. Co to jest, wszyscy wiemy. Zosta³o to
wyjaœnione.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dziewi¹ta i piêædziesi¹ta czwarta usu-

waj¹ odes³anie do ustawy o radiofonii i telewizji.
Przycisk obecnoœci?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 49)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu stworzenie ot-

wartego katalogu zadañ publicznych w dziedzinie
us³ug medialnych.

Przycisk obecnoœci?
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 50)

Poprawka zosta³a dorzucona.
Poprawka jedenasta wpisuje do katalogu za-

dañ publicznych zadania miêdzy innymi w zakre-
sie wspierania wartoœci chrzeœcijañskich. Ponad-
to poprawka ta ma na celu objêcie zadaniami
dzia³añ przeciwko wszelkiej dyskryminacji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów… (oklaski) …47

g³osowa³o za, 37 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 51)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta przeredagowuje zakres

zadañ publicznych, miêdzy innymi wskazuj¹c
priorytetowe promowanie postaw propañstwo-
wych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za, 43

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 52)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta uzupe³nia zadania publi-

czne o zadanie wspierania kultury zakorzenionej
w chrzeœcijañskim dziedzictwie narodu oraz za-
danie polegaj¹ce na przekazywaniu dorobku
I i II Rzeczypospolitej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za, 44

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 53)

Poprawka zosta³a odrzucona.
(Rozmowy na sali)
Poprawka piêtnasta… szesnasta. Dobrze.
(Rozmowy na sali)
Piêtnasta zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do szesnastej.
Poprawka szesnasta dodaje do zadañ publicz-

nych zadanie polegaj¹ce na wspó³tworzeniu kul-
tury narodowej i wspieraniu kulturowych aspira-
cji Polaków, w tym popieraniu twórczoœci artysty-
cznej, literackiej, muzycznej, filmowej, teatralnej,
plastycznej i naukowej oraz dzia³alnoœci oœwiato-
wej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 44

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 54)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta dodaje do katalogu

zadañ zadanie polegaj¹ce na wspieraniu rozwoju
ró¿norodnych form polskiej twórczoœci audio
i audiowizualnej, w tym szczególnie opartej na ut-
worach pierwotnie wytworzonych w jêzyku pol-
skim.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 46

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 55)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta pierwsza polega na za-

stosowaniu poprawnej formy okreœlaj¹cej nie-
pe³nosprawnoœæ.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 56) (Oklaski)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga dodaje do katalo-

gu zadañ zadanie polegaj¹ce na upowszechnia-
niu edukacji ekologicznej, wiedzy o œrodowisku
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oraz kszta³towaniu œwiadomoœci i postaw proeko-
logicznych w spo³eczeñstwie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta ma charakter

porz¹dkowy i polega na podaniu pe³nej nazwy
Funduszu Zadañ Publicznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta ma na celu zwiêk-

szenie z piêtnastu do trzydziestu jeden liczby
cz³onków Rady Programowej, a tak¿e wprowadze-
nie do jej sk³adu przewodnicz¹cych regionalnych
rad programowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 59)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta szósta…
(G³os z sali: Dwudziesta ósma.)
Aprzepraszam,dwiepoprawkiodpadaj¹.Dobrze.
Poprawki dwudziest¹ ósm¹ i trzydziest¹ trzeci¹

nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Poprawki te wpro-
wadzaj¹ przepisy organizacyjno-porz¹dkowe dla
regionalnych rad programowych. Doprecyzowuj¹
zakres dokonywanej przez regionalne rady pro-
gramowe oceny lokalnych programów radiowych
i telewizyjnych. Uœciœlaj¹, i¿ Rada Programowa
nie jest zwi¹zana ocen¹ regionalnej rady progra-
mowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 60)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta polega na

zwiêkszeniu z siedmiu do dziewiêciu liczby cz³on-
ków regionalnych rad programowych.

Przycisk obecnoœci.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 61)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta ma na celu umo¿liwienie

powo³ania do regionalnej rady programowej kan-
dydata zg³oszonego przez organizacje reprezentu-
j¹ce mniejszoœci narodowe, etniczne oraz grupê
pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem regionalnym.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza wprowadza

ograniczenie, zgodnie z którym cz³onkami Rady
Programowej i regionalnych rad programowych
nie mog¹ byæ miêdzy innymi pos³owie, senatoro-
wie, cz³onkowie Rady Ministrów.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 44

– przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 63)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta druga umo¿liwia Radzie

Programowej uchwalenie regulaminu jej pracy,
który by³by zatwierdzany przez Krajow¹ Radê Ra-
diofonii i Telewizji.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 64)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta ma na celu ogra-

niczenie liczby przes³anek pozwalaj¹cych na od-
wo³anie cz³onków Rady Programowej i regional-
nych rad programowych w trakcie kadencji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osowania?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 65)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pi¹ta ma na celu zasto-

sowanie terminologii wystêpuj¹cej w polskim
ustawodawstwie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta szósta wprowadza now¹

przes³ankê odwo³ania cz³onka Rady Programo-
wej i regionalnych rad programowych w trakcie
kadencji: skazanie prawomocnym wyrokiem
s¹du.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 67)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta ósma rozszerza zadania

publiczne, które okreœla licencja programowa,
poprzez odes³anie do przepisu ustawy o radiofonii
i telewizji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 68)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta ma charakter

redakcyjny i polega na prawid³owym oznaczeniu
podmiotu, który otrzymuje licencjê programow¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 2

nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta zmierza do zapewnienia

stosowania jednolitej terminologii zdefiniowanej
w ustawie, która pos³uguje siê pojêciem progra-
mu lokalnego, nie zaœ nadawcy regionalnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka czterdziesta pierwsza ma na celu za-
st¹pienie niezdefiniowanego pojêcia „dzia³alnoœæ
antenowa” pojêciem „twórczoœæ audiowizualna”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 71)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta druga precyzuje, i¿ li-

cencja programowa na program okreœla minimal-
ny udzia³ w programie telewizyjnym audycji
z u³atwieniami odbioru dla osób z niepe³nospra-
wnoœci¹ narz¹du wzroku lub s³uchu. Udzia³ bê-
dzie siê odnosi³ do ka¿dej z form u³atwieñ.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta trzecia…
(G³os z sali: Czterdziesta czwarta.)
Tak, poprawka czterdziesta czwarta, bo czter-

dziesta trzecia jest ju¿ nieaktualna.
Poprawki czterdziest¹ czwart¹, czterdziest¹

szóst¹ i osiemdziesi¹t¹ drug¹ nale¿y przeg³oso-
waæ ³¹cznie. Poprawki te maj¹ na celu wyraŸne
wskazanie, i¿ audycji finansowanych ze œrodków
publicznych nie mo¿na przerywaæ reklamami.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 73)
Poprawki zosta³y przyjête. (Oklaski)
Poprawka czterdziesta pi¹ta umo¿liwia okreœ-

lenie w licencji programowej na audycjê zakresu
u³atwieñ odbioru dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
narz¹du wzroku lub s³uchu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta szósta…
(G³os z sali: Nie.)
Poprawka czterdziesta siódma znosi przyzna-

n¹ Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji dowol-
noœæ uznania wniosku w sprawie przyznania li-
cencji programowej.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 75)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta ósma porz¹dkuje prze-

s³anki, które bierze pod uwagê Krajowa Rada Ra-
diofonii i Telewizji, oceniaj¹c wniosek o przyzna-
nie licencji programowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta ósma…
(G³os z sali: Czterdziesta dziewi¹ta.)
Tak, poprawka czterdziesta dziewi¹ta, bo g³o-

sowaliœmy ju¿ nad czterdziest¹ ósm¹.
Poprawka czterdziesta dziewi¹ta zmienia prze-

s³ankê odmowy udzielenia licencji programowej
miêdzy innymi poprzez usuniêcie odes³ania do
ustawy o radiofonii i telewizji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta doprecyzowuje prze-

s³ankê odmowy udzielenia licencji.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta pierwsza doprecyzo-

wuje przes³ankê odmowy udzielenia licencji,
wskazuj¹c, i¿ jest ni¹ równie¿ uniemo¿liwienie
przeprowadzenia czynnoœci kontrolnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 79)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka piêædziesi¹ta druga ma na celu
umo¿liwienie zastosowania, w postêpowaniu
w sprawie o przyznanie licencji, œrodka odwo-
³awczego: wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêædziesi¹ta trzecia ma charakter

redakcyjny i polega na zastosowaniu poprawnej
formy jêzykowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki piêædziesi¹t¹ szóst¹ i sto siódm¹ na-

le¿y przeg³osowaæ ³¹cznie. Eliminuj¹ one g³oso-
wanie nad poprawkami: piêædziesi¹t¹ siódm¹,
piêædziesi¹t¹ ósm¹, piêædziesi¹t¹ dziewi¹t¹,
szeœædziesi¹t¹, szeœædziesi¹t¹ pierwsz¹, szeœæ-
dziesi¹t¹ drug¹, sto ósm¹, sto dziewi¹t¹ i sto dzie-
si¹t¹.

Poprawki piêædziesi¹ta szósta i sto siódma
powoduj¹, i¿ limit wydatków na finansowanie
zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medial-
nych okreœla Krajowa Rada Radiofonii i Telewiz-
ji w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw finansów publicznych. Ponadto powodu-
j¹ one utrzymanie regulacji dotycz¹cych finan-
sowania realizacji misji publicznej na zasadach
okreœlonych w ustawie o op³atach abonamento-
wych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 49

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 82)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka piêædziesi¹ta ósma wskazuje, ¿e wy-

sokoœæ dochodów bud¿etowych przeznaczonych
na finansowanie zadañ publicznych w dziedzinie
us³ug medialnych okreœla corocznie ustawa bu-
d¿etowa. Ponadto ujednolica ona terminologiê
przyjêt¹ w ustawie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
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Na 84 obecnych senatorów, 34 g³osowa³o za, 48
– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 83)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka piêædziesi¹ta dziewi¹ta ujednolica

terminologiê przyjêt¹ w ustawie.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 80 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

1– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 3 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 84)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta powoduje, ¿e wyso-

koœæ œrodków bud¿etowych przeznaczonych na
finansowanie zadañ publicznych w dziedzinie us-
³ug medialnych okreœla corocznie ustawa bud¿e-
towa.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za, 46

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 85)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta pierwsza powoduje,

i¿ Krajowa Rada, ustalaj¹c wysokoœæ œrodków
przeznaczonych na finansowanie zadañ publicz-
nych, nie bêdzie musia³a kierowaæ siê minimum
wynikaj¹cym z wp³ywów z op³at abonamento-
wych na rok 2007.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

5 – przeciw, 6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 86)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta druga ma na celu

wprowadzenie waloryzacji kwoty wp³ywów z op³at
z abonamentowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 48

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 87)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szeœædziesi¹ta trzecia doprecyzowu-

je, i¿ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji okreœla

sposób podzia³u œrodków z Funduszu Zadañ
Publicznych, uwzglêdniaj¹c wysokoœæ œrodków
okreœlon¹ w ustawie bud¿etowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szeœædziesi¹ta czwarta wyd³u¿a do

szeœædziesiêciu dni termin na zawarcie umowy
o finansowaniu zadañ publicznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 89)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki szeœædziesi¹ta szósta i szeœædziesi¹ta

ósma maj¹ na celu zapewnienie przejrzystoœci
ustawy poprzez scalenie przepisów dotycz¹cych
prowadzenia rachunkowoœci przez nadawców
publicznych i niepublicznych, z wyodrêbnieniem
szczególnego obowi¹zku dla nadawców publicz-
nych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 90)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma ma na celu

ujednolicenie terminologii ustawy poprzez u¿ycie
wyrazów „nadawca publiczny”.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84… Przepraszam, proszê trochê szybciej

g³osowaæ.
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 91)
Poprawka zosta³a odrzucona…
(G³osy z sali: Przyjêta.)
Przepraszam, poprawka zosta³a przyjêta. Mó-

wiê, ¿e proszê szybciej g³osowaæ, poniewa¿ na mo-
nitorze mia³em inn¹ liczbê g³osuj¹cych i w zwi¹z-
ku z tym…

(Rozmowy na sali)
Tak, tak, wszystko jest w porz¹dku.
Poprawka szeœædziesi¹ta siódma…
(G³osy z sali: By³a)
Tak, by³a.
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Poprawki szeœædziesi¹ta dziewi¹ta i siedem-
dziesi¹ta ósma maj¹ na celu zapewnienie stoso-
wania jednolitej terminologii.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 92)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siedemdziesi¹ta powoduje, ¿e spra-

wozdanie beneficjenta licencji bêdzie mog³o byæ
podstaw¹ absolutorium nie tylko na koniec okre-
su obowi¹zywania licencji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za, 48

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 93)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta pierwsza ma na ce-

lu doprecyzowanie mo¿liwoœci przeniesienia nad-
wy¿ki przyznanych nadawcy publicznemu œrod-
ków na nastêpny rok rozliczeniowy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 94)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Ja teraz apelujê do tych, którzy siedz¹ przy pul-

picie elektronicznym, o to, ¿eby w momencie kie-
dy proszê o wyniki, wy³¹czali aparaturê do g³oso-
wania, bo nastêpuj¹ zmiany i to mi utrudnia pro-
wadzenie.

Poprawka siedemdziesi¹ta trzecia ma charak-
ter porz¹dkuj¹cy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

2 – przeciw. (G³osowanie nr 95)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta czwarta doprecy-

zowuje, i¿ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po-
dejmuje uchwa³ê w sprawie absolutorium pro-
gramowego dla beneficjenta licencji programo-
wej po zasiêgniêciu opinii Rady Programowej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 96)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemdziesi¹ta pi¹ta powoduje, i¿

absolutorium programowe dotyczy ka¿dego roku
obowi¹zywania licencji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 97)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka siedemdziesi¹ta szósta ma na celu

umo¿liwienie beneficjentowi zwrócenia siê do
Krajowej Rady o ponowne rozpatrzenie sprawy
w przypadku nieudzielenia absolutorium.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za, 47

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 3 nie g³osowa-
³o. (G³osowanie nr 98)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawki osiemdziesi¹ta i sto czwarta maj¹ na

celu utrzymanie piêcioosobowego sk³adu Krajo-
wej Rady.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 99)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka osiemdziesi¹ta pierwsza ma na celu

zapewnienie mo¿liwoœci funkcjonowania przyjê-
tej zasady rotacji kadencji cz³onków Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 100)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka osiemdziesi¹ta trzecia ma na celu

utrzymanie dotychczasowej treœci art. 21 w usta-
wie o radiofonii i telewizji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 45

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 101)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta czwarta otwiera ka-

talog zadañ realizowanych przez radiofoniê publi-
czn¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 34 g³osowa³o za, 50

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 102)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta pi¹ta ma na celu roz-

szerzenie zaleceñ dla publicznej radiofonii i tele-
wizji w zakresie tworzenia programów, które po-
winny, miêdzy innymi, wspieraæ kulturê zakorze-
nion¹ w chrzeœcijañskim dziedzictwie narodu
i ogólnych wartoœciach.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 34 – za, 44 – przeciw, 6 wstrzy-

ma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 103)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta szósta ma na celu

usuniêcie przepisu dotycz¹cego zakazu wywiera-
nia presji na dziennikarza.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 37 – za, 46 – przeciw, 2 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 104)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka osiemdziesi¹ta siódma powodu-

je, i¿ przepis zabraniaj¹cy wywierania presji
na dziennikarza bêdzie dotyczy³ tak¿e okolicz-
noœci zwi¹zanych z rozpowszechnianiem pro-
gramu.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 84 – za, 1 wstrzyma³ siê od

g³osu. (G³osowanie nr 105)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Nad oprawkami osiemdziesi¹t¹ ósm¹, dzie-
wiêædziesi¹t¹ pi¹t¹, setn¹ i sto pierwsz¹ g³osuje-
my ³¹cznie. Maj¹ one na celu utrzymanie dotych-
czasowej struktury telewizji publicznej – bez po-
dzia³u na spó³ki regionalne.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 senatorów 35 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 106)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki osiemdziesi¹ta dziewi¹ta i dziewiêæ-

dziesi¹ta rozszerzaj¹ cele, dla realizacji których
zosta³a zawi¹zana spó³ka Telewizja Polska oraz
Polskie Radio. Poprawki wskazuj¹ miêdzy innymi
obowi¹zek tworzenia i rozpowszechniania TVP
Kultura oraz innych programów realizuj¹cych
misjê publiczn¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 36 by³o za, 47 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 107)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta pierwsza ma na

celu zapewnienie czêstotliwoœci dla lokalnych
programów telewizyjnych i radiowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od glosu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 37 g³osowa³o za, 47 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 108)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta druga zmierza do

utworzenia spó³ki Archiwum Radia i Telewizji
w celu udostêpniania zasobów archiwalnych na-
dawcom publicznym i, na zasadach komercyj-
nych – niepublicznym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 35 g³osowa³o za, 47 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 109)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta trzecia powoduje,

i¿ równie¿ w Telewizji Polskiej SA oraz w Polskim
Radiu SA zarz¹d spó³ki jest jednoosobowy.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 senatorów 36 by³o za, 48 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 110)
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Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta czwarta ma cha-

rakter porz¹dkowy i polega na zastosowaniu pra-
wid³owego odes³ania.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 111)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta szósta powodu-

je, i¿ tworzenie ogólnopolskiego programu in-
formacyjnego bêdzie nale¿a³o do wszystkich
spó³ek telewizji publicznej, w tym Telewizji Pol-
skiej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 34 by³o za, 49 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 112)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta siódma ma na ce-

lu wskazanie minimalnego udzia³u audycji regio-
nalnych w programie ogólnopolskim.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 senatorów 39 – za, 44 – przeciw, 2 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 113)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta siódma ma na ce-

lu wskazanie…
(G³os z sali: Ósma.)
Dziewiêædziesi¹ta siódma ju¿ by³a, tak? Po-

prawka dziewiêædziesi¹ta ósma przywraca prze-
pis dotycz¹cy rady programowej TV Polonia.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 senatorów 36 – za, 45 – przeciw, 3 wstrzy-

ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 114)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewiêædziesi¹ta dziewi¹ta ma cha-

rakter porz¹dkowy, polega na rezygnacji z przy-
wo³ywania licencji programowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.

Na 84 senatorów 82 by³o za, 1 – przeciw, 1 nie
g³osowa³. (G³osowanie nr 115)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto druga ma na celu obowi¹zanie

nadawcy publicznego…
(G³oszsali:Coœniedobregodziejesiê zsystemem.)
(G³os z sali: Nie wy³¹czono...)
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Ale system nie funkcjonuje.)
(G³os z sali: Przegrza³ siê system.)
(Rozmowy na sali)
Poprawka sto druga…
(Rozmowy na sali)
Poprawka sto druga ma na celu zobowi¹zanie

nadawcy publicznego do przeznaczenia na pro-
dukcjê filmów nie mniej 1,5% rocznych wp³ywów
ze œrodków wyp³aconych na podstawie licencji
programowej…

(Senator Witold Idczak: Ju¿ chyba nawet moni-
tor wysiad³, Panie Marsza³ku.)

Przepraszam… Rzeczywiœcie coœ siê dzieje. Mi-
nuta przerwy technicznej.

(G³os z sali: Jeszcze raz?)
(G³os z sali: Ju¿ jest dobrze.)
(Senator Witold Idczak: Nie wyœwietla na pe-

wno…)
Przepraszam, u mnie wyœwietla siê stare g³oso-

wanie.
(G³osy z sali: Ooo!)
Dobrze, ju¿ jest dobrze.
Przystêpujemy do g³osowania.
(G³os z sali: Ale nie mo¿emy…)
(G³os z sali: Coœ siê zablokowa³o.)
Poprawka sto druga…
(G³osy z sali: Mamy zablokowane…)
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój, bo jesteœmy w trakcie g³osowa-

nia, ja tylko przypominam, ¿e to jest poprawka sto
druga.

(Senator Krystyna Bochenek: System nie
dzia³a.)

(G³os z sali: No nie dzia³a.)
(Rozmowy na sali)
Za chwilê to sprawdzimy.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja ju¿ nacisn¹³em

przycisk, Panie Marsza³ku.)
Wiêkszoœæ nacisnê³a, w zwi¹zku z tym nie ma

problemu.
Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 senatorów 33 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 116)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto trzecia ma na celu zniesienie

przepisu przejœciowego, w myœl którego Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji powo³uje pierwsze za-
rz¹dy spó³ek.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 81 senatorów 33 by³o za, 46 – przeciw, 2 siê

wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 117)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto pi¹ta ma na celu doprecyzowanie

terminu, w którym up³ywaj¹ kadencje poszcze-
gólnych cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 senatorów 79 – za. (G³osowanie nr 118)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto szósta doprecyzowuje przepisy

reguluj¹ce rozwi¹zanie stosunków pracy z praco-
wnikami zatrudnionymi w terenowych oddzia-
³ach spó³ki Telewizja Polska SA.

(Senator Czes³aw Ryszka: To kwestia maso-
wych zwolnieñ…)

Proszê nie przeszkadzaæ w g³osowaniu.
(Senator Piotr Andrzejewski: Czystka.)
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 80 senatorów 36 g³osowa³o za, 41 – prze-

ciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 119)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto ósma wprowadza abolicjê dla za-

leg³oœci w p³atnoœci op³at abonamentowych.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 78 senatorów 9 by³o za, 62 – przeciw, 7 osób

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 120)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto dziewi¹ta ma na celu doprecyzo-

wanie przepisu reguluj¹cego stosowanie przepisów
uchylanej ustawy o op³atach abonamentowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 80 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za, 44

– przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 121)

Poprawka zosta³a odrzucona.

Poprawka sto dziesi¹ta polega na doprecyzo-
waniu przepisów przejœciowych umo¿liwiaj¹cych
zastosowanie przepisów ustawy o op³atach abo-
namentowych w zakresie podzia³u i wyp³at œrod-
ków z Funduszu Zadañ Publicznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 122)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka sto jedenasta powoduje, ¿e ustawa

wejdzie w ¿ycie po up³ywie szeœciu miesiêcy od
dnia wydania przez Komisjê Europejsk¹ decyzji
zatwierdzaj¹cej pomoc zgodnie z art. 88 Traktatu
Wspólnoty Europejskiej.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 80 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za, 43

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 123)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka sto dwunasta ma charakter redak-

cyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 80 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 124)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zadaniach publicz-
nych w dziedzinie us³ug medialnych w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

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

nieœæ rêkê.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw” i podnie-

sienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Przycisk „wstrzy-

mujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników.
Na 80 obecnych senatorów 45 g³osowa³o za, 34

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 125)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zadaniach
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych.

(Oklaski)
(G³os z sali: Hañba!)
(G³os z sali: Dramat, klêska!)
Nie mam scenariusza. Gdzie jest dalsza czêœæ

scenariusza?
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(G³os z sali: Panie Marsza³ku, pan senator Roc-
ki ma wniosek formalny.)

Proszê bardzo, pan senator Marek Rocki ma
wniosek formalny.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku, na podstawie art. 48 ust. 2

pkt 1 regulaminu wnoszê o odroczenie posiedze-
nia do 1 lipca do godziny 9.00.

(G³os z sali: Dlaczego?)

(Senator Ryszard Bender: Uzasadnienie, Panie
Poœle.)

(Senator Mariusz Witczak: Tu nie ma pos³a.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
Czy s¹ g³osy sprzeciwu?
Nie ma g³osów sprzeciwu, w zwi¹zku z tym od-

raczam posiedzenie.
Og³aszam przerwê do dnia 1 lipca do godzi-

ny 9.00.
Dziêkujê bardzo wszystkim.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 14 minut 33)

35. posiedzenie Senatu w dniu 19 czerwca 2009 r.
197

(marsza³ek B. Borusewicz)



(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy marsza³ek Bogdan
Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca i pobieraæ karty do

g³osowania.
Wznawiamtrzydziestepi¹teposiedzenieSenatu.
Proszê senatorów sekretarzy, czyli senatora

Witolda Idczaka oraz senatora Andrzeja Szewiñ-
skiego, o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: ustawa o zmianie Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

(Rozmowy na sali)
Prosi³bym o spokój.
Przypominam, ¿e w dniu 17 czerwca bie¿¹cego

roku zosta³y przedstawione sprawozdania komisji
oraz zosta³a przeprowadzona dyskusja i obecnie
Senatmo¿eprzyst¹piædog³osowaniawtej sprawie.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie rekomen-
duj¹ Senatowi uchwalenia ustawy w brzmieniu
uchwalonym przez Sejm.

Zgodnie z art. 235 ust. 4 Konstytucji RP Senat
uchwala ustawê o zmianie Konstytucji RP bez-
wzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co
najmniej po³owy ustawowej liczby senatorów.

Przystêpujemy do g³osowania nad ustaw¹
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marsza³ku, nie

dzia³a mi karta… Ju¿ dzia³a, dobrze.)
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto jest za? Proszê o naciœniêcie przycisku „za”

i podniesienie rêki.
Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-

ku „przeciw” i podniesienie rêki.
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? Proszê o naciœniê-

cie przycisku „wstrzymujê siê” i podniesienie rêki.
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 80 obecnych senatorów 61 g³osowa³o za, 3 –

przeciw, 16 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 126)

Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ wynosi 41
g³osów, w zwi¹zku z tym wobec wyników g³osowa-

nia stwierdzam, ¿e Senat uchwali³ ustawê o zmia-
nie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

W zwi¹zku z podjêtymi podczas trzydziestego
pi¹tego posiedzenia uchwa³ami proszê senatorów
sprawozdawców o reprezentowanie Senatu w to-
ku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez komisje
sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek trzydziestego pi¹tego
posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy zatem do oœwiadczeñ senato-
rów poza porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. Wyg³aszane oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u-
¿ej ni¿ piêæ minut. Przedmiotem oœwiadczenia
mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywaniem
mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw
bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹ce-
go posiedzenia Senatu. Marsza³ek odmówi przyjê-
cia niewyg³oszonych oœwiadczeñ, których treœci
nie mo¿na ustaliæ lub których wyg³oszenie przez
senatora nie by³oby mo¿liwe w czasie przys³ugu-
j¹cych mu piêciu minut. Nad oœwiadczeniami se-
natorskimi nie przeprowadza siê dyskusji.

Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-
tora Ryszarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
Oœwiadczenie kierujê do pana Bogdana Kli-

cha… (Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê pañ-

stwa senatorów o spokój, dobrze? Proszê bardzo,
Panie Senatorze.)

Dziêkujê.
Oœwiadczenie kierujê do pana Bogdana Klicha,

ministra obrony narodowej.
Objêcie w PRL z polecenia Kremla stanowiska

ministra obrony narodowej przez marsza³ka
Zwi¹zku Sowieckiego Konstantego Rokossow-
skiego spowodowa³o miêdzy innymi zmianê wy-
ró¿ników stopni oficerskich. Dot¹d, to znaczy
przed wojn¹, w wojsku Rzeczypospolitej Polskiej



podporucznika wyró¿nia³a jedna gwiazdka na na-
ramiennikach munduru, porucznik mia³ dwie
gwiazdki, kapitan – trzy gwiazdki. Konstanty Ro-
kossowski zmieni³ tradycyjne polskie wyró¿niki
stopni oficerskich na wzór sowiecki. Podporucz-
nik otrzyma³ dwie gwiazdki, tak jak w Armii Czer-
wonej lejtnant, porucznik, podobnie jak sowiecki
starszy lejtnant, uzyska³ trzy gwiazdki, kapitan –
cztery gwiazdki.

Te sowieckie oficerskie dystynkcje do dziœ obo-
wi¹zuj¹ w Wojsku Polskim. Czas powróciæ, Panie
Ministrze, do przedwojennej polskiej tradycji oz-
naczania wojskowych stopni oficerskich. Nic nie
stoi na przeszkodzie. W armiach NATO podporu-
cznika wyró¿nia jedna gwiazdka, porucznika –
dwie gwiazdki, kapitana – trzy gwiazdki.

Apelujê do pana ministra, ¿eby podj¹³ pan jak
najszybciej decyzjê znosz¹c¹ w Wojsku Polskim
uw³aczaj¹ce polskiej tradycji narodowej wyró¿ni-
ki stopni oficerskich, narzucone przez Konstante-
go Rokossowskiego, marsza³ka Zwi¹zku Sowiec-
kiego. Niech one ju¿ d³u¿ej nie szpec¹ mundurów
polskich oficerów.

Panie Ministrze, powrót do tradycyjnych pol-
skich wyró¿ników stopni oficerskich jest mo¿liwy
nawet przy obecnym kryzysie finansowym. Nie
spowoduje to dodatkowych wydatków, przyniesie
wrêcz oszczêdnoœci. Po prostu mniej gwiazdek bê-
dzie umieszczonych na naramiennikach mundu-
rów oficerskich.

Ryszard Bender, senator RP, Warszawa
19 czerwca 2009 r.… To znaczy dzisiaj jest ju¿
póŸniejszy dzieñ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora Tadeusza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie to skierowane jest do ministra

sportu i turystyki Miros³awa Drzewieckiego. Do-
tyczy poparcia kandydatury Chicago, jeœli chodzi
o zorganizowanie olimpiady w w roku 2016, w za-
mian za poparcie zimowej olimpiady Tatry 2018.

Szanowny Panie Ministrze!
Dziêkujê panu za szybk¹ odpowiedŸ na moje

oœwiadczenie z³o¿one na trzydziestym posiedze-
niu Senatu w sprawie zimowej olimpiady Ta-
try2018. Cieszy mnie du¿e zainteresowanie po-
mys³em ze strony ministerstwa, partii rz¹dz¹cej
oraz w³aœciwych samorz¹dów, które widz¹ mo¿li-
woœæ ubiegania siê o organizacjê tej imprezy na-
wet w 2018 r. Cieszy szczególnie to, ¿e g³ówne sa-
morz¹dy, Poprad i Zakopane, uznaj¹, ¿e lepiej po-

³¹czyæ si³y i walczyæ o olimpiadê wspólnie, ni¿ tak
jak poprzednio, marnowaæ si³y na walkê miêdzy
sob¹.

Szanowny Panie Ministrze, zgadzam siê z tym,
¿e projekt olimpiady Tatry by³by projektem stra-
tegicznym, w odniesieniu do którego nale¿a³oby
dokonaæ wielu uzgodnieñ rz¹dowych, regional-
nych czy lokalnych z udzia³em – co jest oczywiste
– Polskiego Komitetu Olimpijskiego i w³adz s³o-
wackich, ale wydaje mi siê zasadne, aby rozwa¿yæ
równie¿ wzajemne poparcie reprezentantów Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego oraz odpowiedni-
ka w USA dla swoich inicjatyw olimpijskich. Tak
siê bowiem sk³ada, ¿e Chicago jest jednym z naj-
wa¿niejszych kandydatów do organizowania let-
niej olimpiady w 2016 r. Wed³ug mnie jest to oce-
na bardzo trafna, zwa¿ywszy na fakt, ¿e olimpiadê
w Chicago obieca³ Amerykanom i osobiœcie ten
projekt wspiera prezydent Obama. Tak wiêc dru-
gie polskie miasto w œwiecie po Warszawie, jak po-
wszechnie nazywa siê Chicago, miasto Polaków
i moich rodaków z Podhala, ma wielkie szanse na
organizacjê olimpiady. Jeœli to wszystko weŸmie-
my pod uwagê, to tym bardziej jest dla mnie oczy-
wiste, ¿e nasi przedstawiciele w Miêdzynarodo-
wym Komitecie Olimpijskim, powinni poprzeæ
kandydaturê Chicago, a Polska, polski rz¹d, pre-
zydent Polski, pan profesor Lech Kaczyñski nawet
promowaæ tê kandydaturê, bo poniek¹d bêdzie to
równie¿ trochê polska olimpiada.

W Chicago mieszkaj¹ przecie¿ tak¿e S³owacy,
Czesi, przedstawiciele ró¿nych narodowoœci s³o-
wiañskich, z którymi Polska ma bardzo dobre kon-
takty. Przy odpowiednim wsparciu dyplomatycz-
nym na zasadzie rewan¿u moglibyœmy uzyskaæ
poparcie USA i innych krajów Ameryki Pó³nocnej,
Ameryki Po³udniowej, a tak¿e krajów s³owiañskich
dla polsko-s³owackiego projektu Zimowych
Igrzysk Olimpijskich Tatry 2018. A o poparcie tak
silnego kraju nale¿y zabiegaæ ju¿ dzisiaj, tym bar-
dziej ¿e zabiegi takie czyni¹ inni, a bardzo siln¹
kandydatur¹ w 2018 r. bêdzie Monachium.

Do wiadomoœci samorz¹dów Popradu i Zako-
panego, a tak¿e Podhala, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego oraz ambasady S³owacji w Polsce.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Ryszkê o wyg³oszenie oœ-

wiadczenia.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jest to oœwiadczenie senatorów Prawa i Spra-

wiedliwoœci kierowane do premiera Rzeczypospo-
litej Polskiej Donalda Tuska w sprawie udzia³u
ministra W³adys³awa Bartoszewskiego w miêdzy-
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narodowej konferencji w Pradze na temat „Mienie
ery holokaustu”.

Panie Premierze!
Jak donios³y œrodki przekazu, minister W³a-

dys³aw Bartoszewski reprezentowa³ Polskê na
miêdzynarodowej konferencji w Pradze na temat
„Mienie ery holokaustu”, podczas której organi-
zacje ¿ydowskie domaga³y siê u³atwieñ praw-
nych w odzyskiwaniu dawnych maj¹tków ofiar
holokaustu. Minister W³adys³aw Bartoszewski
mia³ powiedzieæ, ¿e „obecny rz¹d pracuje nad for-
m¹ rozwi¹zañ prawnych, aby zrekompensowaæ
w³asnoœæ, która zosta³a utracona wskutek dzia-
³añ w³adz komunistycznych oraz niemieckiego
okupanta. Regulacja ma dotyczyæ wszystkich
pokrzywdzonych, tak¿e tych przebywaj¹cych za
granic¹”.

Wczeœniej Yuli Edelstein, izraelski minister do
spraw informacji, wezwa³ wszystkie kraje do jak
najszybszego stworzenia specjalnego funduszu,
który mia³by zasilaæ ofiary holokaustu, zaœ we
wnioskach z konferencji strona ¿ydowska zawar-
³a ¿¹danie, ¿e Polska powinna zwróciæ mienie na-
le¿¹ce przed wojn¹ do ¯ydów, a je¿eli jest to ju¿
niemo¿liwe, to wyp³aciæ ekwiwalent pieniê¿ny.
Organizacje ¿ydowskie domagaj¹ siê równie¿ z³a-
godzenia wymogów, jeœli chodzi o dokumentacjê
posiadan¹ przez osobê sk³adaj¹c¹ wniosek
o zwrot maj¹tku, co mo¿e – naszym zdaniem –
umo¿liwiæ nadu¿ycia. Postuluje siê tak¿e powo³a-
nie specjalnych, jak napisano, „trybuna³ów albo
agencji do spraw roszczeñ”, którym do wydania
decyzji mia³yby wystarczaæ „alternatywne formy
dowodów”. Wnioski w tej sprawie mo¿na by sk³a-
daæ drog¹ elektroniczn¹ lub za poœrednictwem
placówek dyplomatycznych, przy czym ani miej-
sce zamieszkania, ani obecne obywatelstwo sk³a-
daj¹cego wniosek nie mia³oby ¿adnego znaczenia.
Wnosi siê równie¿ o to, aby odszkodowania za
w³asnoœæ ¿ydowsk¹ pozbawion¹ spadkobierców
przekazaæ Œwiatowej Organizacji na rzecz Resty-
tucji Mienia ¯ydowskiego, czyli instytucji niema-
j¹cej nic wspólnego ze spadkobiercami.

Mo¿na dodaæ, ¿e z apelem w tej sprawie wy-
st¹pi³ Dawid Peleg, który jeszcze kilka tygodni te-
mu by³ ambasadorem Izraela w Warszawie, a obe-
cnie stan¹³ na czele Œwiatowej Organizacji na
rzecz Zwrotu Mienia ¯ydowskiego. To on podczas
konferencji oszacowa³ wartoœæ utraconego w Pol-
sce maj¹tku ¿ydowskiego na wiele miliardów do-
larów, na których zwrot bêdzie nalega³, ale doda³,
¿e „Polska nie powinna siê jednak obawiaæ, ¿e to
zbyt obci¹¿y jej bud¿et, p³atnoœæ mo¿na roz³o¿yæ
na raty”.

Panie Premierze, spadkobiercy polscy i obcy
w naszym kraju nie maj¹ powodu do narzekañ,
pañstwo oddaje maj¹tki lub wyp³aca spadkobier-
com odszkodowania, jednak w³asnoœæ osób nie-

maj¹cych spadkobierców przechodzi na rzecz
Skarbu Pañstwa. Dotyczy to wszystkich obywate-
li, niezale¿nie od ich pochodzenia etnicznego czy
wyznawanej przez nich religii. Takie jest polskie
prawo i mamy nadziejê, ¿e nie zostanie ono zmie-
nione. Chcielibyœmy jednak w tej kwestii wyjaœ-
nieñ, abyœmy wiedzieli, czy siê nie mylimy.

Ponadto zaniepokoi³a nas wypowiedŸ prezy-
denta Izraela Szymona Peresa, który na konferen-
cji ekonomicznej w Tel Awiwie wypowiedzia³ takie
s³owa: „wykupujemy Polskê”. Czy by³ to jedynie
lapsus, a prezydentowi zale¿a³o na wizerunku, na
pokazaniu Izraela, który jest mocny ekonomicz-
nie i prowadzi interesy na ca³ym œwiecie? Oto ta
wypowiedŸ: „Izraelska ekonomia jest w stanie roz-
kwitu. Izraelscy biznesmeni inwestuj¹ wszêdzie
na œwiecie, Izrael mo¿e poszczyæ siê niespotyka-
nym sukcesem. Na dzieñ dzisiejszy wygraliœmy
ekonomiczn¹ niezale¿noœæ i wykupujemy Man-
hattan, Polskê i Wêgry. (...) Dla naszego ma³ego
kraju to jest naprawdê zadziwiaj¹ce.” Cytujê za
www.niezalezna.pl. Rzecznik Ambasady Izraela
András Büchler potwierdzi³ prawdziwoœæ tej wy-
powiedzi, zaznaczy³ jednak, ¿e s³owa by³y Ÿle do-
brane.

Panie Premierze, chcielibyœmy poznaæ pañskie
stanowisko na temat poruszonych tu kwestii,
a przede wszystkim pragniemy zaznajomiæ siê
z przygotowywan¹ przez rz¹d form¹ zwrotu ma-
j¹tków czy odszkodowañ wszystkim pokrzywdzo-
nym. Czy to oznacza, ¿e polski podatnik bêdzie
p³aci³ wszystkim za krzywdy wyrz¹dzone w Polsce
przez Niemców i Rosjan?

Z powa¿aniem – i tu podpisy senatorów –
Czes³aw Ryszka, Stanis³aw Zaj¹c, Ryszard Ben-
der, W³adys³aw Dajczak, Bohdan Paszkowski,
Stanis³aw Gogacz, Tadeusz Skorupa, Norbert
Krajczy, Witold Lech Idczak, Henryk Górski,
Bronis³aw Korfanty, Waldemar Kraska, Krzy-
sztof Majkowski, Jan Dobrzyñski, Zbigniew Ro-
maszewski, Stanis³aw Kogut, Grzegorz Banaœ,
Zdzis³aw Pupa, Wies³aw Dobkowski, Stanis³aw
Karczewski, Piotr Kaleta, Jerzy Chróœcikowski,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Zbigniew Ci-
choñ, Kazimierz Wiatr, W³adys³aw Ortyl, Tade-
usz Gruszka, Stanis³aw Piotrowicz i Janina Fet-
liñska. Warszawa, 1 lipca 2009 r. Dziêkujê za
uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Terazoœwiadczeniewyg³osipansenatorKrajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zwykle staram siê nie wyg³aszaæ oœwiadczeñ,

¿eby nie zabieraæ czasu, ale myœlê, ¿e uczyniê to
ze wzglêdu na powagê sprawy. Pod moim oœwiad-
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czeniem podpisa³o siê dwudziestu szeœciu sena-
torów, w zwi¹zku z tym chcê je wyg³osiæ. Jest to
oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Mini-
strów, pana Donalda Tuska.

Zwracam siê do pana premiera z proœb¹ o za-
pewnienie œrodków finansowych dla powodzian
powiatu nyskiego. Wed³ug szacunków burmi-
strzów i wójtów, jest to kwota ponad 10 milio-
nów z³.

Wezbrana woda zniszczy³a ponad siedemdzie-
si¹t budynków mieszkalnych i gospodarstw, do-
prowadzaj¹c do strat w inwentarzu, w zmechani-
zowanym sprzêcie i w infrastrukturze komunika-
cyjnej. We wsi Dziewiêtlice w gminie Paczków rze-
ka, która p³ynie wzd³u¿ wioski, zniszczy³a trzy
mosty i lokaln¹ drogê ³¹cz¹c¹ przygranicze pol-
sko-czeskie. Podobna sytuacja jest w gminie Ot-
muchów i przygranicznej wiosce Jarno³tów oraz
w gminie G³ucho³azy. Niezbêdne informacje o po-
trzebnych œrodkach na odbudowê zniszczeñ s¹
przekazywane panu premierowi przez s³u¿by za-
rz¹dzania kryzysowego starosty nyskiego i woje-
wody opolskiego.

Jednak najwiêkszym zagro¿eniem bezpie-
czeñstwa miasta Nysy jest zbiornik retencyjny
na Jeziorze Nyskim, z którego woda wp³ywa do
rzeki Nysy K³odzkiej. Anomalie pogodowe powo-
duj¹ce wzrost opadów atmosferycznych, brak
monitoringu, zw³aszcza wp³ywu wody do Jeziora
Nyskiego z rzeki Bia³ki, czyli od strony czeskiego
pogranicza, jak i wód ze strony rzeki Nysy K³odz-
kiej od Kotliny K³odzkiej, powoduj¹ nieustanne
zagro¿enie powodzi¹, co grozi zniszczeniem mia-
sta Nysy.

Inwestycja zwi¹zana z remontem Jeziora Nys-
kiego, która zosta³a pierwotnie usuniêta z listy
indykatywnej w 2007 r., a przywrócona dopiero
po licznych interwencjach parlamentarzystów
i w³adz samorz¹dowych w 2009 r., ma obejmo-
waæ poszerzenie koryta rzeki, zabezpieczenia
p³yty dennej na jeziorze wraz ze wzmocnieniem
samej tamy, a tak¿e wykonanie przebudowy
urz¹dzeñ zrzutowych wraz z budow¹ upustów
dennych i polderów zabezpieczaj¹cych stany po-
ziomu wody. Powinno to byæ traktowane przez
rz¹d pana premiera jako dzia³anie priorytetowe
dla regionu. Koszt jego pierwszego etapu okreœ-
lono na kwotê 450 milionów z³. Jezioro Nyskie,
wybudowane w latach siedemdziesi¹tych, jest
jednym z nielicznych, które zosta³y usytuowane
powy¿ej piêædziesiêciotysiêcznego miasta. Usz-
kodzenie nyskiej tamy mo¿e spowodowaæ nie-
kontrolowany wyp³yw wody i w konsekwencji za-
lanie okolicznych miejscowoœci, w tym trzech
miast, piêtnastu wiosek oraz znacznej czêœci
Wroc³awia. Obecna sytuacja powodziowa wymu-
si³a zrzut 350 m3/s, a to ju¿ spowodowa³o zalanie
Lewina Brzeskiego i Skarbimierza.

Zwracam siê do pana premiera z proœb¹ o przy-
spieszenie prac nad remontem nyskiej tamy. Obe-
cnie rozpoczêty jest etap przyjêcia studium wyko-
nalnoœci i og³oszenia w miesi¹cu lipcu bie¿¹cego
roku przetargu na projekt modernizacji Jeziora
Nyskiego. Ale dopiero w 2011 r. planowana jest in-
westycja w ramach programu operacyjnego „Infra-
struktura i Œrodowisko”, priorytet trzeci, dzia³anie
3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpie-
czeñstwa przeciwpowodziowego”.

Ulewy trwaj¹ce od 25 do 27 czerwca bie¿¹cego
roku pokaza³y, ¿e bezpieczeñstwo nie tylko Nysy,
ale te¿ s¹siednich miejscowoœci z terenu powia-
tów nyskiego i brzeskiego oraz Wroc³awia, uzale¿-
nione jest od mo¿liwoœci zatrzymania maksymal-
nej iloœci wody w Jeziorze Nyskim jako zbiorniku
retencyjnym o pojemnoœci 124 milionów m3. Obe-
cnie jest to niemo¿liwe.

Proszê pana premiera, równie¿ jako mieszka-
niec Nysy, który w 1997 r. prze¿y³ powódŸ i do dzi-
siejszego dnia usuwa zniszczenia budynku mie-
szkalnego, aby pan premier do³o¿y³ wszelkich sta-
rañ, które przyspiesz¹ realizacjê i finansowanie
przebudowy i zabezpieczenia Jeziora Nyskiego.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja pragnê skierowaæ swoje oœwiadczenie do

ministra komunikacji. Jest ono zwi¹zane z pro-
blemem z pozoru lokalnym, bo dotycz¹cym dwor-
ca w Wieliczce Stacji, ale faktycznie maj¹cym zna-
czenie w skali ca³ej Polski.

Trzeba sobie uprzytomniæ, ¿e ten dworzec sta-
nowi wizytówkê ca³ej Polski, albowiem do Wielicz-
ki, jako zabytku klasy zerowej, przybywaj¹ ludzie
z ca³ego œwiata. I pierwszy kontakt, jaki maj¹
z Polsk¹, gdy przyje¿d¿aj¹ do Wieliczki, to ten ob-
skurny dworzec, który jest zaroœniêty traw¹, na
którym s¹ czêœciowo rozebrane tory kolejowe, na
którym jest masa œmieci, ³¹cznie z rozbitym
szk³em. Wyst¹pi³em w tej sprawie do dyrekcji
okrêgowej PKP, która zwróci³a moje wyst¹pienie
do dyrekcji regionalnej PKP. Jednak¿e mimo up-
³ywu kilku miesiêcy do tej pory ani nie otrzyma-
³em odpowiedzi, ani te¿ nie nast¹pi³a zmiana sta-
nu faktycznego i ten dworzec w dalszym ci¹gu od-
strasza ludzi i stanowi bardzo brzydk¹ wizytówkê
Polski. Dlatego pozwoli³em sobie wyst¹piæ z tym
oœwiadczeniem. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Na tym zakoñczyliœmy oœwiadczenia.
Informujê, ¿e protokó³ trzydziestego pi¹tego

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-

rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Se-
natu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste pi¹te posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 23)
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98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + - + - - + + + # + - + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 84 88 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 86 88 88 88 88 88 86 86
Za 83 87 15 87 38 31 86 87 88 36 86 36 85 88 87 87 88 88 69 86
Przeciw 1 0 53 0 48 53 0 0 0 51 1 52 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 18 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 17 0
Nie g³osowa³o 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
2 M. Adamczak - + + + - + + - - + + + - + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + . + + + + + + + - + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
7 R.J. Bender + ? - ? + + + + + + + + + + + - + + + +
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga - + + + + + + - - + + + - + + . + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + . + +
11 K. Bochenek - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + # + + + + + + + - + + + +
17 W. Cimoszewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
19 W. Dajczak + + + + . + + + + + + + + + + - + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
22 J. Duda - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
24 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
26 S.A. Gorczyca - + + + + + + + - + + + - + # + + + + +
27 R.J. Górecki - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
29 M.T. Grubski - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
34 S.A. Iwan - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
36 S. Jurcewicz - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + # + + + + + + - + + + +
39 L. Kieres - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
40 K.M. Kleina - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
42 P. Klimowicz - ? - + + + + - - + + + - + + + + + + +
43 R. Knosala - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
45 M. Konopka - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
47 S. Kowalski - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + - + + + ?
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
50 K. Kwiatkowski - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + ?
53 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 A.A. Motyczka - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
58 R.K. Muchacki - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
59 I. Niewiarowski - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
60 M. Ok³a - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
61 J. Olech - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
63 A. Owczarek - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
67 A. Person - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz - + + + + + + - - + . + - + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
72 J.W. Rachoñ - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
73 M.D. Rocki - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka - + + + + + + - - + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski . # + # # + + - - + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
79 J. Sepio³ - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
80 W. Sidorowicz - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . + + + + + + + + + + + - + + + ?
83 E.S. Smulewicz - + + # + + + - - + + + - + + + + + + +
84 J. Swakoñ - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
86 A. Szewiñski - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
87 G.A. Sztark - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
88 M. Trzciñski - + + + + + + - - + + + . + + + + + + +
89 P. Wach - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
91 M.S. Witczak - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + ? + + + + + + + + + + + + + - + + + +
94 M. Wojtczak - + + + + + + - - + + + - + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak - + . + + + + - - + + + - + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - + + + - + + - - + + + - + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - + + + - + + - - + + + - + + + + + + +

100 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 86 87 86 87 87 88 88 87 88 88 87 88 87 88 88 87 88 87 88 88
Za 35 83 84 84 83 88 88 34 35 88 87 88 38 88 87 53 88 87 88 85
Przeciw 51 0 2 0 3 0 0 51 52 0 0 0 49 0 0 30 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3
Nie g³osowa³o 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + - - + + + + + + - + - . . . . . . . .
2 M. Adamczak + - - + + + + + + - + - - - - ? + + - +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga + - - + + + + + + - . - - - - + + + - +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + - - + + + + + + - - # - ? - + . . - +
12 B.M. Borusewicz + - - + + + + + + - - + - - + + + + - +
13 B. Borys-Damiêcka + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 G. Czelej + . . . . . + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda + - - + + + + + + - + - + - - + + + - +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + ? - + + + + + + - - + # - - + + + - +
27 R.J. Górecki + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
30 P.A. Gruszczyñski + - - + + + + + + - - - - - - + + + . +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + - - + + + + + + - + - - + - + + + - +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + . + . + + + + + . + + + +
39 L. Kieres + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
40 K.M. Kleina + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
42 P. Klimowicz + - - + + + + + + - + - - - - + + + - +
43 R. Knosala + - - + + + + + + - - - + - - + + + - +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 A.A. Motyczka + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
58 R.K. Muchacki + - - + + + + + + - + ? - ? - + + + - +
59 I. Niewiarowski + - - + + + + + + - + - - - - + + + - +
60 M. Ok³a + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
61 J. Olech + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + ? . + + + + + + - - - + - ? + + + - +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
67 A. Person + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
68 A.K. Piechniczek + - - + + + + + + + + + + + ? + + + - +
69 K.M. Piesiewicz + - ? + + + + + + - ? ? - ? ? + + + ? +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + ? - + + + + + + - - + - - - + + + - +
73 M.D. Rocki + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
76 J. Rulewski + - - + + + + + + ? - + - + - + + + - +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + - - + + + + + + - - - - - - + - + - +
80 W. Sidorowicz + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + - - + + + + + + - + ? ? ? ? # + + - +
84 J. Swakoñ + - - + + + + + + - + - - - - + + + - +
85 Z.M. Szaleniec + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
86 A. Szewiñski + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
87 G.A. Sztark + - - + + + + + + - + - ? - - + + + - +
88 M. Trzciñski + - - + + + + + + + - - - - - + + + - +
89 P. Wach + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + - - + + + + + + - - - - - - # + + - +
92 E.K. Wittbrodt + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - - + + + + + + - + - - - - + + + - +
95 H.M. WoŸniak + - - + + + + + + - + - - - - + + + - +
96 J. Wyrowiñski + - - + + + + + + - - - - - - + + + - +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - - + + + + + + - + - - - - + + + - +

100 M. Zió³kowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obecnych 88 85 84 85 85 85 86 85 86 85 85 86 85 85 85 84 84 84 84 85
Za 88 33 33 85 85 85 86 85 86 34 47 39 38 37 35 81 83 84 33 85
Przeciw 0 49 50 0 0 0 0 0 0 50 37 43 44 44 46 0 1 0 49 0
Wstrzyma³o siê 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 4 1 0 0 2 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak - + - - - + + - + + + + + + - + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + - + + + + + + + + + - + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga - + . - - + + - + + - + + + - + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
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 85 84 84 85 85 85 85 85 84 85 85 85 85 85 85 85 85 84 85 85
Za 33 82 36 33 35 85 84 35 82 85 36 85 85 85 34 85 84 84 85 84
Przeciw 50 0 44 50 49 0 1 49 0 0 47 0 0 0 50 0 1 0 0 0
Wstrzyma³o siê 2 2 4 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak + - - + - + - + - + + + - + + + - - - +
3 P.£. Andrzejewski + + . + + - + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga + - - + - + - + - + + + - + + + - - - +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

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 85 85 84 80 85 85 84 84 85 85 85 84 85 84 84 84 84 85 85 84
Za 85 35 34 75 37 74 35 83 36 85 85 84 35 83 82 83 33 34 34 83
Przeciw 0 49 48 1 46 5 48 0 47 0 0 0 48 0 2 0 50 47 50 0
Wstrzyma³o siê 0 1 2 1 2 6 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak - - - - + - - - - - + - - - + - - + - ?
3 P.£. Andrzejewski + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga # - - - + - - - - - + - - - + - - + - -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

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 83 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 84 84 84 81 79 80 78
Za 36 34 34 37 84 35 36 37 35 36 84 34 39 36 82 33 33 79 36 9
Przeciw 45 50 44 46 0 48 47 47 47 48 0 49 44 45 1 49 46 0 41 62
Wstrzyma³o siê 1 1 6 2 1 2 2 1 3 1 0 2 2 3 0 2 2 0 3 7
Nie g³osowa³o 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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121 122 123 124 125126

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 . . . . . .

121 122 123 124 125126

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 80 79 80 80 80 80
Za 33 78 36 80 45 61
Przeciw 44 0 43 0 34 3
Wstrzyma³o siê 3 0 1 0 1 16
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 35. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwa¿niejszym aktem prawnym i podstaw¹ ustroju nasze-

go kraju. Okreœlone s¹ w niej priorytetowe wartoœci dla Polski oraz ca³ego narodu polskiego. Wœród nich
wymienia siê zasady ustroju politycznego, gospodarczego i spo³ecznego, katalog praw i obowi¹zków oby-
wateli, katalog Ÿróde³ prawa obowi¹zuj¹cego w Rzeczypospolitej oraz sposób ich wydawania. Gwarantuje
ona wszystkim polskim obywatelom równoœæ wobec prawa, wolnoœæ i nietykalnoœæ osobist¹, wolnoœæ su-
mienia i wyznania, prawo do sprawiedliwego s¹du i prawn¹ ochronê ¿ycia. Okreœla ona równie¿ kompe-
tencje najwy¿szych organów w³adzy ustawodawczej, wykonawczej i s¹downiczej.

Od ustanowienia obecnej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej minê³o ju¿ ponad dziesiêæ lat. Sytuacja
w kraju przez ten okres bardzo siê zmieni³a. Najwa¿niejszym faktem sta³o siê przyst¹pienie w 2004 r. do
Unii Europejskiej, a tym samym przyjêcie w ca³oœci dorobku prawnego Unii. Wprowadzi³o to bardzo wiele
istotnych zmian w polskim systemie prawnym. Dlatego tak wa¿ne jest zastanowienie siê nad kierunkami
zmian ustawy zasadniczej.

Obecnie jedn¹ z najwa¿niejszych spraw wydaje siê kwestia sprawowania urzêdu pos³a i senatora. Kon-
stytucja stwierdza, ¿e do Sejmu mo¿e zostaæ wybrany maj¹cy prawo wybierania obywatel Rzeczypospoli-
tej Polskiej, który najpóŸniej w dniu wyborów ukoñczy dwadzieœcia jeden lat, a do Senatu – obywatel, któ-
ry najpóŸniej w dniu wyborów ukoñczy trzydzieœci lat. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ prawo wybierania ma-
j¹ w Polsce wszystkie osoby pe³noletnie niepozbawione tego prawa z mocy wyroku i posiadaj¹ce zdolnoœæ
do czynnoœci prawnych. W ustawie o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono nowy
element ograniczaj¹cy mo¿liwoœæ kandydowania do Sejmu RP i Senatu RP. Zmiana ta dotyczy niekaral-
noœci kandydatów na pos³ów i senatorów. Funkcji tej nie bêdzie mog³a sprawowaæ osoba, ukarana za
przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego, wobec której wydano prawomocny wyrok wa-
runkowo umarzaj¹cy postêpowanie karne w sprawie. Oznacza to równie¿ mo¿liwoœæ utracenia mandatu
poselskiego lub senatorskiego w chwili pope³nienia przestêpstwa.

Kolejn¹ wa¿n¹ zmian¹ jest ograniczenie immunitetu poselskiego i senatorskiego. Obecnie jest to przy-
wilej, na mocy którego osoba pe³ni¹ca okreœlon¹ przepisami funkcjê nie podlega danym przepisom. Oz-
nacza to tym samym ograniczenie odpowiedzialnoœci prawnej danej osoby z tytu³u pe³nienia przez ni¹
okreœlonej funkcji. G³ównym celem istnienia immunitetu jest ochrona cz³onków parlamentu przed pró-
bami ograniczania ich niezale¿noœci, w szczególnoœci swobody g³osowania oraz wolnoœci wypowiedzi. S¹
to fundamentalne prawa ka¿dego parlamentarzysty i nie powinny byæ one ograniczane. Jednak¿e
w chwili pope³nienia przestêpstwa pospolitego parlamentarzyœci nie powinni byæ traktowani w inny spo-
sób ni¿ wszyscy Polacy.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, konstytucja jest najwa¿niejszym aktem prawnym Rzeczypospolitej
Polskiej. Zawiera ona fundamentalne dla ka¿dego Polaka prawa, jakimi s¹ prawo do zatrudnienia, prawo
do wolnoœci, prawo do ochrony zdrowia, prawo do równego dostêpu do wykszta³cenia oraz wiele innych
zasadniczych norm. Przepisy te dotycz¹ równie¿ sprawowania w³adzy. Sytuacja polityczna, ekonomiczna
oraz spo³eczna w Polsce uleg³a du¿ej zmianie przez ostatnie dziesiêæ lat, czyli od czasu uchwalenia obec-
nie obowi¹zuj¹cej konstytucji. Dlatego tak wa¿ne jest baczenie na dane zmiany oraz wprowadzenie odpo-
wiednich rozwi¹zañ do polskiego prawodawstwa. Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej dotyczy przede wszystkim funkcjonowania w³adzy publicznej. Rzecz¹ fundamentaln¹ sta³o siê za-
kazanie kandydowania do Sejmu lub Senatu osobom, które dopuœci³y siê pope³nienia przestêpstwa,
a tak¿e wyeliminowanie z grona parlamentarzystów osób skazanych. Jednoczeœnie zwrócono uwagê na
ograniczenie immunitetu poselskiego i senatorskiego w celu umo¿liwienia jednakowego traktowania
parlamentarzystów oraz przeciêtnych Polaków.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, zmiany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej s¹ niezbêdne. Chodzi
o uaktualnienie polskiego prawodawstwa, a w szczególnoœci najwa¿niejszego aktu prawnego, jakim jest
ustawa zasadnicza. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Uczestnicz¹c w debacie dotycz¹cej zmiany ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypo-

spolitej Polskiej, mam zaszczyt przedstawiæ kilka uwag dotycz¹cych proponowanych rozwi¹zañ.
Wprowadzona w ustawie zasadniczej zmiana dotyczy art. 99 i polega na dodaniu do obecnego artyku³u

ust. 3 statuuj¹cego negatywn¹ przes³ankê dotycz¹c¹ biernego prawa wyborczego. Stosownie do tego
przepisu osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karê pozbawienia wolnoœci za przestêpstwa umyœ-
lne œcigane z oskar¿enia publicznego nie mo¿e byæ wybrana do Sejmu i Senatu.

Wprowadzenie tego zapisu w konstytucji ma za zadanie doprowadziæ do eliminacji z ¿ycia politycznego
osób, które s¹ skazane prawomocnie za przestêpstwa umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego. Takie
za³o¿enie wydaje siê s³uszne. Odwo³uj¹c siê do opinii publicznej, trzeba wskazaæ, i¿ zmiana ta jest spo³e-
cznie oczekiwana, gdy¿ w powszechnej opinii obywateli przestêpcy nie powinni zasiadaæ w parlamencie,
a tym bardziej nie powinni braæ udzia³u w tworzeniu prawa.

PiS zawsze opowiada³ siê za tym, aby w ¿yciu publicznym nie uczestniczy³y osoby, które nie mog¹ wy-
kazaæ siê nieskazitelnym charakterem i wysokimi przymiotami moralnymi.

Przypomnê, i¿ w styczniu 2004 r. klub PiS popar³ zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Euro-
pejskiego, które zakaza³y takim osobom kandydowania. W maju 2004 r. wprowadzi³ przepisy, które zaka-
za³y kandydowania do samorz¹dów terytorialnych oraz na funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast osobom prawomocnie skazanym. W ubieg³ej kadencji PiS zg³osi³ propozycjê nowelizacji art. 99
konstytucji, która wprowadzi³aby zakaz kandydowania do Sejmu i Senatu oraz wygaœniêcie mandatu
osób, które publicznie pope³ni³y przestêpstwa umyœlne. Niestety up³yw kadencji nie pozwoli³ na realiza-
cjê tych zamierzeñ. Cieszymy siê, ¿e nasi nastêpcy nie pozostali obojêtni wobec tej kwestii i o¿y³y dysku-
sje w tym przedmiocie.

Zmiana ta w gruncie rzeczy stanowi konsekwencjê naszych dzia³añ, jednak¿e nie zapominajmy, ¿e do-
tyczy ona aktu najwy¿szej rangi, dlatego te¿ powinniœmy podchodziæ do niej z ogromn¹ rozwag¹.

Wszyscy zgadzamy siê z tym, ¿e wybrani przez naród jego przedstawiciele powinni posiadaæ nieskazi-
telny charakter, nieposzlakowan¹ opiniê oraz wykazywaæ postawê poszanowania prawa. Funkcja parla-
mentarzysty opiera siê na kryterium zaufania publicznego. Wyborcy, obdarzaj¹c nas zaufaniem, doko-
nali wyboru konkretnych ludzi, których priorytetowym zadaniem jest godna ich reprezentacja, wyborcy
bowiem tego w³aœnie oczekuj¹. Parlamentarzysta powinien byæ wzorem, powinien godnie siê zachowy-
waæ, gdy¿ przez to wzmacnia powagê i autorytet parlamentu, podnosi jakoœæ ¿ycia politycznego oraz wy-
rabia w spo³eczeñstwie szacunek do swojej pracy i do prawa, jakie tworzy.

Wspomniane zmiany wymagaj¹ g³êbokiej analizy, poniewa¿ poruszamy siê w obrêbie delikatnej mate-
rii, dotycz¹cej praw gwarantowanych ka¿demu obywatelowi konstytucj¹. Nale¿y bardzo ostro¿nie przea-
nalizowaæ, czy zmiany w tej materii nie wp³yn¹ na naruszenie podstawowych zasad praworz¹dnoœci.
Trzeba g³êboko rozwa¿yæ, czy wprowadzenie do konstytucji tego ograniczenia prawa wyborczego nie go-
dzi w konstytucyjne prawa obywatelskie b¹dŸ te¿ w podstawowe standardy demokratycznego pañstwa
prawnego.

Kierunek proponowanych w tej noweli zmian jest oczekiwany przez 85% spo³eczeñstwa, które chcia³o-
by wykreowania standardu godnego pe³nienia mandatu przez pos³ów i senatorów. Wprowadzenie zmiany
znajduje tak¿e racjonalne uzasadnienie. W praktyce podobne ograniczenia funkcjonuj¹ ju¿ w odniesie-
niu do mandatów cz³onków samorz¹du terytorialnego, dlaczego wiêc standardy wymagane od funkcjo-
nariuszy samorz¹du mia³yby byæ wy¿sze ani¿eli standardy wymagane od pos³ów i senatorów.

To, ¿e tak zwany cenzus niegodnoœci wyborczej obj¹³by obecnie równie¿ wszystkich parlamentarzy-
stów, a nie tylko, jak by³o to dotychczas, organy samorz¹du terytorialnego i pos³ów do Parlamentu Euro-
pejskiego, tak¿e wydaje siê rozs¹dne. Argumentacja, ¿e wprowadzone rozwi¹zania ujednolic¹ przepisy
prawne, tak¿e wydaje siê logiczna, gdy¿ po zmianie wymogi dotycz¹ce wszystkich osób wybieranych na
funkcje publiczne bêd¹ takie same.

Odniosê siê jeszcze do ostatniej sejmowej poprawki PiS, któr¹ odrzucono, a która dotyczy³a pozbawie-
nia biernego prawa wyborczego by³ych funkcjonariuszy s³u¿b specjalnych PRL. Takie osoby z moralnego
punktu widzenia równie¿ nie powinny mieæ prawa do zasiadania w polskim parlamencie. Tacy ludzie, ze
wzglêdu na krzywdy przez nich wyrz¹dzone, niew¹tpliwie nie s¹ godni, aby piastowaæ jak¹kolwiek fun-
kcjê w parlamencie RP, dlatego te¿ powinno byæ wprowadzone jakieœ ograniczenie w tym zakresie.

Niew¹tpliwie proponowana zmiana jest powszechnie oczekiwana i zmierza we w³aœciwym kierunku.
Nale¿y jednak mieæ na uwadze to, ¿e dotyczy ona najwa¿niejszego aktu prawnego, wiêc nie powinniœmy
pochopnie podejmowaæ decyzji w tej sprawie. Konstytucja gwarantuje nieskrêpowany udzia³ w ¿yciu po-
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litycznym poprzez przyznanie praw obywatelskich, a to z kolei jest jednym z podstawowych standardów
nowo¿ytnej koncepcji demokracji.

Ka¿d¹ zmianê, która dotyka problematyki konstytucyjnie przyznanych jednostce praw i wolnoœci, na-
le¿y dog³êbnie przeanalizowaæ i z rozwag¹ podj¹æ decyzje w tym przedmiocie, aby nie naraziæ siê na zarzut
naruszania prawa konstytucyjnego i bezpodstawnego ograniczenia konstytucyjnie gwarantowanych
praw jednostki dotycz¹cych prawa wyborczego.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych zosta³ przygotowany przez sejmow¹ Ko-

misjê Nadzwyczajn¹ „Przyjazne Pañstwo”. Najwa¿niejszym zadaniem tej nowelizacji jest wprowadzenie
zmian dotycz¹cych §3 w art. 411.

G³ównym celem projektu jest przede wszystkim obni¿enie progu liczby akcji upowa¿niaj¹cej do tego,
by w statucie spó³ki wprowadziæ ograniczenia dla akcjonariuszy do wykonywania z owych akcji prawa
g³osu.

Kolejn¹ przes³ank¹ jest wyeliminowanie w¹tpliwoœci zwi¹zanych z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisa-
mi dotycz¹cymi doliczania tytu³ów prawnych do liczby akcji zwi¹zanych z ograniczeniem prawa g³osu. Te
w¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê zarówno w doktrynie, jak i w praktyce.

Komisja „Przyjazne Pañstwo” zaproponowa³a obni¿enie do 10% z obecnie obowi¹zuj¹cych 20% upo-
wa¿nienia do wprowadzenia zmian w statucie. Na tej podstawie mo¿liwe bêdzie ograniczenie prawa wy-
konywania g³osu. Co równie¿ jest istotne, proponuje siê, aby do danej liczby g³osów doliczyæ równie¿ inne
tytu³y prawne. W ich sk³ad wchodzi³yby zastaw i u¿ytkowanie, jak równie¿ sytuacje, w których podmiot
jest jedynie zastawnikiem lub u¿ytkownikiem b¹dŸ te¿ posiada inny tytu³ prawny, nie bêd¹c akcjonariu-
szem. Proponuje siê równie¿ ograniczenie danej osobie prawa wykonywania g³osu, o ile dysponuje liczb¹
akcji, która przekracza 10%.

Warto wyjaœniæ, i¿ ta propozycja wynika z faktu, ¿e w spó³kach akcyjnych akcjonariusze powinni dys-
ponowaæ mo¿liwie du¿ym wp³ywem na funkcjonowanie spó³ki. Jednak¿e we wspó³czesnym obrocie go-
spodarczym akcjonariat w spó³kach akcyjnych jest bardzo rozdrobniony. W rezultacie osoba, które po-
siada 20% akcji, co ma miejsce w obowi¹zuj¹cych przepisach, ma realny wp³yw na sposób funkcjonowa-
nia spó³ki, a to wi¹¿e siê równie¿ z podejmowaniem decyzji z wy³¹czeniem pozosta³ych funkcjonariuszy.
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e ograniczenie to dotyczy liczby akcji przekraczaj¹cej podstawowy próg. Oz-
nacza to, wed³ug proponowanych przepisów, ¿e akcjonariusz, który dysponuje ponad 10% akcji, z da-
nych 10% wykonuje swoje prawa tak jak pozostali akcjonariusze. W przypadku nadwy¿ki powy¿ej 10%
statut mo¿e wprowadziæ ograniczenia co do g³osu, jednak zale¿y to wy³¹cznie od decyzji akcjonariuszy.

Podsumowuj¹c, proponowane zmiany maj¹ przede wszystkim na celu u³atwienie funkcjonowania
spó³ek akcyjnych. Okreœlaj¹ jednoznacznie, kiedy akcjonariusze oraz zastawnicy i u¿ytkownicy maj¹
mieæ ograniczone prawo g³osu. Co równie¿ istotne, zmiana ta zmierza do ograniczenia wp³ywu rozdrob-
nionego akcjonariatu, a tym samym do wyeliminowania zjawiska koncentracji kontroli w spó³kach. Nale-
¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ ograniczenie prawa g³osu mo¿e te¿ polegaæ na przyznaniu jednego g³osu z okreœ-
lonej liczby akcji, jednak¿e dotyczy to jedynie wykonywania prawa g³osu z akcji, których liczba przekra-
cza limit g³osów okreœlonych w statucie jako próg, powy¿ej którego obowi¹zuj¹ ograniczenia. Omawiana
zmiana dotyczy nie tylko spó³ek handlowych, ale równie¿ gie³dowych, w których zbytnie rozdrobnienie
akcjonariatu na lata doprowadzi³o do ustalenia uk³adu si³. Co najwa¿niejsze, spó³ki otrzymuj¹ mo¿li-
woœæ zmiany statusu w przedstawionym zakresie. Omówiono równie¿ i rozwi¹zano jeden z najpowa¿niej-
szych problemów dotycz¹cych prawa g³osu akcjonariuszy, którzy dysponowali g³osami na podstawie in-
nych tytu³ów ni¿ akcja.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany wprowadzone do kodeksu spó³ek handlowych s¹ niezbêdne.
W sposób incydentalny go zmieniaj¹. Wynikaj¹ z doktryny, a tak¿e z przemyœleñ praktyków. Z ca³¹ pew-
noœci¹ nowelizacja ta wzmocni ochronê praw mniejszoœciowych akcjonariuszy w sytuacji rozdrobnienia
kapita³u. Bez w¹tpienia zwiêkszy pewnoœæ obrotu gospodarczego i stabilnoœæ funkcjonowania spó³ek.
Ponadto wszelkie zmiany s¹ zgodne zarówno z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, jak i z prawem Unii
Europejskiej. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy, zawrty w drukach senackich nr 564 i nr 564, zmienia zapis art. 411 §3 kodeksu spó³ek

handlowych. Pozwólcie pañstwo, ¿e przytoczê w ca³oœci now¹ propozycjê zapisu.
„Statut mo¿e ograniczyæ prawo g³osu akcjonariuszy dysponuj¹cych powy¿ej jednej dziesi¹tej ogó³u

g³osów w spó³ce. Do liczby g³osów, jakimi dysponuje akcjonariusz, dolicza siê g³osy przys³uguj¹ce mu ja-
ko zastawnikowi lub u¿ytkownikowi na podstawie innego tytu³u prawnego. Ograniczenie mo¿e równie¿
dotyczyæ innych osób, dysponuj¹cych prawem g³osu jako zastawnik, u¿ytkownik lub na podstawie in-
nych tytu³ów prawnych. Ograniczenie to mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie wykonywania prawa g³osu z akcji prze-
kraczaj¹cych limit g³osów okreœlony w statucie.”

Po zapoznaniu siê z komentarzami do kodeksu spó³ek handlowych autorstwa profesora Stanis³awa
So³tysiñskiego z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz po zasiêgniêciu opinii œrodo-
wiska gospodarczego pragnê zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na kilka elementów.

Omawiany przepis obni¿a z 20% do 10% próg wielkoœci pakietu akcji, powy¿ej którego statut spó³ki ak-
cyjnej mo¿e ograniczyæ prawo g³osu w³aœciciela, a tak¿e zastawnika czy u¿ytkownika akcji. A wiêc statut
nie bêdzie musia³ przewidywaæ ograniczeñ albo bêdzie móg³ ustalaæ próg na wybranym przez akcjonariu-
szy wy¿szym poziomie, na przyk³ad ograniczenie prawa g³osu dopiero powy¿ej 50% akcji. Ponadto w pro-
ponowanym zapisie doprecyzowano, ¿e do praw w³aœcicielskich doliczane bêdzie prawo wynikaj¹ce
z ograniczonych praw rzeczowych, takich jak zastaw czy u¿ytkowanie akcji. Co wiêcej, zgodnie z propono-
wanym zapisem ktoœ, kto w ogóle nie jest akcjonariuszem, ale przys³uguje mu na przyk³ad prawo u¿ytko-
wania 12% akcji po³¹czone z prawem g³osu, bêdzie móg³ zostaæ pozbawiony prawa g³osu z pakietu prze-
kraczaj¹cego 10%. Zmienione przepisy zagwarantuj¹ wiêksze prawa drobnym akcjonariuszom, mog¹ te¿
ograniczyæ wp³yw posiadaczy pakietów kontrolnych na zarz¹dzanie spó³k¹. Przy rozproszonym akcjona-
riacie nie jest bowiem konieczny pakiet wiêkszoœciowy, by decydowaæ o polityce korporacji.

W mojej ocenie proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnych akcjonariuszy, na
przyk³ad akcjonariuszy ze spó³ek pracowniczych, którzy licz¹c na pozyskanie inwestora strategicznego,
nie chcieliby rezygnowaæ z wp³ywu na decyzje strategiczne w swojej firmie. W tym miejscu pragnê pod-
kreœliæ, ¿e zmiana nie zagrozi interesom Skarbu Pañstwa, który – maj¹c znaczne udzia³y w wielu spó-
³kach – mo¿e nie zgodziæ siê na zmianê statutu ograniczaj¹c¹ jego prawa korporacyjne.

Bardzo czêsto pojawia siê pytanie: czy drobni akcjonariusze mog¹ decydowaæ o losach spó³ek gie³do-
wych?

W opinii spo³ecznej bardzo czêsto s³ychaæ g³osy, ¿e inwestorzy indywidualni skazani s¹ na pora¿kê
w konfrontacji z wiêkszymi podmiotami na rynku gie³dowym. W mojej opinii akcjonariusze mniejszoœcio-
wi zapominaj¹, ¿e wspólnie czêsto maj¹ wiêkszoœæ kapita³u spó³ek i mog¹ decydowaæ o ich losach, szcze-
gólnie podczas kluczowych walnych zgromadzeñ. Drobni akcjonariusze zdecydowanie za rzadko staraj¹
siê korzystaæ z praw przypisanych udzia³owcom. Niezrozumia³e s¹ sytuacje, w których akcjonariusze na
forach internetowych i w innych œrodkach masowego przekazu krytykuj¹ ruchy wiêkszych udzia³owców
b¹dŸ przedstawicieli zarz¹du, a gdy mog¹ je zmieniæ, kapituluj¹, chocia¿by nie bior¹c udzia³u w walnym
zgromadzeniu.

Dzia³ania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych w ci¹gu kilku ostatnich lat pokazuj¹, ¿e
okreœlenie „drobny inwestor” nie musi oznaczaæ inwestora s³abego. Przyk³adem mog¹ byæ miêdzy inny-
mi dzia³ania, dziêki którym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wprowadzi³o przedstawicieli
mniejszoœci do rad nadzorczych, zablokowa³o niekorzystne dla mniejszoœci fuzje czy te¿ wywalczy³o wy-
¿sze ceny w wezwaniach. Jeœli mniejszoœæ chce decydowaæ o swoich losach, to musi zrozumieæ odpo-
wiedzialnoœæ, jaka ci¹¿y na udzia³owcu spó³ki publicznej. W innym przypadku wiêkszy gracz zawsze
bêdzie silniejszy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pe³niê praw udzia³owych, a w szczególnoœci prawo do g³osowania, posiada ka¿dy
akcjonariusz, nawet jeœli jego zaanga¿owanie w akcje jest symboliczne. Mówi o tym kodeks spó³ek han-
dlowych: wystarczy mieæ jedn¹ akcjê, aby wzi¹æ udzia³ w walnym zgromadzeniu. Ka¿dy akcjonariusz ma
prawo do zadawania pytañ i decydowania w ten sposób o losach spó³ki. W szczególnoœci zyskuje on prawo
do wyra¿ania opinii odrêbnych od zarz¹du spó³ki lub dominuj¹cych akcjonariuszy.

Czy ma to jakieœ znaczenie, gdy inwestor jest w posiadaniu minimalnej czêœci kapita³u zak³adowego
i nie jest w stanie przeg³osowaæ swojego stanowiska? Otó¿ ma, bo tylko obecnoœæ na walnym zgromadze-
niu akcjonariuszy i zg³oszenie sprzeciwu do protoko³u uprawnia do z³o¿enia pozwu o uchylenie uchwa³y,
która jest sprzeczna ze statutem b¹dŸ dobrymi obyczajami i godz¹ca w interes spó³ki lub ma na celu po-
krzywdzenie akcjonariusza.
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Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Propozycja nowelizacji w mojej opinii u³atwia funkcjonowanie spó³ek
akcyjnych, a przede wszystkim zapewnia lepsz¹ ochronê prawa akcjonariuszy mniejszoœciowych, nie za-
gra¿aj¹c jednoczeœnie interesom Skarbu Pañstwa. Z tych to powodów z g³êbokim przekonaniem bêdê g³o-
sowa³ za przyjêciem nowelizacji ustawy, zawartej w drukach senackich nr 564 i nr 564A. Dziêkujê za
uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlo-

wych.
Proponowana zmiana dotyczy §3 art. 411 k.s.h. W obecnym brzmieniu art. 411 §3 stanowi, i¿ statut

mo¿e ograniczyæ prawo g³osu akcjonariuszy dysponuj¹cych powy¿ej 1/5 ogó³u g³osów w spó³ce. Ograni-
czenie to mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie wykonywania prawa g³osu z akcji przekraczaj¹cych limit g³osów
okreœlony w statucie.

Nowelizacja tego przepisu ma na celu wprowadzenie dwóch zmian.
Pierwsza z nich ma za zadanie obni¿yæ próg g³osów, po przekroczeniu którego statut spó³ki mo¿e ogra-

niczyæ prawo g³osu akcjonariuszy powy¿ej 1/10 ogó³u g³osów w spó³ce.
Druga, bêd¹ca zarazem uzupe³nieniem pierwszej, dotyczy mo¿liwoœci doliczania do liczby g³osów, ja-

kimi dysponuje akcjonariusz, tych g³osów, które przys³uguj¹ mu z innego tytu³u prawnego, jak choæby
z zastawu, z u¿ytkowania itp.

Niew¹tpliwie druga kwestia nie wymaga g³êbszej analizy, bo rozstrzyga ona dotychczas istniej¹ce w¹t-
pliwoœci interpretacyjne w odniesieniu do g³osów akcjonariuszy uzyskanych w innym trybie ni¿ bezpo-
œredni udzia³ w kapitale zak³adowym. Obecnie bez ¿adnych nieœcis³oœci w tym zakresie k.s.h. jednolicie
rozstrzyga, ¿e g³osy akcjonariuszy, którym przys³uguje prawo g³osu równie¿ na podstawie innych tytu³ów
prawnych, s¹ sumowane i ustalona wówczas ³¹czna liczba g³osów, jak¹ faktycznie dysponuje akcjona-
riusz, jest odnoszona do przyjêtego w spó³ce progu procentowego, od którego mo¿e byæ ograniczone pra-
wo g³osu. Zmiana ta przes¹dza, ¿e prawo g³osu mo¿e przys³ugiwaæ tak¿e osobie, która w ogóle akcjona-
riuszem nie jest, a posiada inny tytu³ do akcji, na przyk³ad jest u¿ytkownikiem lub zastawnikiem. Obec-
nie g³osy, które przys³uguj¹ akcjonariuszowi na podstawie innego tytu³u prawnego, bez w¹tpienia s¹ do-
liczane do akcji, którymi on dysponuje.

Kwestia pierwsza, dotycz¹ca ograniczenia w wykonywaniu prawa g³osu przez akcjonariuszy, wymaga
g³êbszej analizy, bowiem dotyka delikatnej sfery ograniczenia w prawach w³aœcicielskich. Prawo g³osu
jest podstawowym uprawnieniem organizacyjnym akcjonariusza, które jest nierozerwalnie zwi¹zane
z akcjami. W k.s.h. to prawo mo¿e byæ na podstawie art. 353 §3 wy³¹czone b¹dŸ na podstawie art. 411 §3
organiczone.

Dotychczasowy art. 411 §3 k.s.h. mówi³, ¿e to prawo mo¿e byæ ograniczone przez statut spó³ki akcjona-
riuszom, którzy dysponuj¹ powy¿ej 1/5 ogó³u g³osów w spó³ce. Proponowana zmiana ma za zadanie ob-
ni¿yæ ten próg do 1/10 ogó³u g³osów.

Zmniejszenie progu umo¿liwiaj¹cego ograniczenie prawa g³osu akcjonariuszy z 20% do 10% kapita³u
zak³adowego zmusza nas do g³êbszej analizy, trzeba bowiem rozwa¿yæ kwestiê, czy nie narusza siê zasady
równego traktowania akcjonariuszy. Zmiana ta wzmacnia ochronê praw mniejszoœciowych akcjonariu-
szy kosztem akcjonariuszy wiêkszoœciowych, którzy zawsze dominowali w spó³kach kapita³owych, bo-
wiem taka jest prawid³owoœæ w tych spó³kach.

Zdaniem autorów tej noweli koniecznoœæ zmniejszenia progu do 10% wynika z potrzeby usprawnienia
dzia³alnoœci spó³ek akcyjnych oraz uelastycznienia ich funkcjonowania.

Omawiana problematyka sprowadza siê do kwestii, czy to ograniczenie rzeczywiœcie nie idzie zbyt da-
leko i nie narusza praw wiêkszoœciowego akcjonariatu. Pamiêtajmy, ¿e zmniejszenie praw jednej grupy
wi¹¿e siê ze zwiêkszeniem praw drugiej grupy. Odwo³uj¹c siê do brzmienia art. 411 §3 k.s.h. oraz do argu-
mentacji wnioskodawców, trzeba zauwa¿yæ, ¿e mamy tutaj rzeczywiœcie do czynienia z fakultatywn¹
mo¿liwoœci¹ i de facto za³o¿yciele tworz¹cy statut mog¹ z niej skorzystaæ b¹dŸ nie. Wydaje siê, ¿e zmiana
progu z 20% na 10% jest tutaj dopuszczalna, bo nowela zmienia procentowo próg, a nie zmienia samej za-
sady z art. 411 § 3 k.s.h., a w œwietle tego przepisu takie ograniczenie akcjonariuszy w prawach jest dopu-
szczalne.

Bior¹c to pod uwagê, uwa¿am, ¿e nowelizacja tego przepisu jest zasadna.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na wstêpie pragnê zaznaczyæ, i¿ omawiany przez nas projekt ustawy o zadaniach publicznych w dzie-

dzinie us³ug medialnych dotyczy trudnej materii, wymaga³ wiele pracy, a tak¿e budzi³ wiele emocji.
Jednym z zadañ telewizji publicznej powinien byæ rozwój programów regionalnych i lokalnych, co wie-

lokrotnie podkreœlali autorzy wstêpnej wersji projektu. Jednak w sytuacji podleg³oœci wobec centrali
sprostanie tym wymaganiom jest niezwykle trudne, wi¹¿e siê bowiem z ograniczeniami czasu antenowe-
go czy te¿ ograniczeniami finansowymi. Do tego dochodzi kwestia zbyt ma³ej uwagi poœwiêcanej lokal-
nym tematom, poszczególne regiony s¹ bowiem bardzo zró¿nicowane, zaœ odbiorców nie interesuj¹ tylko
i wy³¹cznie tematy p³yn¹ce z centrali w Warszawie, tylko to, co dzieje siê u nich. Ludzie chc¹ informacji,
które dotycz¹ ich bezpoœrednio, które s¹ im bliskie. Dlatego pojawi³ siê pomys³, aby o programy, a tym sa-
mym o swoich widzów i s³uchaczy, poszczególne jednostki troszczy³y siê samodzielnie. Regionalizacja za-
dañ i misji telewizji publicznej jest jednym z fundamentów proponowanych rozwi¹zañ.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e media podlegaj¹ zarówno naszym wewnêtrznym, konstytucyjnym regula-
cjom, jak i unormowaniom europejskim. Dlatego istotne jest, ¿e uda³o siê sformu³owaæ zadania publicz-
ne w dziedzinie us³ug medialnych, czyli tê czêœæ ustawy, która stanie siê podstaw¹ przy notyfikacji tego
projektu przez Komisjê Europejsk¹. Wymogi Komisji s¹ znane, oczekuje ona precyzyjnego formu³owania
zadañ, które mog¹ byæ objête pomoc¹ publiczn¹, dlatego te¿ katalog zadañ jest zamkniêty. Mówi on o po-
winnoœciach spo³ecznych i kulturowych nadawcy, a tak¿e wprowadza wymóg wspierania budowy spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, a tylko ten typ zadañ mo¿e byæ finansowany z pieniêdzy publicznych.

Na uwagê zas³uguje tak¿e nowy zapis w punkcie 12, dotycz¹cy likwidowania barier odbioru progra-
mów dla osób z upoœledzeniem wzroku lub s³uchu. Œwiadczy on o koniecznoœci przeciwdzia³ania dyskry-
minacji i wyczuleniu na potrzeby odbiorców niedowidz¹cych czy niedos³ysz¹cych.

Ustawa reguluje te¿ kwestiê licencji programowych. Okreœla komu i na co mo¿na ow¹ licencjê dawaæ,
jak mo¿na kontrolowaæ jej wykonywanie, a tak¿e finansowanie. Ponadto wprowadza nowy rodzaj regio-
nalnych rad programowych – siedmioosobowych, wspólnych dla programów radiowych i telewizyjnych.
Zastêpuj¹ one jedn¹, centraln¹ radê programow¹, trudno bowiem z pozycji Warszawy rzetelnie monito-
rowaæ programy w innych, odleg³ych miastach naszego kraju.

Jeœli chodzi o finansowanie zadañ publicznych, to wydaje mi siê, i¿ decyzja o formie finansowania z bu-
d¿etu pañstwa, tyle ¿e z konkretnej czêœci, któr¹ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzyma od ministra
finansów, jest jak najbardziej w³aœciwa. Bêd¹ to pieni¹dze kierowane wy³¹cznie na realizacjê misji me-
diów publicznych, a tak¿e skrupulatnie rozliczane. Pomys³ finansowania mediów publicznych poprzez
abonament wydaje siê zupe³nie nietrafiony. Obywatele nie chc¹ i nie bêd¹ p³aciæ abonamentu, bo odbie-
raj¹ go jako dodatkowy, niezrozumia³y podatek.

Jeœli zaœ idzie o Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji jako organ, to najistotniejsz¹ zmianê stanowi nowy
sposób wyboru jej cz³onków. Chodzi o rekomendacje wy¿szych uczelni, reprezentuj¹cych wysoki poziom,
a tak¿e œrodowisk twórczych i dziennikarskich. Celem tej zmiany jest odpartyjnienie mediów i unikniêcie
gier politycznych na tym tle. Nowa Krajowa Rada wybierana bêdzie w sposób jawny i czytelny.

Jak ju¿ wspomnia³em, omawiany projekt budzi wiele emocji ze wzglêdu na delikatn¹ materiê, jest tak-
¿e dokumentem niezwykle obszernym. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nie jest to nowa ustawa o radiofonii
i telewizji, lecz ustawa koncentruj¹ca siê na zadaniach, nie na instytucjach. Media publiczne potrzebuj¹
bowiem zmian. Ich obecna kondycja jest bezspornie nie najlepsza. Zatraci³y swój misyjny charakter, cze-
go najlepszym dowodem s¹ czêste trudnoœci z odró¿nieniem ich od mediów komercyjnych. Omawiany
projekt ma na celu poprawê tej sytuacji.

Na mediach ci¹¿y podwójna odpowiedzialnoœæ, z jednej strony – za zapewnienie ró¿norodnej oferty,
z drugiej zaœ – za kszta³towanie widza i opinii publicznej. Naszym mediom zdecydowanie potrzebny jest
nowy wizerunek. Nale¿y podnieœæ standardy i sprawiæ, by media ponownie sta³y siê instytucj¹ zaufania
publicznego. Przyjêcie tej ustawy wydaje siê pierwszym krokiem w kierunku naprawy kondycji mediów
publicznych w Polsce. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Janiny Fetliñskiej
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przed³o¿ona przez Sejm ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug me-

dialnych – druk nr 563 – spowoduje w praktyce likwidacjê Polskiego Radia i Telewizji Polskiej jako me-
diów publicznych. Stanie siê tak z powodu przewidzianego w ustawie ca³kowicie wadliwego systemu fi-
nansowania oraz niezgodnego z prawem sposobu wprowadzenia nowych przepisów.

Twórcy ustawy oraz pos³owie i senatorowie, którzy j¹ popieraj¹, bior¹ na siebie historyczn¹ odpowie-
dzialnoœæ za zniszczenie ponadosiemdziesiêcioletniej tradycji naszego narodowego radia i piêædziesiêcio-
letniej tradycji TVP.

Inne demokratyczne pañstwa Europy uznaj¹ swoje media publiczne za istotny czynnik swej suwerenno-
œci i przeznaczaj¹ na ich funkcjonowanie znacznie wiêksze œrodki publiczne, najczêœciej w formie bezpoœre-
dniego finansowania z abonamentu. Obecnie Niemcy przeznaczaj¹ a¿ 2,98 promila swego PKB na finanso-
wanie niemieckiego radia i telewizji, co stanowi a¿ 7,3 miliarda euro rocznie. Wielka Brytania przekazuje
dla BBC 5,2 miliarda euro, co stanowi 2,45 promila brytyjskiego PKB. Tak wysoki udzia³ wydatków na na-
rodowe media cechuje nie tylko kraje bogate, bo równie¿ S³owenia, Czechy i S³owacja przekazuj¹ na ten cel
od 1,37 promila do 2,23 promila PKB. Podkreœlam, ¿e chodzi o udzia³ w PKB, a wiêc o to, jak wysoko umie-
szcza siê finansowanie mediów publicznych w hierarchii zaspokajania podstawowych potrzeb spo³eczeñ-
stwa w dziedzinie kultury, tradycji, edukacji, wartoœciowej rozrywki i sportu. Przedstawiane dane dotycz¹
wiêc ca³kowicie obiektywnego wskaŸnika, niezale¿nego od poziomu zamo¿noœci danego kraju.

Poziom finansowania TVP i Polskiego Radia w ostatnich latach spad³ z 0,77 promila PKB w roku 2007 do
oko³o 0,5 promila w roku obecnym!!! Proponowana ustawa nie tylko tego poziomu nie zwiêksza, ale spowo-
duje dalszy spadek kwot przeznaczanych ze œrodków publicznych. Z pisma przekazanego przez ministra
kultury przewodnicz¹cemu komisji senackiej, panu senatorowi £.P. Andrzejewskiemu wynika, ¿e minister
finansów nie widzi mo¿liwoœci umieszczenia w bud¿ecie na rok przysz³y kwoty 880 milionów z³ na sfinanso-
wanie zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych. A kwota ta to przecie¿ zaledwie powtórzenie kwo-
ty z roku 2007, kiedy to jedynie w 29% zrealizowane zosta³y dochody abonamentowe.

Koszty misji publicznej konieczne do poniesienia, by zapobiec komercjalizacji programu TVP oraz by
sfinansowaæ na przyk³ad produkcjê cennych audycji edukacyjnych, kulturalnych, teatru telewizji, pro-
dukcji filmowej, dla dzieci, powinny wynieœæ co najmniej 1,5 miliarda z³. Takiej kwoty nigdy nie wyasyg-
nuje siê z bud¿etu pañstwa. Jestem przekonana, ¿e w rezultacie dla mediów publicznych pozostanie co
najwy¿ej 400–500 milionów, i to w wersji optymistycznej, gdy ten cel wygra w debacie bud¿etowej z po-
trzebami pomocy spo³ecznej, oœwiaty czy budowy dróg.

Na co wystarcz¹ te pieni¹dze? Ju¿ dziœ na utrzymanie ogólnopolskich programów Polskiego Radia oraz
siedemnastu spó³ek radiofonii regionalnej potrzeba oko³o 350 milionów z³. Koszt funkcjonowania szes-
nastu nowych regionalnych spó³ek telewizyjnych to blisko 400 milionów z³. A gdzie finansowanie TVP Po-
lonia, TVP Kultura lub choæby godziny tygodniowo programu misyjnego w TVP1 czy TVP2? Znajomoœæ
arytmetyki na poziomie podstawowym wystarczy, by zorientowaæ siê, ¿e rachunek siê nie zgadza. Na po-
cz¹tek zabraknie oko³o 400 milionów. Rezultatem bêdzie wy³¹czanie nadajników radiowych i ca³kowite
uzale¿nienie telewizji od reklam. Spó³ki regionalne bêd¹ w stanie wyemitowaæ tylko dwie godziny progra-
mu dziennie, zniknie TVP Info, TVP Polonia i TVP Kultura, nie bêdzie orkiestr i chóru PR.

Zaproponowana przez Sejm ustawa nie tylko proponuje g³odowy system finansowania, ale te¿ proponuje go
wformieniezgodnej zprawemeuropejskim.Nowysystemfinansowaniamediówpublicznychstanowinow¹po-
moc publiczn¹, a projekt takiej pomocy powinien byæ skierowany do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji je-
szcze na etapie projektu, zanim zosta³ uchwalony przez Sejm. Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiaj¹ce-
go Wspólnotê Europejsk¹ „pañstwo cz³onkowskie nie mo¿e wprowadzaæ w ¿ycie projektowanych œrodków, do-
póki procedura ta nie doprowadzi do decyzji koñcowej”. W rezultacie nieodpowiedzialnych zaniedbañ co do
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa europejskiego i w przypadku wejœcia w ¿ycie nowej ustawy, z dniem 1 stycz-
nia2010r. zostanie zlikwidowanyabonament,aleani z³otówkaniebêdziemog³abyæwyp³aconazbud¿etupañ-
stwanarzeczpolskichmediówpublicznych.Takwiêcnawet tebardzoniskie, g³odowekwotystaj¹podznakiem
zapytania, gdy¿ nie wolno ich bêdzie skierowaæ do mediów pod groŸb¹ koniecznoœci zwrotu niedozwolonej po-
mocy publicznej. Rysuje siê tu powtórzenie scenariusza znanego z historii polskich stoczni.

Konkluduj¹c, chcia³abym podkreœliæ, i¿ podstawowa odpowiedzialnoœæ za kszta³towanie ³adu infor-
macyjnego w Polsce nakazuje tê ustawê w ca³oœci odrzuciæ, gdy¿ kruszy ona ukszta³towany system, który
mimo s³aboœci i trudnoœci zapewnia³ realizacjê misji mediów publicznych.

W tym miejscu chcia³abym te¿ podziêkowaæ wszystkim Polakom, którzy p³acili i p³ac¹ nadal abona-
ment, czynem bowiem udowodnili, i¿ posiadaj¹ g³êbokie poczucie odpowiedzialnoœci za sprawy Polski, za
jej suwerennoœæ i ³ad informacyjny.
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Przemówienie senatora W³adys³awa Ortyla
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Zagro¿enie funkcjonowania i zmierzanie do likwidacji spó³ek publicznej radiofonii i telewizji – tak
mo¿na nazwaæ uchwalon¹ przez Sejm z inicjatywy Platformy Obywatelskiej ustawê o zadaniach
publicznych w dziedzinie us³ug medialnych. Ustawa ta powoduje, ¿e media publiczne podlegaæ bêd¹
systematycznym ograniczeniom finansowym i programowym, a co za tym idzie, organizacyjnym. Ustawa
nie okreœla poziomu finansowania mediów publicznych, jaki jest konieczny dla ich sprawnego
funkcjonowania i wype³niania misji, ale arbitralnie przyjmuje, ¿e media publiczne otrzymuj¹ z bud¿etu
90% abonamentu z roku 2007, to na program, i zezwala publicznym mediom na staranie o licencje na
audycje, na to jest 10% tej kwoty.

Publikowane w ostatnich dniach wypowiedzi urzêdników Ministerstwa Finansów i przedstawione za-
³o¿enia bud¿etowe na 2010 r. powoduj¹, ¿e w¹tpliwe staje siê finansowanie tak¿e na zaplanowanym
w ustawie poziomie.

Poprzez finansowanie licencji programowych i rozliczanie z ich wykonania ustawa wprowadza system,
w którym media publiczne, a w szczególnoœci telewizja, bêd¹ mog³y skomercjalizowaæ program poza ele-
mentami finansowanymi przez Krajow¹ Radê i formalnie Krajowa Rada nie bêdzie mia³a na to wp³ywu.
W ostatnich latach z dochodów w³asnych spó³ek by³o finansowane od oko³o 75%, to w 2007 r., do 79%, to
w 2008 r., programu telewizji publicznej i odpowiednio 34% i 28% programu publicznej radiofonii.

Art. 16 ust. 3 wprowadza minimalny limit wydatków na finansowanie zadañ w zakresie us³ug medial-
nych na poziomie wp³ywów uzyskanych z op³at abonamentowych pobranych w 2007 r. Ustalenie takiego
sztywnego wskaŸnika, bez mo¿liwoœci jego corocznej waloryzacji, na przyk³ad o wskaŸnik inflacji, powodu-
je, ¿e spó³ki publicznej radiofonii nie bêd¹ w stanie siê rozwijaæ, inwestowaæ w nowe technologie, moderni-
zowaæ posiadanego sprzêtu, budynków i zaplecza technicznego. Spó³ki z roku na rok bêd¹ mog³y przezna-
czaæ na inwestycje coraz mniejsze kwoty z powodu rosn¹cych kosztów sta³ych, na przyk³ad kosztów ener-
gii, wody, op³at, podatków. Tym bardziej jest to dziwna koncepcja w zestawieniu z pomys³em PO na pod-
wy¿szenie podatku VAT czy akcyzy. Jednych dochodów siê pozbawiamy, czyli op³aty abonamentowej, a in-
nych poszukujemy. Tylko po co taki skomplikowany zabieg ustawowy? Po co zataczaæ tak du¿e ko³o?

Art. 11 ust. 7 pkt 6 ustawy stwierdza, ¿e Krajowa Rada mo¿e odmówiæ przyznania licencji programowej
w przypadku braku œrodków pieniê¿nych funduszu na zadania objête wnioskiem, co oznacza, ¿e ustawo-
dawca z góry zak³ada mo¿liwoœæ niedostatecznego finansowania, a co za tym idzie, os³abienie i marginali-
zacjê publicznych mediów. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e obecnie publiczne media, a zw³aszcza Telewizja
Polska, s¹ silnym graczem na rynku reklamy. Wed³ug danych AGB Nielsen Media Research w 2007 r. Po-
lsat zarobi³ na reklamach 2,23 miliarda z³, TVN 2,17 miliarda z³, ale liderem na rynku reklamy by³a Tele-
wizja Polska z kwot¹ 2,716 miliarda z³.

Tendencja ta utrzyma³a siê w I kwartale 2009 r. Wed³ug portalu Wirtualne Media w I kwartale 2009 r.
TVN zarobi³a 534,6 miliona z³, Polsat 471,8 miliona z³. Trzy stacje Telewizji Polskiej zarobi³y 675,6 milio-
na z³ i zanotowa³y najwiêkszy wzrost procentowy wœród liderów. Os³abienie publicznych mediów bêdzie
niew¹tpliwie skutkowaæ wypchniêciem ich z rynku reklamy i przejêciem ich dotychczasowych dochodów
przez stacje komercyjne.

Od roku 2015 nadawcy s¹ zobowi¹zani do przejœcia na nadawanie cyfrowe. Uchwalona przez Sejm
ustawa w ogóle nie uwzglêdnia tego faktu i nie przewiduje finansowania inwestycji mediów publicznych
w tej dziedzinie. W pierwszym cyfrowym multipleksie – zgodnie z decyzjami podjêtymi przez UKE – ma siê
znaleŸæ siedem programów, na które nadawcy posiadaj¹ obecnie koncesje na nadawanie analogowe. S¹
to: TVP1, TVP2, TVP3, Polsat, TV4, TVN, TV Puls. Wszyscy nadawcy uzyskaj¹ dziêki temu zasiêg ogólno-
polski swoich programów.

Nie mo¿na przejœæ obojêtnie nad likwidacj¹ przez ustawê TVP3. Rodzi siê pytanie, kto bêdzie benefi-
cjantem zwolnionego miejsca i ogólnopolskiego zasiêgu. A zasiêg ogólnopolski oznacza mo¿liwoœæ docie-
rania z reklam¹ do znacznie wiêkszego ni¿ dot¹d audytorium.

Zagro¿eniem dla funkcjonowania publicznych mediów jest tak¿e koniecznoœæ notyfikowania ustawy
w Komisji Europejskiej, co bêdzie mo¿liwe dopiero po wydaniu rozporz¹dzeñ reguluj¹cych sposób rozpa-
trywania wniosków i przyznawania licencji. Blankietowoœæ ustawy powoduje, ¿e nie mo¿na by³o rozpo-
cz¹æ procesu notyfikacji równolegle z rozpoczêciem prac w parlamencie. Koniecznoœæ zwrotu nieuzasa-
dnionej pomocy publicznej w przypadku braku akceptacji Komisji Europejskiej dla aktów prawnych ni¿-
szej rangi jest oczywista i bêdzie oznaczaæ likwidacjê publicznych mediów w Polsce.

Niezrozumia³ym i szkodliwym dzia³aniem jest dowolnoœæ KRRiT w przyznawaniu licencji. Art. 11 ust. 5
zdanie drugie: Krajowa Rada nie jest zwi¹zana wnioskiem w sprawie przyznania licencji programowej.
Takie kompetencje przyznane KRRiT oznaczaæ mog¹ w praktyce, ¿e KRRiT bêdzie jednostronnie i arbi-
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tralnie decydowaæ o kszta³cie programów poszczególnych spó³ek radiowo-telewizyjnych oraz o przezna-
czeniu na ten program funduszy.

Ustawa przewiduje tryb odwo³awczy jedynie od uchwa³ KRRiT odmawiaj¹cych w ca³oœci lub czêœci
przyznania licencji, mówi o tym art. 11 ust. 9: na uchwa³ê Krajowej Rady odmawiaj¹c¹ w ca³oœci albo
w czêœci przyznania licencji programowej przys³uguje skarga do s¹du administracyjnego. A co w sytuacji,
gdy KRRiT przyzna beneficjentowi licencjê, ale znacznie odbiegaj¹c¹ od z³o¿onego wniosku? Na gruncie
omawianej ustawy spó³ka mo¿e jedynie przyj¹æ zaproponowane warunki licencyjne lub nie podpisaæ
umowy o finansowanie publiczne. Krajowa Rada mo¿e tak¿e odmówiæ przyznania licencji programowej –
art. 11 ust. 7 pkt 2 – w przypadku nienale¿ytego wykonania uprzednio przyznanej licencji i – art. 11 ust. 7
pkt 3 – w przypadku uporczywego niewykonania przez wnioskodawcê wezwañ przez Krajow¹ Radê do na-
prawienia naruszeñ, jak zawarto w pkcie 4, ra¿¹cego utrudniania kontroli wykonywania przyznanej up-
rzednio licencji programowej, kontroli, któr¹ zgodnie z art. 23 ust. 1 przewodnicz¹cy Krajowej Rady mo¿e
zarz¹dziæ, a wiêc nie jest ona obligatoryjna.

Kolejne zagro¿enie, a mo¿e zamierzone i celowe dzia³anie, to ma³o precyzyjne zasady absolutorium
programowego. Znowelizowany ustaw¹ art. 6 ust. 2 pkt 13 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, ¿e do
zadañ KRRiT nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawie absolutorium programowego dla beneficjentów li-
cencji programowych na zasadach okreœlonych w ustawie o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug
medialnych. Oznacza to, ¿e materia absolutorium programowego uregulowana jest wy³¹cznie w tej usta-
wie. Regulacja ustawowa jest ma³o precyzyjna. Konsekwencje nieudzielenia absolutorium programowe-
go s¹ dla spó³ek olbrzymie: nieudzielanie kolejnych licencji programowych – art. 11 ust. 7 pkt 2; obo-
wi¹zek zwrotu œrodków otrzymanych na podstawie licencji, a mog¹ to byæ œrodki przyznane spó³kom na
realizacjê licencji przez cztery lata – art. 27. Brak absolutorium programowego jest te¿ podstaw¹ do od-
wo³ania w trakcie kadencji cz³onka zarz¹du spó³ki – art. 27 ust. 6 pkt 5 znowelizowanej ustawy o radiofo-
nii i telewizji.

Art. 22 ust. 4 sugeruje, ¿e beneficjentowi jest udzielane jedno absolutorium na koniec okresu obo-
wi¹zywania licencji: sprawozdanie opracowywane na koniec okresu obowi¹zywania licencji jest podsta-
w¹ do podjêcia uchwa³y w sprawie absolutorium programowego dla beneficjenta licencji programowej.
W sytuacji gdy licencja zosta³a udzielona na maksymalny okres, oznacza to badanie, czy przez okres czte-
rech lat beneficjent nale¿ycie wykonywa³ otrzyman¹ licencjê programow¹, a kontrolowanie wype³niania
licencji nie jest konieczne.

Ustawa nie precyzuje, w jakich okolicznoœciach mo¿e nie byæ udzielone absolutorium, z wyj¹tkiem
art. 11 ust. 7 pkt 2, w którym stwierdza siê, ¿e KRRiT mo¿e odmówiæ przyznania licencji programowej
w przypadku nienale¿ytego wykonania przez wnioskodawcê uprzednio przyznanej licencji programowej,
stwierdzonego odmow¹ udzielenia absolutorium programowego. Ustawa nie dookreœla, co oznacza nie-
nale¿yte wykonanie licencji programowej. Takie sformu³owanie przepisów ustawy daje KRRiT ca³kowit¹
swobodê w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych przysz³oœci mediów publicznych.

Absolutorium rozlicza maksymalnie czteroletni okres objêty licencj¹. W konsekwencji mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e jeden b³¹d pope³niony przez beneficjenta zawa¿y na nieudzieleniu absolutorium, co poci¹gnie za
sob¹ koniecznoœæ zwrotu otrzymanych w ostatnich czterech latach œrodków i nieprzydzielenie licencji na
kolejne lata, czyli de facto likwidacjê.

Korzystniejsze i bardziej praktyczne rozwi¹zanie proponuje kodeks spó³ek handlowych. Organy spó³ki
powo³ywane s¹ na kadencje, ale rozliczane ze swej dzia³alnoœci za ka¿dy rok osobno. Przyjêcie tej zasady
na gruncie ustawy oznacza³oby wiêksz¹ pewnoœæ i stabilnoœæ funkcjonowania spó³ek. Ewentualne nie-
wykonanie licencji w danym roku mia³by mniej dotkliwe skutki finansowe, gdy¿ zwracane by by³y œrodki
tylko z tego roku, w którym nast¹pi³o niewykonanie licencji.

Ustawa wi¹¿e z udzieleniem absolutorium konsekwencje fundamentalne dla dzia³ania spó³ek, pozba-
wiaj¹c je jednoczeœnie mo¿liwoœci odwo³ania siê od tej decyzji, co oznacza, ¿e uchwa³a KRRiT jest nieodwo-
³alna i ostateczna. Spó³ka nie ma ¿adnych mo¿liwoœci z³o¿enia wyjaœnieñ czy obrony podjêtych decyzji.

Du¿o w¹tpliwoœci i nieprecyzyjnych sformu³owañ pozostaje w odniesieniu do licencji i „kosztów te-
chnicznych realizacji zadañ publicznych”. Art. 11 ust. 1: Licencja programowa okreœla spoœród zadañ
publicznych, o których mowa w art. 3, zadania powierzone dostawcy us³ug medialnych oraz przewidywa-
n¹ kwotê œrodków z Funduszu Zadañ Publicznych, zwanego dalej „Funduszem”, na realizacjê tych za-
dañ. Sformu³owanie „realizacja” oznacza produkcjê, przygotowanie powierzonych zadañ, tym bardziej ¿e
w ust. 2 ustawodawca dodaje, na jakie inne cele mo¿na przeznaczyæ œrodki z funduszu. S¹ to miêdzy in-
nymi koszty dosy³ania i emisji sygna³u w celu rozpowszechniania lub rozprowadzania programów. Kosz-
ty emisji programu ponoszone przez spó³ki s¹ kosztami znacznymi, siêgaj¹cymi kilkunastu procent ogó-
³u kosztów spó³ek. Na³o¿enie na spó³ki obowi¹zku realizacji zadañ publicznych bez zapewnienia œrodków
na emisjê, co sugeruje u¿yte s³owo „mo¿e”, nie zagwarantuje poprawnej realizacji zadañ publicznych
w dziedzinie us³ug medialnych. Nie wystarczy audycjê, nawet najlepsz¹, wyprodukowaæ, trzeba j¹ zapre-
zentowaæ s³uchaczom i widzom, czyli wyemitowaæ, a na to spó³ki nie bêdzie ju¿ staæ.
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Popatrzmy teraz na terminy, jakie narzuca ustawa, z zapytaniem, czemu i komu maj¹ one s³u¿yæ. Do-
dany do ustawy o radiofonii i telewizji art. 28 ust. 6 pkt 5 stanowi, ¿e zgody KRRiT wymaga zawarcie umo-
wy o finansowanie publiczne na podstawie licencji programowej. Art. 18 ust. 1 ustawy stanowi, ¿e umo-
wa powinna byæ zawarta w terminie trzydziestu dni od dnia przyznania licencji. W przypadku niezawar-
cia umowy w tym terminie licencja wygasa. Oznaczaæ to bêdzie, ¿e beneficjenci maj¹ trzydzieœci dni na
przeanalizowanie warunków przyznanej licencji, wynegocjowanie warunków umowy, zwo³anie posiedze-
nia rady nadzorczej i wyra¿enie przez radê zgody na zawarcie takiej umowy. Trzydziestodniowy termin
mo¿e okazaæ siê zbyt krótki na dokonanie tych wszystkich czynnoœci.

Ponadto ustawa nie okreœla, co stanie siê z licencj¹, gdy u beneficjenta z ró¿nych powodów nie bêdzie
funkcjonowaæ rada nadzorcza, na przyk³ad wygaœnie dotychczasowa kadencja, a nowa rada nie bêdzie
powo³ana, cz³onkowie rady zostan¹ odwo³ani i nie bêdzie kworum do podjêcia uchwa³y.

Art. 12 ust. 1 ustawy nak³ada na KRRiT obowi¹zek przyznania licencji programowej nadawcy publicz-
nemu do dnia 30 wrzeœnia. Po dodaniu trzydziestu dni na zawarcie umowy o finansowanie publiczne na
podstawie licencji programowej spó³kom pozostan¹ zaledwie dwa miesi¹ce na organizacyjne przygoto-
wania do realizacji zadañ okreœlonych w licencji, zak³adaj¹c, ¿e licencje przyznawane bêd¹ na pe³ne lata
kalendarzowe. Spó³ki prawdopodobnie z uwagi na brak pewnoœci co do otrzymania kolejnych licencji bê-
d¹ podpisywaæ umowy na przyk³ad na emisjê programu wy³¹cznie na okres przyznanej licencji. Oznacza
to, ¿e w ci¹gu dwóch miesiêcy bêd¹ musia³y przygotowaæ i przeprowadziæ procedury zamówieñ publicz-
nych i wy³oniæ wykonawców us³ug przed pierwszym dniem wykonywania zadañ okreœlonych w licencji.
Procedura zamówieñ publicznych jest sformalizowana, okreœla sztywne terminy na dokonanie pewnych
czynnoœci, daje mo¿liwoœæ sk³adania protestów i odwo³añ, wiêc w praktyce w ci¹gu dwóch miesiêcy mo¿e
nie zostaæ wy³oniony wykonawca us³ugi.

Brak prawa do czêstotliwoœci s³u¿¹cej rozpowszechnianiu programu lokalnego jest kolejnym przyk³a-
dem braku starannoœci legislacyjnej. Dodany do art. 26 ustawy o radiofonii i telewizji ust. 3b stanowi, ¿e
regionaln¹ radiofoniê publiczn¹ tworzy siedemnaœcie spó³ek radiowych, zawi¹zanych w celu tworzenia
i rozpowszechniania lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych programów radiowych, a tak¿e in-
nych us³ug medialnych. Oznacza to, ¿e regionalna spó³ka radiowa mo¿e tworzyæ i rozpowszechniaæ miê-
dzy innymi lokalne programy radiowe. W tym celu powinna mieæ przyznan¹ dodatkow¹ czêstotliwoœæ.
Tymczasem znowelizowany art. 26 ust. 6 pkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji stanowi, ¿e prezes UKE w po-
rozumieniu z przewodnicz¹cym KRRiT zapewnia spó³kom tworz¹cym i rozpowszechniaj¹cym regionalne
programy radiowe czêstotliwoœci niezbêdne do rozpowszechniania regionalnych lub ponadregionalnych
programów radiowych. Z jednej strony ustawa daje prawo spó³kom regionalnej radiofonii tworzenia i roz-
powszechniania programów lokalnych, ale z drugiej strony nie daje prawa do wyst¹pienia o czêstotliwoœæ
niezbêdn¹ do rozpowszechniania takiego programu.

Przyk³adów niestarannoœci legislacyjnej nie brakuje. Takim jest tak¿e kolizja z prawem prasowym.
Znowelizowany art. 21 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji mówi: zabrania siê wywierania presji na dzien-
nikarza w zwi¹zku z tworzeniem programów publicznej radiofonii i telewizji w celu zmuszenia go do wyra-
¿ania w nich pogl¹dów niezgodnych z jego w³asnym sumieniem. Tymczasem art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe nak³ada na dziennikarza w ramach stosunku pracy obowi¹zek reali-
zowania ustalonej w statucie lub regulaminie redakcji, w której jest zatrudniony, ogólnej linii programo-
wej tej redakcji.

Czy zestawienie tych dwóch przepisów oznacza, ¿e dziennikarz publicznej radiofonii i telewizji mo¿e nie
realizowaæ obowi¹zku, o którym mowa w prawie prasowym, je¿eli jest on niezgodny z jego w³asnym sumie-
niem? Dlaczego ten zapis dotyczy tylko dziennikarzy publicznej radiofonii i telewizji? Je¿eli takie uprawnie-
nia maj¹ byæ nadane wszystkim dziennikarzom, to nale¿y znowelizowaæ ustawê – Prawo prasowe.

Na koniec oczywiœcie kilka s³ów o w¹tpliwoœciach natury konstytucyjnej. Zgodnie z art. 213 Konstytu-
cji RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na stra¿y wolnoœci s³owa, prawa do informacji oraz interesu
publicznego w radiofonii i telewizji. Przepisy ustawy zawê¿aj¹ mo¿liwoœci dzia³ania Krajowej Rady, po-
zwalaj¹c jej na ingerencjê jedynie w program, na który udzielono licencji programowych i przyznano
œrodki finansowe. Przerwanie kadencji konstytucyjnego organu pañstwa, jakim jest Krajowa Rada, jest
naruszeniem zasady legalizmu i demokratycznego pañstwa prawa.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi oraz zastrze¿enia co do starannoœci, legalnoœci i konstytucyjnoœci tej
ustawy, bêdê popiera³ wniosek najdalej id¹cy, czyli o odrzucenie tej ustawy w ca³oœci.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, któr¹ tu omawiamy, nak³ada na pañstwow¹ administracjê publiczn¹ zadania zwi¹zane z pro-

dukcj¹ oraz znakowaniem produktów ekologicznych. Projektowana obecnie ustawa o rolnictwie ekologi-
cznym ma na celu wdro¿enie do polskiego ustawodawstwa prawa unijnego wynikaj¹cego z rozporz¹dze-
nia Wspólnoty Europejskiej nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. Rozporz¹dzenie to w nieco nowy sposób
reguluje zagadnienia dotycz¹ce rolnictwa ekologicznego.

Zmiany ustawowe, na które tak bardzo oczekuj¹ rolnicy ekologiczni i handlowcy, maj¹ okreœlaæ kom-
petencje oraz w³aœciwoœæ jednostek administracji publicznej oraz samorz¹du terytorialnego w zakresie
omawianego tematu. Ustalenia wynikaj¹ce z ustawy maj¹ kompatybilnie wspó³graæ w zakresie ujednoli-
cania praw wszelkich pañstw cz³onkowskich, uwzglêdniaj¹c przy tym wymogi, jakie stawia przed nami
Unia Europejska.

Zg³êbiony przez Komisjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym ustanawia
nowe zadania i kompetencje nak³adane na organy administracji pañstwowej oraz pañstwowe jednostki
organizacyjne. Wprowadza siê nowe rozwi¹zania maj¹ce na celu ogólne uproszczenie procedur zwi¹za-
nych z produkcj¹ ekologiczn¹. Najbardziej korzystnym rozwi¹zaniem wydaje mi siê wprowadzenie tak
zwanego mechanizmu jednego okienka. Zak³ada ono za³atwienie wszelkich procedur zwi¹zanych z zak³a-
daniem i funkcjonowaniem przedsiêbiorstw ekologicznych w jednym punkcie urzêdowym. Zdaje siê, ¿e
takie rozwi¹zanie znacznie usprawni dzia³ania biurokracji, a zarazem poprawi poziom kontroli nad ryn-
kiem produktów ekologicznych. Aby zachêciæ rolników, a zarazem u³atwiæ wielu z nich pocz¹tki w sferze
produkcji ekologicznej, sk³adanie wniosków bêdzie nastêpowaæ poprzez formularze zamieszczone na
stronie internetowej Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych. Od momentu wejœcia
w ¿ycie ustawy wszelkie produkty ekologiczne bêd¹ wymaga³y specjalnego oznakowania, zaœ producent
poddany bêdzie sta³ej kontroli jednostki certyfikuj¹cej. Jak powszechnie wiadomo, Unia wprowadza je-
dnolite dla wszystkich pañstw cz³onkowskich logo ¿ywnoœci ekologicznej. Dziêki temu konsument w ró¿-
nych czêœciach naszego kontynentu bêdzie mia³ do czynienia z tymi samymi symbolami, co w swym kraju
ojczystym. Oczywiœcie z kwesti¹ oznakowañ odpowiednich produktów wi¹¿¹ siê tak¿e sankcje karne,
które nak³adane bêd¹ w przypadku zaniechania tego obowi¹zku. Sankcji karnej bêd¹ te¿ podlegaæ pro-
dukty oznakowane jako ekologiczne, choæ w rzeczywistoœci niebêd¹ce nimi wcale. System kontroli i cer-
tyfikacji w rolnictwie ekologicznym ma byæ dla konsumenta swego rodzaju gwarancj¹, ¿e œrodki spo¿yw-
cze znajduj¹ce siê w zasiêgu jego rêki wyprodukowane zosta³y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami do-
tycz¹cymi rolnictwa ekologicznego.

W kwestii pañstwowych jednostek certyfikuj¹cych w³aœciwym organem bêdzie minister do spraw rol-
nictwa, na którym bêdzie spoczywa³ obowi¹zek wydawania upowa¿nieñ odpowiednim podmiotom do po-
dejmowania dzia³alnoœci certyfikuj¹cej. Ponadto ów minister zobowi¹zany bêdzie miêdzy innymi do po-
wo³ywania pozosta³ych jednostek organizacyjnych niezbêdnych do sprawowania kontroli w przedstawio-
nym zakresie i ustalania zakresu ich obowi¹zków. Art. 19 ustawy wprowadza zapis upowa¿niaj¹cy go do
okreœlania warunków produkcji ekologicznej w zakresie nieregulowanym w przepisach Unii Europej-
skiej oraz rozporz¹dzeniu nr 834/2007. Istotny z punktu widzenia precyzyjnoœci wydaje siê tak¿e art. 12,
który konkretyzuje znaczenie i rolê Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa, Inspekcji We-
terynaryjnej oraz Inspekcji Handlowej.

Oprócz wymienionych ju¿ innowacji ustawa dookreœla przepisy dotycz¹ce finansowania dzia³añ
w kwestii rolnictwa ekologicznego. Wprowadza siê mo¿liwoœæ dotacji finansowych do przeprowadzenia
bada w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz dofinansowania kosztów kontroli producentów ekologicz-
nych. Umo¿liwia siê krajowym podmiotom przyst¹pienie do wspólnych miêdzynarodowych projektów,
a tak¿e wsparcie finansowe z bud¿etu pañstwa na dzia³ania zwi¹zane z kampani¹ promocyjn¹ i zapozna-
niem spo³eczeñstwa z tematem rolnictwa ekologicznego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, celem niniejszego projektu jest kreacja jednolitej regulacji prawnej
w dziedzinie rolnictwa ekologicznego funkcjonuj¹cej na wszystkich rynkach Unii. Mimo i¿ w Polsce rolni-
ctwo ekologiczne stanowi obecnie zaledwie 1,5%, nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to bran¿a cechuj¹ca siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem. Bior¹c to pod uwagê, powinniœmy daæ polskim rolnikom mo¿liwoœæ produ-
kowania i znakowania swoich ekologicznych p³odów na równych warunkach z innymi producentami
Wspólnoty Europejskiej.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, utorujmy polskim rolnikom drogê rozwoju w segmencie produktów
ekologicznych!

Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pragnê wyraziæ swoje stanowisko w sprawie rz¹dowego projektu ustawy o rolnictwie ekologicznym,

która ma na celu dostosowanie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa polskiego do rozporz¹dzenia Rady
834/2007 oraz prawa Unii Europejskiej.

W mojej ocenie przedmiotowa regulacja dotycz¹ca uproszczenia procedur zg³aszania podjêcia dzia³al-
noœci gospodarczej w sektorze produkcji ekologicznej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rolników,
przedsiêbiorców zajmuj¹cym siê t¹ dzia³alnoœci¹. Skrócenie tej procedury u³atwi przedsiêbiorcom rozpo-
czêcie dzia³alnoœci gospodarczej i przyspieszy je, gdy¿ bêd¹ oni obowi¹zani z³o¿yæ wniosek dotycz¹cy roz-
poczêcia dzia³alnoœci wy³¹cznie do jednej z jednostek certyfikuj¹cych zamiast do kilku organów admini-
stracji. Z³o¿enie wniosku tylko do jednego podmiotu – jednostki certyfikuj¹cej – znacznie poprawi nadzór
nad rynkiem i jego transparentnoœæ.

Z punktu widzenia konsumentów korzystnym rozwi¹zaniem wydaje siê równie¿ ulepszenie kontroli
nad produktami rolnictwa ekologicznego. Nowa regulacja zak³ada poddanie producenta wytwarzaj¹cego
produkty znajduj¹ce siê na rynku i oznakowane jako ekologiczne sta³ej kontroli jednostki certyfikuj¹cej.
Za sprzeda¿ produktów oznakowanych jako produkty ekologiczne, a niebêd¹cych nimi, przewidziane s¹
stosowne sankcje karne. Powo³ywana przez ministra do spraw rolnictwa jednostka certyfikuj¹ca, kom-
petentna do sprawowania kontroli, ma obowi¹zek sporz¹dzaæ i przekazywaæ do odpowiednich organów
wy¿szego stopnia wykaz producentów ekologicznych oraz wprowadzonych przez nich zmian.

Kolejn¹ zalet¹ ustawy jest polepszenie dostêpu konsumenta do danych o producentach ekologicznych
poprzez wprowadzenie obowi¹zku udostêpnienia podmiotom udzielanych przez G³ówny Inspektorat Ja-
koœci Handlowej Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych informacji na temat produkcji oraz produktów ekologi-
cznych.

Jedn¹ z najwa¿niejszych regulacji, z uwagi na obecne potrzeby ekologiczne, jest zaostrzenie sankcji
karnych za nieprzestrzeganie zobowi¹zañ i ustaleñ zawartych w ustawie poprzez wprowadzenie katalogu
kar pieniê¿nych oraz za³o¿enie, ¿e kary bêd¹ uzale¿nione od szkodliwoœci czynu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pragnê wyraziæ moje poparcie dla ustawy o rolnictwie ekologicznym.
Korzyœci¹ z nowej ustawy jest kompleksowe okreœlenie w jednym akcie prawnym regulacji w zakresie rol-
nictwa ekologicznego. Obecnie w gospodarce i produkcji w Polsce rolnictwo ekologiczne cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem. Dla wielu polskich gospodarstw mo¿liwoœæ podjêcia dzia³alnoœci w zakre-
sie produkcji ekologicznej oznacza szansê na dynamiczny rozwój. Z czasem te rozwi¹zania przynios¹ ko-
rzyœci, jeœli chodzi o stan zaopatrzenia w ¿ywnoœæ na rynkach lokalnych, oraz stworz¹ mo¿liwoœæ ekspor-
tu produktów do krajów Unii.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiana ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nad któr¹ debatujemy, ma na ce-

lu dostosowanie dotychczasowego prawa krajowego do prawa wspólnotowego. Zgodnie z rozporz¹dze-
niem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1034/2008 z dnia 21 paŸdziernika 2008 r. zmieniaj¹cym rozpo-
rz¹dzenie nr 885/2006 ustanawiaj¹ce szczegó³owe zasady stosowania rozporz¹dzenia Rady
nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji p³atniczych i innych jednostek, jak równie¿ rozliczania ra-
chunków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich pañstwa cz³onkowskie odliczaj¹ wszelkie zaleg³e nale¿noœci d³u¿nika od wszelkich
p³atnoœci wyp³acanych temu d³u¿nikowi.

Ustawa dostosowuje nasze akty prawne do prawa Unii Europejskiej. Dotyczy ona zarówno Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i rolników, przetwórców, przedsiêbiorców, czêsto okreœla-
nych mianem beneficjentów. Projekt ten faktycznie obejmuje dwa g³ówne zagadnienia.

Ustawa nowelizuj¹ca zmienia zasady potr¹cania nale¿noœci przys³uguj¹cych Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa od beneficjentów œrodków pochodz¹cych z Europejskiego Funduszu Rolni-
czego Gwarancji (EFRG) lub Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Dotychczas obowi¹zuj¹ce przepisy dawa³y prawo potr¹cenia z bezspornej i wymagalnej wierzytelnoœci
lub nale¿noœci d³u¿nika z tytu³u realizowanych przez agencjê p³atnoœci w ramach poszczególnych fundu-
szy Unii Europejskiej oraz krajowych œrodków publicznych przeznaczonych na wspó³finansowanie wy-
datków realizowanych z tych funduszy. Procedowana ustawa zwiêksza zakres stanów faktycznych,
w których potr¹cenie stanie siê mo¿liwe, i da prawo potr¹cenia nale¿noœci agencji z nale¿noœci¹ lub wie-
rzytelnoœci¹ d³u¿nika z tytu³u p³atnoœci z EFRG albo z EFRROW niezale¿nie od tego, z którego z nich wy-
nika nale¿noœæ agencji. Proponowane rozwi¹zanie zapewnia p³ynne pobieranie wierzytelnoœci i nale¿no-
œci z przysz³ych wyp³at, bez windykacji i ca³ej czasoch³onnej i kosztownej procedury.

Drugim zagadnieniem jest problem umarzania i rozk³adania na raty wierzytelnoœci. Nale¿y jednozna-
cznie korzystnie oceniæ rozwi¹zanie, jakim jest zmiana art. 42 ustawy, gdzie rozszerzono katalog wierzy-
telnoœci, które prezes agencji mo¿e umarzaæ, rozk³adaæ na raty lub których terminy sp³at mo¿e odraczaæ.
Warto przypomnieæ, ¿e do tej pory ten mechanizm by³ stosowany w odniesieniu do Funduszu Restruktu-
ryzacji i Odd³u¿enia Rolnictwa. W praktyce poszerzy to zakres stosowania tych przepisów do wierzytelno-
œci agencji przypadaj¹cych jej w zwi¹zku z wykonywaniem przez ni¹ zadañ finansowanych wy³¹cznie
z krajowych œrodków publicznych, a niebêd¹cych œrodkami Funduszu Restrukturyzacji i Odd³u¿enia
Rolnictwa. Jest to rozwi¹zanie korzystniejsze dla beneficjentów.

Zasady umarzania zapisane s¹ w art. 25. Jest tu ca³a paleta wskaŸników, które decyduj¹ o tym, kiedy
prezes mo¿e dokonaæ umorzeñ. Ponadto jestem g³êboko przekonany o tym, ¿e rozporz¹dzenie, które nie-
bawem zostanie opublikowane, doprecyzuje zapisy i rozwieje w¹tpliwoœci, które siê pojawiaj¹.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, a jego wejœcie
w ¿ycie nie powoduje ¿adnych skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Bior¹c to pod uwagê, zwra-
cam siê do kole¿anek i kolegów senatorów o poparcie przed³o¿onego projektu ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Celem omawianego przez nas projektu, przed³o¿onego przez Komisjê Nadzwyczajn¹ „Przyjazne Pañ-

stwo”, jest zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Zmiany dotyczyæ maj¹ sposobu nalicza-
nia op³at rocznych i innych nale¿noœci za wy³¹czenie gruntu z produkcji rolnej, a tak¿e op³at z tytu³u nie-
wykonania obowi¹zku zdjêcia i odpowiedniego zagospodarowania warstwy próchniczej z lepszych jako-
œciowo gruntów rolnych, wy³¹czanych z produkcji.

Obecnie osoba, która uzyska³a zezwolenie na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej, ma obowi¹zek
uiszczania nale¿noœci za wy³¹czenie, a tak¿e op³at rocznych. Stawki tych¿e nale¿noœci wyra¿ane s¹
w równowartoœci ton ziarna i ¿yta. Ponadto s¹ one zró¿nicowane w zale¿noœci od klasy bonitacyjnej wy-
³¹czanych z produkcji rolnej gruntów ornych, sadów, ³¹k oraz pastwisk. Celem proponowanych roz-
wi¹zañ jest okreœlenie wymienionych rodzajów p³atnoœci w formie kwotowej w miejsce p³atnoœci uza-
le¿nionych od cen ziarna i ¿yta. Odpowiednie stawki p³atnoœci wyra¿one w z³otych, wskazane zosta³y
w projekcie ustawy. Ponadto projekt ustawy przewiduje poszerzenie kompetencji marsza³ka wojewódz-
twa w kwestii umarzania ca³oœci lub czêœci nale¿noœci i op³at rocznych w odniesieniu do gruntów rol-
nych w przypadku inwestycji o charakterze u¿ytecznoœci publicznej, je¿eli s³u¿y ona zaspokojeniu po-
trzeb lokalnej spo³ecznoœci.

Pragnê podkreœliæ, i¿ proponowane zmiany wprowadzaj¹ okreœlenie nale¿noœci i op³aty z tytu³u wy-
³¹czenia gruntów z produkcji rolnej adekwatne do potrzeb rynku. Uproszczenie rozliczeñ nale¿noœci i op-
³at rocznych jest dzia³aniem jak najbardziej korzystnym. Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, ¿e projekt oma-
wianej ustawy nie obci¹¿a ani bud¿etu pañstwa, ani bud¿etów jednostek samorz¹du terytorialnego.

Omawiana ustawa ma niew¹tpliwie specjalistyczny charakter, jednak¿e jej przyjêcie jest konieczno-
œci¹. Dlatego apelujê o to do Wysokiej Izby.
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Przemówienie senatora Piotra Gruszczyñskiego
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem proponowanych rozwi¹zañ, zawartych w projekcie ustawy, jest zmiana p³atnoœci uzale¿nio-

nych od ceny ziarna ¿yta na p³atnoœæ w formie kwotowej. P³atnoœci te dotycz¹ osób, które uzyska³y zezwo-
lenie na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej. Konsekwencj¹ tego zezwolenia s¹ op³aty za wy³¹czenie
i op³ata roczna.

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e ostatnie lata charakteryzuj¹ siê stabiln¹ stop¹ inflacji, ryzyko spadku si³y
nabywczej pieni¹dza mo¿e byæ mniejsze ni¿ ró¿nice kursów ceny ¿yta.

Wysoka Izbo, nie bez znaczenia jest fakt, ¿e proponowana zmiana nie poci¹ga za sob¹ obci¹¿eñ dla bu-
d¿etów pañstwa i samorz¹du terytorialnego. Ponadto omawiany projekt poszerza mo¿liwoœci umarzania
przez marsza³ka województwa nale¿noœci i op³at do gruntów rolnych, sadów, ³¹k i pastwisk w przypadku
gdy inwestycja na odrolnionych gruntach nosi w sobie znamiona u¿ytecznoœci publicznej i s³u¿y zaspo-
kojeniu potrzeb lokalnej spo³ecznoœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przed³o¿ony projekt ustawy znalaz³ poparcie wiêkszoœci pos³ów oraz
rz¹du. Mam nadziejê, ¿e nikogo na tej sali nie trzeba przekonywaæ o zasadnoœci poparcia tego projektu.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Gra¿yny Sztark
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœ-

nych (DzU z 2004 r., nr 121, poz. 1266) na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu Komisja Nadzwy-
czajna „Przyjazne Pañstwo” rozpoczê³a w maju 2008 r. (druk nr 721).

Celem ustawy jest zmiana sposobu naliczania nale¿noœci i op³at rocznych za wy³¹czenie gruntu z pro-
dukcji rolnej z tytu³u niewykonania obowi¹zku zdjêcia i odpowiedniego zagospodarowania warstwy pró-
chnicznej z lepszych jakoœciowo gruntów rolnych wy³¹czonych z produkcji.

Projekt ma na celu okreœlenie wymienionych p³atnoœci w formie kwotowej, które zast¹pi¹ p³atnoœci
uzale¿nione od ceny ziarna, ¿yta lub m3 drewna. Odpowiednie stawki p³atnoœci, wyra¿one w z³otych, by-
³yby wskazane w ustawie. P³atnoœci te zasilaj¹ bud¿et Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Ponadto w projekcie przewidziana zosta³a kompetencja marsza³ka województwa do umorzenia ca³oœci
lub czêœci nale¿noœci i op³at rocznych w odniesieniu do gruntów rolnych w przypadku inwestycji o cha-
rakterze u¿ytecznoœci publicznej, je¿eli inwestycja ta s³u¿y zaspokojeniu potrzeb lokalnej spo³ecznoœci.

Materie, o których mowa w projekcie, pozostaj¹ poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie poci¹ga za sob¹ obci¹¿enia bud¿etu pañstwa ani bud¿etów jednostek samorz¹du

terytorialnego.
Proponowane zmiany wprowadzaj¹ adekwatne do potrzeb rynku okreœlenie nale¿noœci i op³at z tytu³u

wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej. Przy stabilnej aktualnie stopie inflacji ryzyko spadku si³y nabyw-
czej pieni¹dza jest nie wiêksze ni¿ ró¿nice kursów ¿yta czy m3 drewna. Dlatego te¿ rekomendujê Wysokiej
Izbie przyjêcie tego projektu ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu poruszamy wa¿n¹ kwestiê dotycz¹c¹ jednej z ga³êzi prawa

polskiego, a mianowicie prawa konsumenckiego. Jak¿e niedawno, bo zaledwie 21 maja bie¿¹cego roku,
Sejm uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz
o zmianie kodeksu cywilnego. Mimo wszelkich starañ, podczas prac nad ow¹ nowelizacj¹ dosz³o jednak
do niedopatrzeñ, w wyniku czego Komisja Europejska zwróci³a siê do Polski o usuniêcie pewnych nie-
œcis³oœci w tym temacie.

Ca³a omawiana obecnie zmiana ma za zadanie precyzyjne zdefiniowanie momentu, kiedy konsument
mo¿e dostrzec niezgodnoœæ towaru bêd¹cego przedmiotem transakcji z opisem w umowie. Punkt ten ma
na celu uœciœlenie, w jakich sytuacjach kupuj¹cemu przys³uguje prawo reklamacji, a w jakich nie. Wdro-
¿ona do ustawodawstwa polskiego dyrektywa Unii nr 99/44/WE wraz z krajow¹ ustaw¹ z dnia 27 lipca
2002 r. nie okreœla³a doœæ konkretnie momentu, w którym konsument powinien by³ wiedzieæ o braku zgo-
dnoœci towaru z umow¹. W wielu krêgach kwestionowano, czy ma byæ to chwila zawarcia umowy, czy te¿
chwila wydania towaru. Rzeczywistoœæ bowiem pokazuje, ¿e te dwa elementy nie zawsze wystêpuj¹ je-
dnoczeœnie. Pad³o równie¿ pytanie, czy mo¿na odmówiæ przyjêcia reklamacji. OdpowiedŸ brzmi: tak, ale
tylko w uzasadnionych przypadkach. W razie z³o¿enia przez konsumenta reklamacji sprzedawca, chc¹c
uchyliæ siê od wynikaj¹cej z tego odpowiedzialnoœci, obowi¹zany bêdzie wykazaæ, i¿ kupuj¹cy mia³ mo¿li-
woœæ zapoznania siê z wszelkimi rzeczywistymi w³aœciwoœciami towaru lub te¿, racjonalnie rzecz ujmu-
j¹c, wiedzia³ o zaistnia³ej wadzie produktu. W przypadku udowodnienia takiego stanu rzeczy sprzedawca
ma prawo odmówiæ przyjêcia reklamacji. W dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawie funkcjonowa³o okreœlenie
„oceniaj¹c rozs¹dnie”, które, jak widzimy, budzi³o wiele w¹tpliwoœci. W zwi¹zku z tym postuluje siê nowe-
lizacjê art. 7 i nadanie mu brzmienia: „Sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoœæ towaru konsumpcyjne-
go z umow¹, gdy kupuj¹cy w chwili zawarcia umowy o tej niezgodnoœci wiedzia³ lub publicznie dostêpne
by³y informacje okreœlaj¹ce cechy towaru konsumpcyjnego, z którymi kupuj¹cy mia³ mo¿liwoœæ zapoz-
nania siê. To samo odnosi siê do niezgodnoœci, która wynik³a z przyczyny tkwi¹cej w materiale dostarczo-
nym przez kupuj¹cego”. Wydaje siê to prawid³owym rozwi¹zaniem, pozbawionym dotychczasowych cech
pobie¿noœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Koñcz¹c sw¹ wypowiedŸ, chcia³bym nadmieniæ, i¿ owa nowelizacja jest
jedynie nowelizacj¹ punktow¹, wynikaj¹c¹ z zobowi¹zañ, jakie nak³ada na nas implementacja prawa
unijnego. Zmiana art. 7 ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie ko-
deksu cywilnego ma za zadanie lepiej zdefiniowaæ moment, w którym konsument ma pe³ne prawo do za-
poznania siê z jakoœci¹ oferowanego mu towaru i nastêpnie, po racjonalnej analizie stanu faktycznego,
podjêcia decyzji o przyst¹pieniu b¹dŸ te¿ odst¹pieniu od transakcji. Miejmy nadziejê, i¿ owa poprawka
przyczyni siê do lepszej ochrony praw nabywców. Dziêkujê za uwagê.

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 35. posiedzenia Senatu 237



Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Do tej pory obowi¹zuje zapis: „Sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoœæ towaru konsumpcyjnego

z umow¹, gdy kupuj¹cy o tej niezgodnoœci wiedzia³ lub, oceniaj¹c rozs¹dnie, powinien by³ wiedzieæ. To sa-
mo odnosi siê do niezgodnoœci, która wynik³a z przyczyny tkwi¹cej w materiale dostarczonym przez ku-
puj¹cego”.

Po zmianie ma byæ tak: „Sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoœæ towaru konsumpcyjnego z umow¹,
gdy kupuj¹cy w chwili zawarcia umowy o tej niezgodnoœci wiedzia³ lub, oceniaj¹c rozs¹dnie, powinien by³
wiedzieæ. To samo odnosi siê do niezgodnoœci, która wynik³a z przyczyny tkwi¹cej w materiale dostarczo-
nym przez kupuj¹cego”.

W nowelizacji okreœlono, ¿e „chwila zawarcia umowy” jest momentem, w którym konsument powinien
wiedzieæ o braku zgodnoœci towaru z umow¹. W praktyce oznacza to, ¿e sprzedawca, aby uwolniæ siê od
odpowiedzialnoœci za niezgodnoœæ sprzedanego towaru z umow¹, bêdzie musia³ udowodniæ, ¿e konsu-
ment w momencie dokonywania transakcji wiedzia³ o wadzie towaru lub, racjonalnie rzecz oceniaj¹c, po-
winien o niej wiedzieæ.

Reasumuj¹c, warto zapytaæ: co w przypadku zawierania umowy poprzez internet lub inne Ÿród³a tele-
informatyczne?

Co w przypadku, gdy chwila powziêcia zamiaru i wype³nienie zobowi¹zania przez obie strony nie s¹ to¿-
same z ró¿nych wzglêdów, a ani sprzedawca, ani kupuj¹cy nie móg³ przewidzieæ nastêpstw?

Co w przypadku powtarzaj¹cych siê periodycznie umów lub umów powszechnych stosowanych zwy-
czajowo, codziennie?

Co w przypadku umów wymagaj¹cych potwierdzenia w okreœlonym terminie przez opiekuna lub
przedstawiciela ustawowego z powodu zawarcia umowy z osob¹, która posiada ograniczon¹ zdolnoœæ do
czynnoœci prawnych?

Zw³aszcza w ostatnim wyró¿niku k³adzie siê nacisk na chwilê zawarcia umowy. A jak odnosi siê to do
oceny niezgodnoœci towaru z umow¹, jeœli osoba ma ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, np. ze
wzglêdu na stan psychiczny?
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji stanowi realizacjê wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego

z 18 wrzeœnia 2008 r. Orzek³ on o niezgodnoœci z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej art. 90 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Wspomniany artyku³ zawiera zapis pozwalaj¹cy na bezterminowe dysponowanie przez ministra w³a-
œciwego do spraw wewnêtrznych oraz podleg³e mu organy lokalami mieszkalnymi w domach stano-
wi¹cych w³asnoœæ prywatn¹. Zapis art. 90 w obecnym brzmieniu pozbawia w³aœciciela budynku i lokali
mieszkalnych, bêd¹cych w dyspozycji ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych lub podleg³ych mu
organów, prawa do korzystania oraz rozporz¹dzania przedmiotem swojej w³asnoœci. Nale¿y zaznaczyæ, i¿
takie unormowanie prawne narusza zasadê proporcjonalnoœci, która jest zagwarantowana przez Kon-
stytucjê Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym sytuuje ono pañstwo w uprzywilejowanej pozycji, pozwa-
laj¹c na nadmiern¹ ingerencjê w prawa i wolnoœci jednostki. Trzeba podkreœliæ fakt, ¿e obowi¹zek zape-
wnienia lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Policji spoczywa na pañstwie i jego organach.

Powy¿szy projekt ustawy jest konsekwencj¹ wprowadzenia w ¿ycie zapisów wynikaj¹cych z wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego. Znowelizowana ustawa wprowadza wiele wa¿nych zmian. Przede wszyst-
kim umo¿liwia ona w³aœcicielom zamieszkanie w swoich lokalach lub te¿ oddanie ich w najem b¹dŸ bez-
p³atne u¿ywanie wówczas, gdy lokale te zostan¹ opró¿nione na podstawie decyzji w³aœciwego organu. Co
równie¿ istotne, wyklucza niekonstytucyjn¹ normê, dotycz¹c¹ bezterminowego dysponowania przez mi-
nistra oraz podleg³e mu organy dotychczas u¿ytkowanymi lokalami mieszkalnymi w domach prywat-
nych. Wprowadza równie¿ unormowanie, które stanowi, i¿ do lokali prywatnych, bêd¹cych w dyspozycji
ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych oraz podleg³ych mu organów, bêd¹ mia³y zastosowanie
przepisy ogólne ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cy-
wilnego.

Zgodnie z danymi ministra spraw wewnêtrznych i administracji szacuje siê, ¿e liczba mieszkañ bê-
d¹cych w dyspozycji ministra i podleg³ych mu organów nie jest du¿a, jest to oko³o piêciuset lokali. Nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e osoby, które nie bêd¹ mog³y dalej zamieszkiwaæ w wy¿ej wymienio-
nych lokalach, bêd¹ uprawnione do policyjnych œwiadczeñ mieszkaniowych oraz w zale¿noœci do stanu
faktycznego danej sprawy bêd¹ mog³y wnosiæ o przydzia³ innego lokalu, wyp³acanie pomocy finansowej
lub te¿ przyznanie równowa¿nika za brak lokalu. Warto zauwa¿yæ, ¿e po wejœciu w ¿ycie proponowanej
regulacji liczba wy¿ej wymienionych mieszkañ bêdzie zmniejszana. Tym samym wzrastaæ bêdzie liczba
policjantów uprawnionych do równowa¿nika finansowanego za brak lokalu. Problem ten znalaz³ ju¿ roz-
wi¹zanie. Stosowne wydatki zostan¹ sfinansowane z bud¿etu pañstwa.

Warto zwróciæ równie¿ uwagê na fakt, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, i¿ omawiane zapisy noweliza-
cji ustawy z 1990 r., dotycz¹ce praw w³aœcicieli lokali, s¹ regulowane w sposób o wiele mniej korzystny
w stosunku do przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy oraz o zmianie kodeksu cywilnego, która to ustawa odnosi³a siê do innych w³aœcicieli.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy, bêd¹cy wykonaniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, porz¹dkuje zasady posza-

nowania w³asnoœci prywatnej i kwestiê przestrzegania zasad zawartych w konstytucji. Omawiany pro-
jekt ustawy wprowadza bardzo istotne zmiany. Efektem przyjêcia zaproponowanej regulacji jest przede
wszystkim mo¿liwoœæ sukcesywnego wy³¹czania lokali z dyspozycji ministra w³aœciwego do spraw we-
wnêtrznych. Jest to równowa¿ne z przekazaniem danych mieszkañ do dyspozycji ich prawnym w³aœcicie-
lom. Oznacza to równie¿ wyp³acanie policjantom nale¿nego ekwiwalentu za brak lokalu mieszkalnego.
Wszystkie te czynniki sprawiaj¹, ¿e nowela ta warta jest przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W mojej interpelacji chcia³abym siê odnieœæ do odpowiedzi ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

(sygn. 604/874/O14/09/PNP) na moje poprzednie oœwiadczenie, dotycz¹ce wprowadzenia obowi¹zko-
wego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (BPS/DSK-043-1568/09).

Dziêkujê za ow¹ odpowiedŸ, niemniej jednak jest ona niesatysfakcjonuj¹ca. Stan prawny w tej sprawie
zosta³ przedstawiony prawid³owo. Minister Klich wskazuje wiele mo¿liwoœci pozyskania wiedzy i umiejêt-
noœci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, jakie daj¹ ró¿ne akty prawne. Jednak¿e, jak pokazuje prak-
tyka, owe mo¿liwoœci nie s¹ wystarczaj¹ce do tego, by spo³eczeñstwo potrafi³o udzielaæ pierwszej pomocy.
Gdy ktoœ korzysta z tych mo¿liwoœci, to z regu³y z takich szkoleñ wynosi tylko wiedzê teoretyczn¹ i nie po-
trafi pomóc w razie zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia innej osoby.

W zwi¹zku z odpowiedzi¹ ministra Klicha, chcia³abym zapytaæ, czy rz¹d dysponuje wynikami badañ (sta-
tystykami), które pokazuj¹, ¿e wiedza i umiejêtnoœci Polaków w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy s¹
satysfakcjonuj¹ce. Jeœli takich badañ nie ma, to czy nie warto ich zleciæ? Czy istniej¹ statystyki, które poka-
zuj¹, ¿e zastosowanie owych aktów prawnych, które wymieni³ minister Klich, jest zadowalaj¹ce?

Uwa¿am, ¿e nie powinniœmy poprzestawaæ na tych mo¿liwoœciach, o których wspomina³ minister
Klich, ale stworzyæ system profesjonalnych, praktycznych i obligatoryjnych szkoleñ z zakresu pierwszej
pomocy po to, aby zmniejszyæ liczbê zgonów ludzi z powodu braku wiedzy praktycznej z udzielania pierw-
szej pomocy. Z moich rozmów z wyborcami wynika, ¿e takie zapotrzebowanie w spo³eczeñstwie jest. Dla-
tego proszê o przyjrzenie siê temu problemowi i podjêcie stosownych dzia³añ.

Na koniec chcia³abym raz jeszcze podkreœliæ, ¿e wielu ratowników medycznych, podsumowuj¹c swoj¹
codzienn¹ pracê, stwierdza jednoznacznie, ¿e czêsto œmieræ osoby bliskiej, do której nie zd¹¿y³a karetka
pogotowia, wynika z braku wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy medycznej, jak na przyk³ad
sztucznego oddychania, masa¿u serca itp.

Proszê o odpowiedzi na postawione pytania.

Z wyrazami szacunku i powa¿ania
Ma³gorzata Adamczak

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
240 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 35. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wprowadzenie granicy Unii Europejskiej na wschodzie Polski wyraŸnie utrudni³o ruch przygraniczny,

dlatego z zadowoleniem nale¿y przyj¹æ wprowadzenie ma³ego ruchu przygranicznego miêdzy naszym
krajem a Ukrain¹.

Podobne oczekiwania dotycz¹ granicy z Bia³orusi¹. Zwracam siê zatem z pytaniem, na jakim etapie s¹
prace rz¹dów Polski i Bia³orusi w sprawie ma³ego ruchu przygranicznego oraz jakiego obszaru przygrani-
cznego na terenie województwa lubelskiego bêdzie dotyczyæ strefa tego ruchu.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Krystynê Bochenek

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele œrodowisk medycznych zaniepokojeni umieszczeniem w klasyfika-

cji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy takich zajêæ zarobkowych jak: wró¿bita, astrolog, bioe-
nergoterapeuta (lista zawodów stanowi za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 8
grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej sto-
sowania).

Swoje zaniepokojenie argumentuj¹ nastêpuj¹co.
„Wyodrêbnienie tych zawodów nie opiera siê na racjonalnych przes³ankach, nie odpowiada potrzebom

nowoczesnego spo³eczeñstwa wolnego od zabobonów i przes¹dów i potrzeb nowoczesnej gospodarki. Prak-
tykowanie wró¿biarstwa czy astrologii mo¿na traktowaæ jako nieszkodliwe hobby uprawiane przez pasjo-
natów, dopóki nie anga¿uj¹ autorytetu pañstwa. Uznanie jednak¿e tych zawodów przez pañstwo polskie
ka¿e zastanowiæ siê nad tym, jakie potrzeby spo³eczne s¹ przez nich zaspokajane i czy czerpanie korzyœci
maj¹tkowych z takiej dzia³alnoœci powinno byæ dozwolone. Wró¿biarstwo jest dzia³alnoœci¹ nagann¹ zaró-
wno w œwietle wartoœci chrzeœcijañskich, jak i racjonalizmu. Istnia³y przecie¿ zawsze kategorie zajêæ zarob-
kowych, których pañstwo nie legalizowa³o ze wzglêdów etycznych.

Uznanie zaœ za zawód dzia³alnoœci bioenergoterapeutów podwa¿a istotê istniej¹cego systemu kszta³ce-
nia lekarzy i weryfikacji kwalifikacji upowa¿niaj¹cych do œwiadczenia us³ug medycznych. Lekarz mo¿e roz-
pocz¹æ dzia³alnoœæ zawodow¹ dopiero po ukoñczeniu kilkuletnich studiów medycznych, po³¹czonych
z praktycznymi zajêciami prowadzonymi pod opiek¹ wykwalifikowanej kadry medycznej. Bioenergotera-
peutom nie stawia siê ¿adnych, potwierdzanych rzetelnymi egzaminami wymagañ co do znajomoœci ele-
mentarnych podstaw biologii, medycyny klasycznej, psychologii, a nawet naturoterapii czy masa¿u. Lega-
lizuj¹c bioenergoterapiê, dopuszczamy prowadzenie dzia³alnoœci alternatywnej wobec profesjonalnych
œwiadczeñ lekarskich, co jest zastanawiaj¹c¹ niekonsekwencj¹ pañstwa: jednym (lekarzom) stawiamy wy-
œrubowane wymagania, uznaj¹c ludzkie zdrowie za wartoœæ zas³uguj¹c¹ na szczególn¹ ochronê przez
wspólnotê, innym zaœ (bioenergoterapeutom) pozwalamy na prowadzenie podobnej dzia³alnoœci bez
spe³nienia jakichkolwiek warunków”.

Proszê Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska wobec takiej argumentacji.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Bochenek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator z województwa lubuskiego z niepokojem przygl¹dam siê sytuacji zwi¹zanej z remontem
autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyœl – Poznañ. Od pocz¹tku trwania prac remontowych op³aty za
przejazd wspomnianym odcinkiem pozostaj¹ bez zmian, mimo i¿ warunki przejazdu s¹ znacznie gorsze.
Taka sytuacja w mojej ocenie pozostaje w sprzecznoœci z podstawow¹ zasad¹ stosunków cywilnych – ek-
wiwalentnoœci¹ œwiadczeñ stron. Stawki op³at za przejazd autostrad¹, a tak¿e warunki ich zmian, ustala-
ne s¹ w umowie o budowê i eksploatacjê albo wy³¹cznie eksploatacjê autostrady, któr¹ zawiera ze strony
rz¹du Rzeczypospolitej minister w³aœciwy do spraw transportu.

W zwi¹zku z tym proszê o informacjê, czy w zawartych przez rz¹d umowach ze spó³kami prowadz¹cymi
eksploatacjê polskich autostrad znajduj¹ siê klauzule zobowi¹zuj¹ce te spó³ki do stosownego obni¿enia
op³at za przejazd autostradami w trakcie ich remontu, który znacz¹co obni¿a standard tych dróg. Je¿eli
takich postanowieñ umownych brakuje, bêdê wdziêczny za wyjaœnienie przyczyn takiego stanu rzeczy
oraz przedstawienie stanowiska rz¹du i pana ministra w sprawie mo¿liwoœci zawarcia odpowiednich
aneksów do umów, dotycz¹cych eksploatacji autostrad.

Szybkie wyjaœnienie tej sprawy jest niezwykle wa¿ne nie tylko dla mieszkañców mojego rejonu.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Budowa ropoci¹gu Odessa–Brody–P³ock od wielu lat uwa¿ana jest za inwestycjê strategiczn¹, kluczow¹

i priorytetow¹ dla dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla Polski. Polska czêœæ ruroci¹gu (odcinek Brody-
–P³ock) zosta³a wpisana na tzw. listê projektów kluczowych w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Œro-
dowisko”. Dziêki temu inwestycja ta mia³a zostaæ zrealizowana w znacznej czêœci z funduszy unijnych.

Z uwagi na to, i¿ realizacja projektu budowy tego ruroci¹gu ma doœæ istotne opóŸnienie, istnieje ryzy-
ko, i¿ nie utrzyma siê on na liœcie projektów kluczowych dofinansowanych z dotacji unijnych.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami:
1. Jak du¿e jest opóŸnienie w budowie tego ruroci¹gu i czy mo¿e zostaæ nadrobione?
2. Czy zosta³y ju¿ podjête decyzje co do realizacji budowy ropoci¹gu Odessa–Brody–P³ock z unijnych

dotacji pomimo ewentualnych opóŸnieñ w budowie inwestycji?
3. Czy mo¿liwe jest zamro¿enie tych dotacji tak, aby œrodki przeznaczone na budowê ropoci¹gu nie zo-

sta³y zu¿yte na inne projekty?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Popisanie20sierpnia2008r.deklaracji owspó³pracystrategicznejmiêdzyPolsk¹aStanamiZjednoczony-

mi zosta³o przez rz¹d PO-PSL og³oszone jako wielki sukces koalicji rz¹dz¹cej. Czo³owi politycy PO wskazywali
nawet na „powa¿ne wzmocnienie obronnoœci Polski” wskutek zawartej umowy. Na jej mocy postanowiono
o „rozmieszczeniu w Polsce amerykañskiej baterii rakiet Patriot bêd¹cej na wyposa¿eniu systemu obrony po-
wietrznej i przeciwrakietowej Si³ L¹dowych Stanów Zjednoczonych”. Celem tego porozumienia mia³a byæ
ochrona USA i wiêkszoœci krajów Europy przed ewentualnym atakiem rakietowym z Iranu.

Z ostatnich doniesieñ wynika jednak, i¿ interpretacje zapisów wymienionej deklaracji s¹ rozbie¿ne.
Mo¿liwe jest nawet umieszczenie na terytorium Polski amerykañskich rakiet bez g³owic, które s³u¿¹ do
uderzenia w nadlatuj¹c¹ wrog¹ rakietê. Bez nich rakiety te pozostan¹ w istocie bezu¿yteczne.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Czy podpisanie wymienionej deklaracji mia³o na celu umieszczenie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej przedmiotowych rakiet jedynie „do celów szkoleniowych i æwiczeniowych”, czy te¿ maj¹ one s³u-
¿yæ do rzeczywistej obrony tak¿e terytorium Polski przed agresj¹ wroga?

2. Czy rzeczywiœcie mo¿liwa jest sytuacja, w której amerykañskie rakiety Patriot rozmieszczone w Pol-
sce zostan¹ pozbawione g³owic? Je¿eli tak, to gdzie by³yby trzymane g³owice do rakiet: w tej samej bazie
czy te¿ np. w amerykañskich bazach w Niemczech?

3. Czy ewentualne przechowywanie g³owic w innych bazach nie wp³ynê³oby na szybkoœæ uzbrojenia ra-
kiet w sytuacjach zagro¿enia? Jakie dzia³ania w takich wypadkach by podjêto, aby rakiety nie sta³y siê
faktycznie bezu¿yteczne? Jak d³ugo trwa³oby uzbrojenie takich rakiet?

4. Czy zostanie zachowany termin rozmieszczenia rakiet w Polsce, o którym mowa w postanowieniach
wymienionej deklaracji, tj. do koñca 2009 r.?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra spraw zagrani-
cznych Rados³awa Sikorskiego

Polacy poszkodowani przez III Rzeszê w okresie II wojny œwiatowej od lat ponawiaj¹ inicjatywê budowy
w Berlinie Dokumentacyjnego Centrum – Miejsca Pamiêci o Pracy Niewolniczej Polaków w niemieckiej
Rzeszy w latach 1939–1945 i licz¹ na wsparcie polskich i niemieckich w³adz.

Nie wolno ju¿ d³u¿ej milczeæ, szczególnie teraz, gdy wszyscy mówi¹ jedynie o niemieckich wysiedlo-
nych, a los Polaków i kwestia ich niewolniczej pracy nadal pozostaj¹ tematem niewygodnym.

Niemieccy urzêdnicy nie s¹ przychylni inicjatywie utworzenia w Berlinie Polskiego Centrum Doku-
mentacyjnego, t³umacz¹c, ¿e jest kryzys i ¿e centrum Berlina zape³nione zosta³o w ostatnich latach miej-
scami pamiêci wrêcz nadmiernie. Berlin nie chce polskich upamiêtnieñ.

Przebywaj¹c w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie na zaproszenie ksiêdza pra³ata doktora Ry-
szarda Mroziuka, wieloletniego proboszcza polskiej parafii przy koœciele œw. Anny w Dortmundzie oraz
kierownika misji, mia³am okazjê spotkaæ siê i rozmawiaæ z Polakami zamieszka³ymi w Dortmundzie
i okolicznych miastach Zag³êbia Ruhry. Rozmowy z nimi utwierdzi³y mnie w przekonaniu o wielkiej po-
trzebie budowy takiego centrum.

Jak donosi „Nasz Dziennik”, w piœmie wystosowanym przez ambasadora Marka Prawdê ambasada
przyznaje, ¿e co prawda dotychczasowe starania polskich poszkodowanych spe³z³y na niczym, ale te¿ do-
daje, i¿ tê inicjatywê oraz starania o godne upamiêtnienie ofiar pracy przymusowej w III Rzeszy ocenia wy-
soko. Ambasador potwierdza, ¿e rozpoczê³o siê sondowanie gotowoœci niemieckich urzêdów do
wspó³dzia³ania w kwestii usytuowania w Berlinie miejsca pamiêci polskich ofiar pracy przymusowej
i niewolniczej, w tym ich gotowoœci do sfinansowania takiego przedsiêwziêcia. Jednak z pisma wynika, ¿e
rozmowy te nie przynios³y na razie satysfakcjonuj¹cych rezultatów.

Projekt mia³by powstaæ ku czci ponad trzech milionów polskich robotników pracy przymusowej w Niem-
czech. Oko³o trzystu tysiêcy z nich zosta³o zamordowanych lub zmar³o z wycieñczenia, w Niemczech zmar³o
tak¿e dwieœcie tysiêcy polskich dzieci z g³odu lub zimna, brakowa³o dla nich nawet trumien.

W 2000 r. od niemieckich w³adz, w tym tak¿e z Bundestagu, inicjatorzy trzy razy otrzymali odmowê za-
interesowania siê tym tematem, miêdzy innymi dlatego, ¿e nie by³o odpowiedniego poparcia ze strony
polskiego rz¹du.

Jak wynika z przytoczonej przez „Nasz Dziennik” z 4 marca 2009 r. wypowiedzi doktora S³awomira Try-
ca, nawet cz³onkowie niemieckiego Bundestagu byli zszokowani, kiedy dowiedzieli siê, ¿e w samym tylko
Berlinie by³y trzy tysi¹ce podobozów, w których zamykano Polaków zmuszanych do pracy, w zwi¹zku
z tym czêsto powielana w Niemczech teza, jakoby spo³eczeñstwo nic nie wiedzia³o o takich sprawach, po-
winna w koñcu upaœæ.

W samym centrum Berlina swój wielki pomnik wraz z centrum dokumentacyjnym maj¹ ¯ydzi, upa-
miêtnieni s¹ Sinti i Romowie, a tak¿e homoseksualiœci. W okolicach Bramy Brandenburskiej stoi pomnik
¿o³nierzy sowieckich. Polacy nie mog¹ siê doczekaæ swojego centrum.

Polski ambasador w Berlinie stwierdza, ¿e z Niemcami na ten temat trzeba rozmawiaæ. Uzyska³ zapew-
nienia, i¿ problem robotników przymusowych bêdzie omawiany tak¿e przy okazji podpisywania na Zam-
ku Królewskim przez ministrów kultury Polski, Niemiec, Wêgier i S³owacji umowy kooperacyjnej, umo¿li-
wiaj¹cej funkcjonowanie sieci „Pamiêæ i Solidarnoœæ”, a tak¿e podczas nastêpnego forum polsko-nie-
mieckiego.

W tej sytuacji zwracam siê do pana premiera i do pana ministra z zapytaniem, w jaki sposób rz¹d polski
zamierza skutecznie wesprzeæ utworzenie w Berlinie Polskiego Centrum Dokumentacyjnego i jakie dzia-
³ania zosta³y ju¿ podjête, aby dosz³o do sfinalizowania projektu.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji, wspó³przewodnicz¹cego Komisji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu Polski Grzegorza Schetyny

Poruszona stanowiskiem ekspertów pani Joanny Krupskiej, pana Antoniego Szymañskiego i pana
Paw³a Wosickiego z zespo³u do spraw rodziny Konferencji Episkopatu Polski w komisji wspólnej, niepo-
kojem, jaki wyrazili w zwi¹zku z propozycj¹ minimalizowania zmian w zakresie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych, które zgodnie z najnowsz¹ propozycj¹ rz¹du maj¹ dotyczyæ wy³¹cznie podwy¿szenia za-
si³ków rodzinnych, podzielaj¹c obawy ekspertów, postanowi³am poruszyæ tê sprawê.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez ekspertów, od pierwszego posiedzenia ekspertów Ko-
misji Wspólnej Rz¹du i Episkopatu Polski w 2008 r. by³y zapewnienia, ¿e w 2009 r. dojdzie do znacz¹cego
zmian w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych, zmian dotycz¹cych istotnego podwy¿szenia progu docho-
dowego uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych, który od wielu lat wynosi 504 z³, podwy¿szenia dodat-
ków na dzieci w rodzinach wielodzietnych i podwy¿szenia zasi³ków rodzinnych.

Ograniczenie zmian w œwiadczeniach rodzinnych do niewielkiego podwy¿szenia zasi³ków rodzinnych
jest absolutnie niewystarczaj¹ce z punktu widzenia potrzeby wsparcia najbardziej potrzebuj¹cych ro-
dzin. Kryzys, jaki ma miejsce w kraju, zmniejszenie dynamiki wzrostu p³ac i wzrost bezrobocia powinny
byæ szczególnymi argumentami za rozszerzeniem wsparcia dla rodzin, a nie jego redukowaniem.

Pozostawienie bez zmian progu 504 z³ uprawniaj¹cego do œwiadczeñ rodzinnych powoduje faktyczne
zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do otrzymywania pomocy, poniewa¿ wraz ze wzrostem docho-
dów coraz mniejsza grupa rodzin ma tak nisk¹ œredni¹ dochodów. Brak podwy¿szenia wsparcia dla ro-
dzin wielodzietnych jest szczególnie niezrozumia³y.

W rodzinach wielodzietnych wychowuje siê 1/3 polskich dzieci, a ich sytuacja materialna jest wyj¹tko-
wo trudna. Udzia³ rodzin wielodzietnych w zastêpowalnoœci pokoleñ wynosi 33% ogó³u utrzymywanych
dzieci do dwudziestego czwartego roku ¿ycia, podczas gdy rodziny te stanowi¹ niespe³na 17% ogó³u ro-
dzin. W rodzinach wielodzietnych najczêœciej pracuje tylko jedno z rodziców, co powoduje, ¿e ich bud¿et
domowy jest nader skromny. Wielodzietnoœæ wyraŸnie obni¿a poziom ¿ycia rodziny. Wyrazem tego jest
znacz¹co ni¿szy dochód na osobê oraz niemal 40% osób ¿yj¹cych poni¿ej minimum egzystencji. Taka sy-
tuacja utrudnia nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, ale równie¿ edukacyjnych,
zdrowotnych i kulturalnych.

Projektowana zmiana nie uwzglêdnia ustaleñ Deklaracji w sprawie polityki rodzinnej Komisji Wspól-
nej Rz¹du i Episkopatu Polski z dnia 19 listopada 2008 r., w której w zakresie priorytetów polityki rodzin-
nej uzgodniono:

– pkt 1 „pilne i stopniowe zwiêkszanie nak³adów z bud¿etu pañstwa na rodzinê, tak by osi¹gnê³y œredni
poziom krajów Unii Europejskiej”;

– pkt 4 „wspieranie rodzin najs³abszych dochodowo poprzez rozwój systemu œwiadczeñ rodzinnych. W ro-
ku 2009 zostanie dokonana rewizja progów dochodowych oraz wysokoœci œwiadczeñ i dodatków do nich”.

Polityka wspierania rodzin w trudnej sytuacji jest standardem w Unii Europejskiej. Polska jest krajem,
w którym wydatki na politykê rodzinn¹ s¹ znacz¹co ni¿sze ni¿ w krajach Unii Europejskiej. Rz¹d, do-
strzegaj¹c problemy demograficzne i spo³eczne, wskazywa³, ¿e konieczna jest racjonalna polityka rodzin-
na. Trudno jednak uznaæ, by rezygnacja z zapowiadanych i niezbêdnych zmian w ustawie o œwiadcze-
niach rodzinnych zmierza³a w tym kierunku.

Maj¹c na uwadze dobro polskich dzieci i rodzin, zwracam siê do pana premiera z zapytaniem, czy zo-
stan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do wprowadzenia zmian do ustawy o œwiadczeniach rodzinnych, któ-
re bêd¹ gwarantowa³y pomoc polskim dzieciom i ich rodzinom.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

W Ciechanowie w 2008 r. („Czas Ciechanowa” nr 196 z 15 lipca 2008 r., str. 5) ponownie pojawi³y siê
pog³oski na temat ewentualnej likwidacji jednostki wojskowej w Ciechanowie, 1. Ciechanowskiego Pu³ku
Artylerii im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Ciechanowski Pu³k Artylerii jest gotowy na pe³ne uzawodowienie, którego zakoñczenie przewidywane
jest na rok 2009. Niebawem szeregi pu³ku zasil¹ zawodowi ¿o³nierze. Prawdopodobnie bêd¹ nimi m³odzi
obywatele z regionu ciechanowskiego, za którymi przemawiaj¹ takie atrybuty, jak profesjonalizm, su-
miennoœæ, patriotyzm. Swoj¹ wartoœæ prezentowali wielokrotnie jako rezerwiœci podczas prowadzonych
æwiczeñ i misji zagranicznych.

W swojej strukturze organizacyjnej pu³k posiada dywizjon artylerii samobie¿nej i dywizjon artylerii ra-
kietowej (skadrowany) oraz pododdzia³y dowodzenia i logistyczne. Struktura organizacyjna pozwala wy-
konywaæ wszystkie zadania stawiane przed pu³kiem, a bardzo wysokie oceny otrzymywane podczas
wszelkiego rodzaju sprawdzianów œwiadcz¹ o profesjonalizmie ¿o³nierzy.

Na terenie kompleksu koszarowego znajduje siê równie¿ jednostka wojskowa, która zosta³a powo³ana
w celu wykonywania kar ograniczenia wolnoœci orzeczonych przez wojskowe s¹dy garnizonowe wobec
¿o³nierzy zasadniczej s³u¿by wojskowej. Jednostka ta nosi nazwê Wojskowy Oœrodek Wykonywania Kary
Ograniczenia Wolnoœci.

W mieœcie ponownie zapanowa³o ogromne zaniepokojenie o to, co stanie siê z nieruchomoœciami nale-
¿¹cymi do jednostki i ludŸmi tam pracuj¹cymi, jeœli potwierdz¹ siê pog³oski. W mieœcie jest wysokie bez-
robocie, wiêc tym ludziom bardzo trudno bêdzie znaleŸæ pracê.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o przedstawienie planów i zamierzeñ wzglê-
dem jednostki wojskowej, 1. Ciechanowskiego Pu³ku Artylerii im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Czy
prawd¹ jest, ¿e jest ona przeznaczona do likwidacji?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Po II wojnie œwiatowej stosunki polsko-niemieckie a¿ do zjednoczenia Niemiec w 1990 r. opiera³y siê na
uk³adach i porozumieniach Polski z dwoma pañstwami niemieckimi.

Prze³om demokratyczny w Polsce zapocz¹tkowany przez „Solidarnoœæ”, upadek muru berliñskiego i zje-
dnoczenie Niemiec to historyczne wydarzenia, które stworzy³y przes³anki dla realnego polsko-niemieckiego
pojednania i porozumienia. Zgodne przekonanie, ¿e zjednoczenie Niemiec i pe³na, obejmuj¹ca „oba p³uca”
Europy, jak powiedzia³ przed laty Jan Pawe³ II, integracja europejska, le¿¹ w ¿ywotnym interesie naszych
pañstw i narodów, stanowi³o fundament polsko-niemieckiego wspó³dzia³ania po 1989 r. Polacy poparli zje-
dnoczenie Niemiec. Z kolei Niemcy stanowczo opowiedzieli siê za uczestnictwem Polski w strukturach eu-
ropejskich i euroatlantyckich. Wtedy to minister spraw zagranicznych RP K. Skubiszewski sformu³owa³
pojêcie polsko-niemieckiej wspólnoty interesów. Do historii przesz³a „msza pojednania” w Krzy¿owej
z udzia³em premiera T. Mazowieckiego i kanclerza H. Kohla w 1989 r. Obaj szefowie rz¹dów przyjêli tak
zwane wspólne oœwiadczenie, które sta³o siê podstaw¹ do nadania stosunkom Polski ze zjednoczonymi rok
póŸniej Niemcami nowego charakteru i stworzenia odpowiednich ram traktatowych. W œlad za tym w dniu
14 listopada 1990 r. Polska i Niemcy zawar³y traktat o potwierdzeniu istniej¹cej granicy, w którym zjedno-
czone Niemcy uzna³y ostateczny charakter polskiej granicy zachodniej, a nastêpnie, w dniu 17 czerwca
1991 r., traktat o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy. Stanowi on solidn¹ bazê dla rozwoju wza-
jemnych stosunków we wszystkich dziedzinach wspó³pracy.

Niestety, nak³ad wydanego drukiem w dwujêzycznej wersji traktatu miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Republik¹ Federaln¹ Niemiec o dobrym s¹siedztwie i przyjaznej wspó³pracy z 17 czerwca 1991 r. wy-
czerpa³ siê i nie jest dostêpny dla potrzebuj¹cych go Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech. Z tego powo-
du, na proœbê Polaków mieszkaj¹cych w Niemczech zwracam siê do Pana Ministra z wnioskiem o ponow-
n¹ piln¹ jego edycjê. Polacy nie mog¹ zakupiæ ¿adnego egzemplarza, aby zapoznaæ siê z ustaleniami, co
utrudnia im dochodzenie swoich uprawnieñ w niemieckich urzêdach. Urzêdnicy niemieccy bardzo czê-
sto wykazuj¹ siê nieznajomoœci¹ postanowieñ traktatu i dopiero przedstawienie jego tekstu umo¿liwia
wyegzekwowanie odpowiednich zachowañ i decyzji.

Bardzo uprzejmie proszê o potraktowanie tego wniosku jako wa¿nego i pilnego.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do ministra finansów Jana Vincen-
ta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zwróciæ uwagê Pañstwa jako ministrów nadzoruj¹cych finanse Narodowego Funduszu

Zdrowia na trudn¹ sytuacjê finansow¹ Zak³adu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Utrata p³ynnoœci finansowej
zak³adu spowodowana jest dzia³aniami Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia w Olsztynie. Jak poinformowa³ mnie dyrektor zak³adu, zad³u¿enie NFZ wobec olszty-
ñskiej jednostki z tytu³u wykonanych procedur wynosi 13 339 892,80 z³.

Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z Warmiñsko-Mazurskim
Centrum Onkologii w Olsztynie jest praktycznie jedyn¹ jednostk¹ w ca³ym regionie warmiñsko-mazur-
skim (zamieszka³ym przez 1,5 miliona osób), który dostarcza pe³noprofilowe œwiadczenia z zakresu onkolo-
gii. Problemy finansowe placówki w sposób negatywny mog¹ wp³ywaæ na liczbê oraz zakres œwiadczonych
us³ug medycznych, co z kolei mo¿e przek³adaæ siê na ich gorsz¹ dostêpnoœæ dla pacjentów.

Trudna sytuacja ZOZ MSWiA w Olsztynie wynika z takiego faktu, ¿e zak³ad opieki zdrowotnej nie mo¿e
odmówiæ udzielenia œwiadczenia zdrowotnego, je¿eli osoba zg³aszaj¹ca siê do zak³adu potrzebuje natych-
miastowego jego udzielenia ze wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia, o czym mówi art. 7 ustawy o zak³a-
dach opieki zdrowotnej. Co wiêcej, zgodnie z art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w takiej sytuacji lekarz jest
bezwzglêdnie zobowi¹zany do udzielenia œwiadczenia, a brak takiego dzia³ania z jego strony zosta³by poczy-
tany jako zaniechanie stanowi¹ce przestêpstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

W konsekwencji, w przypadku udzielenia przez publiczny zak³ad opieki zdrowotnej œwiadczenia ze
wzglêdu na zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia obowi¹zek poniesienia kosztów tego œwiadczenia na rzecz pa-
cjenta uprawnionego z tytu³u ubezpieczenia zdrowotnego obci¹¿a Narodowy Fundusz Zdrowia. Warmiñ-
sko-Mazurski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie w sposób permanentny odmawia jed-
nak dokonania zap³aty za wykonane us³ugi. Tylko z tytu³u wykonania procedur ratuj¹cych zdrowie i ¿y-
cie nie wyp³aci³ Zak³adowi Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Ol-
sztynie kwoty 8 498 949,95 z³. Jak w takim razie placówka ma nadal dzia³aæ?

Proszê Pañstwa Ministrów o przyjrzenie siê problemowi i podjêcie dzia³añ, które pozwol¹ na utrzyma-
nie p³ynnoœci finansowej olsztyñskiemu zak³adowi i wykonywanie nadal przez niego statutowych dzia³añ
na rzecz pacjentów.

Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jestem g³êboko zaniepokojony planem likwidacji czternastu oddzia³ów regionalnych Poczty Polskiej,

a w konsekwencji przejêciem przez Dyrekcjê Generaln¹ Poczty Polskiej w Warszawie szeœædziesiêciu
dwóch mniejszych oddzia³ów rejonowych oraz czternastu wêz³ów ekspedycyjnych.

Panie Ministrze, bêdziemy œwiadkami, oprócz destabilizacji dobrze funkcjonuj¹cej struktury teryto-
rialnej, wygenerowania przez Dyrekcjê Generaln¹ Poczty Polskiej w Warszawie kilkuset nowych, koszto-
wnych miejsc pracy w stolicy. Pracownicy zwolnieni w oddzia³ach zasil¹ szeregi bezrobotnych, a ubytek
miejsc zatrudnienia w takich regionach jak na przyk³ad Warmia, Mazury, Podlasie, pogorszy i tak kata-
strofalne statystyki bezrobocia.

Kto na tym zyska oprócz nowo zatrudnionych za bardzo wysokie pensje w Warszawie? Czy poprawi siê
jakoœæ us³ug pocztowych œwiadczonych dzisiaj w ramach istniej¹cej struktury oddzia³ów regionalnych?
A mo¿e korzystny bêdzie rachunek kosztów zwi¹zanych z likwidacj¹ oddzia³ów regionalnych i zatrudnie-
niem w dyrekcji generalnej w Warszawie nowych pracowników do obs³ugi kilkudziesiêciu oddzia³ów rejo-
nowych i kilkunastu wêz³ów ekspedycyjnych?

Ironizujê dlatego, ¿e wszystkie znane mi dotychczasowe przyk³ady centralizacji skoñczy³y siê koszto-
wn¹ kompromitacj¹, nie mówi¹c o spadku jakoœci us³ug. Znakomicie wyrasta³y miejsca pracy, tyle ¿e nie
w dotkniêtych bezrobociem regionach, ale w stolicy, która ma najni¿sze bezrobocie. Co wiêcej, na samo-
rz¹dy lokalne spad³y koszty uporania siê z bezrobociem.

Panie Ministrze, pozwoli Pan, ¿e przytoczê argumenty przemawiaj¹ce za utrzymaniem oddzia³ów re-
gionalnych centrum poczty. Oto one.

Obecnie funkcjonuje czternaœcie jednostek regionalnych, które choæ ich obszary nie pokrywaj¹ siê
z obszarami województw (dzisiaj to du¿y problem), dobrze wywi¹zuj¹ siê ze swoich zadañ. W ich sk³ad
wchodz¹ szeœædziesi¹t dwa oddzia³y rejonowe i czternaœcie wêz³ów ekspedycyjno-rozdzielczych na pra-
wach oddzia³ów rejonowych. Jeœli mielibyœmy usprawniæ istniej¹c¹ strukturê, to jedynie w taki sposób,
¿eby by³a ona zbie¿na administracyjnie ze struktur¹ instytucji wojewódzkich i pañstwowych.

Panie Ministrze, reorganizacja jedynie pionu produkcyjnego Poczty Polskiej przed maj¹c¹ nast¹piæ do
dnia 1 listopada komercjalizacj¹ Poczty Polskiej jest postrzegana jako dzia³anie niezrozumia³e i niepo-
¿¹dane ekonomiczne. Po wtóre, miejsca pracy na lokalnym rynku s¹ bardziej ekonomiczne i nie obci¹¿aj¹
bud¿etu tak jak funkcjonowanie jednostek scentralizowanych.

Centralizacja zarz¹dzania wi¹¿e siê z realnym spadkiem jakoœci œwiadczonych us³ug z uwagi na brak
koordynatora w postaci jednostki regionalnej (na przyk³ad WER, odpowiedzialny za logistykê i rozdzia³,
bêdzie dyktowa³ warunki oddzia³om rejonowym, a dzisiaj reguluje to oddzia³ regionalny), a wiêc jest to pi-
ramidalny nonsens. Nadmierna centralizacja jednostek rejonowych i komórek obecnego szczebla regio-
nalnego, podci¹gniêcie ich pod dyrekcjê generaln¹ (a¿ siedemdziesiêciu szeœciu jednostek), spowoduje,
¿e niemo¿liwe bêd¹ nadzór nad nimi i koordynacja (bardzo realne zagro¿enie, którego poczta ju¿ doœwiad-
czy³a w swej historii). A wiêc bêdzie realna mo¿liwoœæ utraty przychodów i czeka nas brak szybkiego rea-
gowania na potrzeby rynku lokalnego.

Dalsz¹ konsekwencj¹ pomys³u centralizacji bêdzie szukanie w Warszawie przez dotychczasowych
klientów instytucjonalnych, drobne podmioty prawne, przedsiêbiorstwa regionalne oraz lokalne korpo-
racje, nowego decydenta w sprawie us³ug.

Ci¹g³e zmiany organizacyjne w Poczcie Polskiej, pojawianie siê firm konkurencyjnych, przewa¿nie
z kapita³em obcym, lub wykreowanie jedynego dostawcy us³ug pocztowych i logistycznych – wszystko to
sprawi, ¿e Poczta Polska zniknie z rynku us³ug.

I na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga. Brak zrozumia³ej wizji przysz³oœci Poczty Polskiej w przededniu
wprowadzenia liberalizacji us³ug pocztowych w kraju dowodzi niespójnoœci inicjatyw i wyraŸnej kolizji po-
miêdzy Ministerstwem Infrastruktury a dyrektorem generalnym Poczty Polskiej. Te argumenty pozwalaj¹
domniemywaæ, ¿e oto stajemy przed takim wyborem: albo partykularne interesy wynikaj¹ce z potrzeby
chwili lub nacisków grup zainteresowania, albo zdecydowana batalia o przysz³oœæ Poczty Polskiej.

Chcê jedynie dodaæ, ¿e Poczta Polska na Warmii, Mazurach i Podlasiu jest wci¹¿ najwiêkszym praco-
dawc¹, nie wspominaj¹c o tym, ¿e s³owo „Polska” w nazwie firmy te¿ do czegoœ zobowi¹zuje.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwi¹zki zawodowe pracowników cywilnych wojska przy garnizonie Olsztyn zwróci³y siê do mnie z pro-

œb¹ o interwencjê w zwi¹zku z informacjami o likwidacji jednostki. Zapytanie o los oko³o tysi¹ca osób za-
trudnionych w garnizonie i zagro¿onych zwolnieniami kierujê wiêc do Pana Ministra. Proszê o rzeteln¹
i miarodajn¹ informacjê co do przysz³oœci garnizonu oraz ewentualne zamierzenia wobec instytucji da-
j¹cej zatrudnienie tysi¹cu pracownikom cywilnym wojska.

W swoim piœmie zwi¹zki zawodowe domagaj¹ siê powstrzymania likwidacji jednostki oraz podjêcia
rozmów.

Panie Ministrze, nie podwa¿am celowoœci planów restrukturyzacji podlegaj¹cej Panu instytucji, bez
wzglêdu na przyczyny, oczekiwa³bym jednak zdecydowanego udzia³u resortu w ³agodzeniu skutków
utraty pracy przez za³ogê, jeœli resort planuje takie posuniêcie.

Jednostki oraz instytucje zagro¿one likwidacj¹ s¹ czêstokroæ zlokalizowane w okrêgach bardzo wyso-
kiego bezrobocia. Plany i reorganizacje adresowane ze szczebla centralnego do jednostek rozmieszczo-
nych w niewielkich miejscowoœciach i regionach dotkniêtych wysokim bezrobociem obci¹¿aj¹ skutkami
lokalne samorz¹dy.

W województwie warmiñsko-mazurskim samorz¹dy w³asnymi si³ami, bez ¿adnego wsparcia finanso-
wego z zewn¹trz, nie bêd¹ w stanie uporaæ siê z zatrudnieniem tysi¹ca osób, z ich przekwalifikowaniem.
S¹ to w wiêkszoœci osoby w wieku œrednim lub starsze, ojcowie rodzin, jedyni ¿ywiciele tych rodzin, jak pi-
sz¹ zwi¹zkowcy.

Panie Ministrze, o wspomnianych planach resortu mówi siê od dawna, co pog³êbia i tak bardzo z³e na-
stroje wœród pracowników cywilnych wojska. Proszê te¿ pamiêtaæ, ¿e Warmia i Mazury to region o najwiê-
kszym bezrobociu w kraju, dlatego ca³kowicie podzielam obawy zatrudnionych i proszê Pana o wszelkie
mo¿liwe informacje na ten temat.

Zale¿y mi na tym, aby przy tak du¿ym przedsiêwziêciu wzi¹æ pod uwagê koszty ³agodzenia skutków
ekonomiczno-spo³ecznych wœród rodzin zwalnianych pracowników.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na terenie gminy £ukta (pow. ostródzki, woj. warmiñsko-mazurskie) ma zostaæ wyznaczony nowy Spe-

cjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Jezioro D³ugie (PLH 280021) oraz maj¹ zostaæ zmienione
granice Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Rzeka Pas³êka (PLH 280006).

Dotychczasowe doœwiadczenia jednoznacznie wskazuj¹, ¿e wprowadzenie obszaru chronionego Natu-
ra 2000 przynosi mieszkañcom gminy wiele trudnoœci, blokuj¹c inwestycje oraz rozwój gospodarki. Do-
tyczy to nie tylko bezpoœrednio obszaru chronionego, ale równie¿ terenów s¹siaduj¹cych, czyli w tym
przypadku prawie ca³ej gminy £ukta.

Czy wyznaczenie tak szerokiego obszaru chronionego jest konieczne? Czy przewidywane s¹ odszkodo-
wania dla mieszkañców gminy w zwi¹zku ze spadkiem wartoœci nieruchomoœci, które w dotychczaso-
wym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi³y dzia³ki budowlane?

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê z apelem o interwencjê w celu podtrzymania p³ynnoœci finansowej Zak³adu Opieki Zdro-

wotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie.

Krytyczna sytuacja ZOZ powsta³a na skutek znacznego zapotrzebowania na us³ugi onkologiczne, za-
pewniane przez ten jedyny w województwie warmiñsko-mazurskim oœrodek œwiadcz¹cy pe³noprofilowe
œwiadczenia z zakresu onkologii. Pragnê jednoczeœnie zwróciæ uwagê, ¿e jest tam zapewniana wysoka ja-
koœæ us³ug, co jest niezwykle wa¿ne, dziêki profesjonalnemu i zaanga¿owanemu zespo³owi specjalistów
szpitala. Œwiadcz¹ o tym dotychczasowe rezultaty osi¹gane przez olsztyñskich onkologów. Ale zapotrze-
bowanie na tego rodzaju pomoc w tym regionie nadal pozostaje ogromne.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz etyk¹ i powinnoœci¹ s³u¿by zdrowia jej pracownicy nie mog¹
odmawiaæ pomocy pacjentom zmagaj¹cym siê z chorob¹ nowotworow¹ nawet w przypadku przekraczania
wskazanych limitów gwarantowanych w kontraktach z NFZ. Niewyra¿enie zgody na zwrot kosztów za wy-
konane ju¿ us³ugi ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia obci¹¿a zarz¹dzaj¹cych zak³adami opieki
zdrowotnej ogromn¹ odpowiedzialnoœci¹, która z jednej strony zwi¹zana jest z bezwzglêdn¹ koniecznoœci¹
ratowania ¿ycia ludzkiego, z drugiej zaœ z powinnoœci¹ w³aœciwego zarz¹dzania jednostk¹.

Permanentne odmowy przekazania œrodków przez Warmiñsko-Mazurski Oddzia³ Wojewódzki NFZ po-
woduj¹ koniecznoœæ apelowania do warszawskiej centrali o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do ratowania
zagro¿onego ZOZ w Olsztynie. Mam pe³n¹ œwiadomoœæ chronicznych trudnoœci zwi¹zanych z bud¿etem
NFZ, ale zwracam siê o przeanalizowanie wszelkich mo¿liwoœci udzielenia wsparcia jednostce, a w rezul-
tacie o likwidacjê zagro¿enia bezpieczeñstwa jej funkcjonowania i podtrzymanie zapewnienia opieki pa-
cjentom z pó³nocno–wschodniej Polski.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Górecki

Do wiadomoœci:
minister zdrowia Ewy Kopacz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
Zwracam siê z proœb¹ o podjêcie decyzji o realizacji przebudowy drogi S51 na odcinku obwodnica Olsz-

tyna – obwodnica Olsztynka, o d³ugoœci oko³o 14 km i szacowanej wartoœci oko³o 400 milionów z³. Zagwa-
rantowanie finansowania i realizacja przebudowy tej trasy do standardu drogi ekspresowej jest rozwi¹za-
niem, które doskonale wpisywa³oby siê w podejmowany zakres przedsiêwziêæ modernizacyjnych realizo-
wanych przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad.

Odcinek ten zosta³ pominiêty w rz¹dowych planach budowy dróg na lata 2008–2012, a stanowi niezwykle is-
totny element sieci dróg województwa warmiñsko-mazurskiego, ³¹cz¹cy stolicê regionu z drog¹ krajow¹ nr 7.

Doprowadzenie do budowy tego szlaku usunê³oby lukê w rozwoju infrastruktury drogowej pomiêdzy
Olsztynem a przeznaczon¹ do modernizacji tras¹ S7. Droga ta, komunikuj¹c Gdañsk z Warszaw¹, ma za-
pewnione finansowanie i niebawem stanie siê tras¹ szybkiego ruchu, a wiêc stworzenie czternastokilo-
metrowego odcinka po³¹czy³oby stusiedemdziesiêciotysiêczne miasto z jedn¹ z najwa¿niejszych arterii
komunikacyjnych naszego kraju. Budowa przedmiotowego odcinka pozwoli mieszkañcom Olsztyna i re-
gionu w sposób bardziej komfortowy i bezpieczny dotrzeæ do drogi krajowej nr 7.

Mam pe³n¹ œwiadomoœæ znacz¹cych potrzeb modernizacyjnych oraz remontowych w zakresie infra-
struktury drogowej w skali ca³ego kraju, zwracam siê jednak o niepomijanie w zamierzeniach oraz pla-
nach rozbudowy sieci dróg w województwie warmiñsko-mazurskim, uwzglêdniaj¹c konstytucyjn¹ zasa-
dê zrównowa¿onego rozwoju.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Czêste w ostatnim czasie katastrofy wojskowych i cywilnych samolotów powoduj¹ ogromne straty w lu-

dziach oraz generuj¹ olbrzymie straty materialne. Win¹ za spowodowanie wiêkszoœci z nich obci¹¿a siê
czynnik ludzki. Dlatego te¿ tak istotne s¹ wszelkie dzia³ania profilaktyczne w zakresie utrzymania na w³a-
œciwym poziomie zdolnoœci operacyjnej personelu lotniczego pod wzglêdem zdrowotnym, fizjologicznym
i psychologicznym. Przeznaczanie du¿ych œrodków pieniê¿nych na szkolenie personelu lataj¹cego w zakre-
sie medycyny lotniczej z uwzglêdnieniem badañ na symulatorach lotniczych i profilaktycznych badañ sta-
nu zdrowia jest w pe³ni uzasadnione i w ¿adnym wypadku nie s¹ to Ÿle wydatkowane pieni¹dze. Szkolenia
maj¹ na celu utrzymaæ wykwalifikowany personel w s³u¿bie, sprawiæ, by za³oga mog³a wykorzystaæ warto-
œci bojowe statków powietrznych w maksymalnym zakresie, a tak¿e zmniejszyæ prawdopodobieñstwo na-
g³ej niedyspozycji w locie, która mo¿e wp³yn¹æ na powstanie sytuacji krytycznej.

Z uwagi na to, ¿e nie udaje siê bezpoœrednio wykazaæ, ¿e szybka i sprawna reakcja za³ogi zapobiega wy-
padkowi lotniczemu, istnieje tendencja do bagatelizowania procedur profilaktycznych zarówno przez
personel lotniczy ró¿nego szczebla, jak i dysponentów œrodków; chodzi o Ÿle pojêty cel oszczêdnoœci. Sta-
tystyki œwiatowe potwierdzaj¹, ¿e procedury profilaktyczne i szkolenie personelu lataj¹cego w zakresie
tolerancji fizycznych i psychicznych czynników lotu znacznie zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo lotów. Nale¿y
przy tym zaznaczyæ, ¿e œrodki wydatkowane na wskazane szkolenia s¹ niewyobra¿alnie mniejsze od strat
materialnych ponoszonych za ka¿dym razem, gdy dochodzi do katastrofy lotniczej.

W raporcie dotycz¹cym katastrofy samolotu CASA jako jedn¹ z przyczyn wypadku podano brak szko-
lenia, które nakazane by³o w instrukcji wprowadzonej rozkazem szefa Sztabu Generalnego i winno byæ
przeprowadzone przez wojskow¹ s³u¿bê zdrowia. Personel lataj¹cy Polskich Si³ Zbrojnych wykonuje za-
dania lotnicze wi¹¿¹ce siê z obci¹¿eniem uk³adu kr¹¿enia czynnikami fizycznymi lotu o natê¿eniu mak-
symalnie tolerowanym przez cz³owieka. S¹ to miêdzy innymi przyspieszenia wystêpuj¹ce podczas lotów
samolotami wysokomanewrowymi, obci¹¿enia termiczne wystêpuj¹ce w misjach do krajów tropikal-
nych, stres zwi¹zany z zadaniami operacyjnymi przy u¿yciu gogli do nocnego widzenia.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie informacji,
czy w Wojsku Polskim prowadzone s¹ w³aœciwe formy szkolenia w zakresie medycyny i psychologii lotni-
czej w celu zapewnienia bezpieczeñstwa lotów wojskowych statków powietrznych i osi¹gania przez per-
sonel lotniczy wysokich zdolnoœci operacyjnych. Uprzejmie proszê o szczegó³owe informacje dotycz¹ce
zakresu szkoleñ oraz podmiotów, które je organizuj¹.

Na stronach internetowych MON http://www.wp.mil.pl/pl/strona/252/PG_154_223 znalaz³em in-
formacje o tym, ¿e Si³y Powietrzne prowadz¹ treningi z zakresu CRM (zarz¹dzania zasobami za³ogi) i ORM
(zarz¹dzania ryzykiem operacyjnym). Na stronie tej mo¿emy przeczytaæ, i¿: „W procesie kszta³cenia
i szkolenia dla ca³oœci personelu lataj¹cego Si³ Zbrojnych RP wprowadzono tematykê dotycz¹c¹ CRM
(Crew Resource Management), MCC (Multi Crew Coordination) oraz ORM (Operational Risk Manage-
ment). Zajêcia specjalistyczne w tym zakresie s¹ prowadzone na bazie oœrodka szkolenia z medycyny lot-
niczej (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej). Ponadto tematykê zarz¹dzania ryzykiem i wspó³pracy za-
³ogi w³¹czono do programu kursów doskonal¹cych dla personelu lataj¹cego realizowanych na bazie
WSOSP”.

W zwi¹zku z tym chcia³bym siê dowiedzieæ, jak WIML lub inne podmioty realizuje wskazane szkolenie,
jak mo¿na oceniæ jego poziom merytoryczny i co nale¿y zrobiæ, aby kursy tego typu wci¹¿ doskonaliæ. Wy-
ra¿am przekonanie, ¿e pan minister zgodzi siê ze mn¹, ¿e poruszenie tej problematyki jest bardzo istotne
chocia¿by ze wzglêdu na kolejne dwie katastrofy lotnicze, do których dosz³o w ostatnim czasie.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Od kilku tygodni docieraj¹ do mnie informacje o mo¿liwoœci zlikwidowania Inspektoratu ZUS dzia³a-

j¹cego na terenie £odzi, przy ul. £êczyckiej 70B. W zwi¹zku z tym wyst¹pi³em do pana W³adys³awa Soœ-
nickiego, dyrektora II Oddzia³u ZUS w £odzi z siedzib¹ w Zduñskiej Woli, z uprzejm¹ proœb¹ o ustosunko-
wanie siê do wspomnianych doniesieñ. Informacja o likwidacji inspektoratu zaniepokoi³a zarówno osoby
korzystaj¹ce z us³ug tej placówki, jak i zwi¹zki zawodowe dzia³aj¹ce na jej terenie.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ przedmiotowy inspektorat obejmuje swym dzia³aniem dwie du¿e dzielnice miasta
£odzi, tj. Górn¹ i Widzew, a wiêc oko³o szeœædziesiêciu oœmiu tysiêcy œwiadczeniobiorców. W piœmie
z dnia 6 czerwca 2009 r. w odpowiedzi na moje wyst¹pienie pan dyrektor W³adys³aw Soœnicki zapewni³
mnie, ¿e nigdy nie planowano i nie planuje siê likwidacji Inspektoratu ZUS przy ul. £êczyckiej 70B w £o-
dzi. Zapewnienia pana dyrektora nie uspokoi³y jednak opinii publicznej, w szczególnoœci starszych klien-
tów inspektoratu, ludzi prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz pracowników placówki, dlatego te¿
zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

1. Czy podjêto lub planuje siê podj¹æ dzia³ania, których efektem mo¿e byæ likwidacja Inspektoratu ZUS
w £odzi przy ul. £êczyckiej 70B?

2. Jakie plany zosta³y opracowane, by zapewniæ funkcjonowanie, rozwój i prowadzenie inwestycji
przez Inspektorat ZUS w £odzi, przy ul. £êczyckiej?

3. Czy uwa¿a Pani Minister za s³uszn¹ podjêt¹ w styczniu 2005 r. decyzjê, na mocy której utworzono
oddzia³ ZUS w Zduñskiej Woli, maj¹cy œwiadczyæ us³ugi dla dwóch ³ódzkich dzielnic?

4. Czy w ocenie Pani Minister nie by³oby bardziej rozs¹dnym rozwi¹zaniem – ze wzglêdów ekonomicz-
nych i ludzkich – w³¹czenie inspektoratu w struktury I Oddzia³u ZUS w £odzi?

Szanowna Pani Minister, dla starszych mieszkañców £odzi, dla w³aœcicieli podmiotów gospodarczych
bezpoœredni, ³atwy i pe³ny kontakt z pracownikami inspektoratu ZUS, który mieœci siê na terenie miasta,
a tym samym w bliskiej odleg³oœci od swoich klientów, jest bardzo istotn¹ kwesti¹. Liczê, ¿e odpowiedŸ
udzielona przez Pani¹ Minister potwierdzi s³owa pana dyrektora i ³odzianie pozbêd¹ siê wszelkich obaw,
¿e placówka ulegnie likwidacji. Mam równie¿ nadziejê, ¿e w pe³ni rozumie Pani Minister niepokój miesz-
kañców £odzi zwi¹zany z przysz³oœci¹ inspektoratu.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ramach przeprowadzanej modernizacji drogi krajowej nr 5 w miejscowoœci Rogowo (powiat ¿niñski)

planowane jest dostosowanie parkingu (zjazdu) w celu umo¿liwienia inspekcji transportu drogowego
przeprowadzania kontroli masy pojazdów poruszaj¹cych siê po tej drodze.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki ma byæ zakres tej modernizacji, zw³a-
szcza w kontekœcie przebudowy miejsca przeprowadzania kontroli. Proszê równie¿ o udzielenie mi infor-
macji, czy ten parking bêdzie poszerzony oraz czy bêdzie tam zainstalowany sta³y punkt kontroli.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

W trakcie dy¿urów senatorskich w okrêgu wyborczym poinformowano mnie, ¿e od pewnego czasu zawie-
szona jest dzia³alnoœæ serwisu, na stronach którego zamieszczane by³y wyniki sprawdzianów po szkole
podstawowej i wyniki egzaminów gimnazjalnych. Rodzice, którzy interweniowali u mnie w tej sprawie, uza-
sadniali, ¿e odwiedzenie tego serwisu pozwala³o im i ich dzieciom na œwiadomy wybór kolejnej szko³y. Za-
rzucaj¹ równoczeœnie ministerstwu, ¿e jest to cenzura, która nie powinna mieæ w ogóle miejsca.

Dzisiaj na stronie wynikiegzaminow.pl widnieje informacja, ¿e projekt zosta³ zawieszony i prowadzone
s¹ rozmowy na temat kontynuacji dzia³ania serwisu.

Czyministerstwobierzeudzia³wrozmowach?Kiedymo¿naoczekiwaæ, ¿eserwis zostanieodblokowany?

Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Czas pokazuje coraz dobitniej, ¿e reforma wprowadzaj¹ca szeœciolatki do szkó³ jest kompletnie nie-
przygotowana. W dyskusji podczas dwudziestego szóstego posiedzenia Senatu wskazywa³em na zagro¿e-
nia, jakie mog¹ wyst¹piæ w trakcie jej wdra¿ania.

Mam tu na myœli wchodz¹c¹ w ¿ycie 1 wrzeœnia podstawê programow¹, która wymusi³a zmianê podrêcz-
ników, dostosowuj¹c ich poziom do nauczania szeœciolatków. Z sygna³ów, jakie dostajê, wynika, ¿e niewie-
lu rodziców zdecydowa³o siê na pos³anie od wrzeœnia 2009 r. swoich szeœcioletnich pociech do szko³y,
a w zwi¹zku z tym obecne siedmiolatki skazane s¹ na naukê z podrêczników dla szeœciolatków. Tym sa-
mym, tak jak ju¿ wspomnia³em w przemówieniu, bêd¹ one tylko traci³y czas na przerabianie materia³u,
który w zasadzie pozna³y ju¿ w zerówce. Sygnalizowa³em wtedy potrzebê wprowadzenia w okresie przejœcio-
wym oddzielnych grup wiekowych szeœcio- i siedmiolatków. W tym miejscu mogê jedynie wyraziæ ubolewa-
nie z powodu zignorowania, jak¿e obecnie brzemiennego w skutki, przez ministerstwo mojej sugestii.

Czy w zwi¹zku z tym Pani Minister rozwa¿a zmianê podpisanej podstawy programowej i dostosowanie
jej do sytuacji, jaka zaistnia³a? Czy istnieje mo¿liwoœæ takiej jej modyfikacji, aby nowe podrêczniki, w po-
równaniu ze starymi okrojone co do zawartoœci, uzupe³niæ o dodatkowe materia³y? Chocia¿ od razu na-
suwa siê pytanie: dlaczego za ten ba³agan maj¹ p³aciæ rodzice pierwszoklasistów? Jaka jest liczba (w pro-
centach) szeœciolatków, które zosta³y zapisane do szkó³?

Czy w zwi¹zku z pora¿k¹ we wdra¿aniu reformy i nak³adaj¹c¹ siê na to fataln¹ sytuacj¹ bud¿etu pañ-
stwa ministerstwo rozwa¿a odst¹pienie od reformy, na któr¹ nie ma i nie bêdzie pieniêdzy w kolejnych
bud¿etach?

Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

W dobie kryzysu, o którym ju¿ od pewnego czasu otwarcie mówi premier Donald Tusk, ze zdziwieniem
przyj¹³em informacjê o planach MON dotycz¹cych przeniesienia Dowództwa Wojsk L¹dowych z Warsza-
wy do Wroc³awia. Decyzja ta jest zaskakuj¹ca tym bardziej, ¿e wiadomo, i¿ w kierowanym przez Pana mi-
nisterstwie dokonano bolesnych ciêæ finansowych i oszczêdnoœci. Czy w takiej sytuacji staæ MON na nie-
uzasadnione przenosiny? Czy aby za pomys³em przeprowadzki do Wroc³awia nie stoj¹ jedynie ambicje
maj¹ce wzmocniæ Dolny Œl¹sk, z którego to zreszt¹ regionu wywodzi siê Pana zastêpca, genera³ Czes³aw
Pi¹tas?

Jak¿e to dzia³anie jest podobne do zamys³u wicepremiera Schetyny, nieuzasadnionego z ekonomicz-
nego punktu widzenia, a dotycz¹cego przeprowadzki Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu
do K³odzka, te¿ le¿¹cego na Dolnym Œl¹sku.

Czy zamiar przeniesienia DWL z Warszawy do Wroc³awia jest nadal aktualny? Je¿eli tak, to proszê
o podanie planowanych ca³kowitych kosztów zwi¹zanych z przeprowadzk¹ DWL z Warszawy do Wroc³a-
wia (z uwzglêdnieniem przystosowania nowych pomieszczeñ, zabezpieczenia mieszkañ dla przeniesio-
nych, kosztów zwi¹zanych z logistyk¹ przedsiêwziêcia itp.).

Tadeusz Gruszka

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 35. posiedzenia Senatu 261



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z modernizacj¹ linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdañsk prowadzone s¹ prace re-

montowe oraz budowlane maj¹ce poprawiæ dro¿noœæ trakcji kolejowych, a jednoczeœnie usprawniæ ruch
drogowy lub w najgorszym przypadku go nie pogarszaæ. Niestety w trakcie realizacji przedmiotowego pro-
jektu zrezygnowano z budowy planowanego wiaduktu drogowego w km 308,422 (ul. ¯u³awska w mieœcie
Skowarcz) w ci¹gu drogi powiatowej nr 2225G.

Linia kolejowa dzieli miejscowoœæ Skowarcz na dwie czêœci. Po stronie zachodniej znajduje siê droga kra-
jowa nr 1, bêd¹ca g³ównym szlakiem komunikacyjnym, zaœ po stronie wschodniej usytuowane jest du¿e,
rozbudowuj¹ce siê osiedle mieszkaniowe oraz znajduj¹ siê prê¿nie dzia³aj¹ce podmioty gospodarcze. De fa-
cto zmodernizowana linia kolejowa spowoduje wzmo¿ony ruch oraz zwiêkszy prêdkoœæ poci¹gów, co przy
braku mo¿liwoœci bezkolizyjnego przejazdu nad torowiskiem spowoduje parali¿ komunikacyjny na przed-
miotowej drodze powiatowej, bêd¹cej g³ówn¹ drog¹ dojazdow¹ do krajowej „jedynki”, przyczyni siê tak¿e do
wzrostu zagro¿enia i zmniejszenia bezpieczeñstwa, jeœli chodzi o komunikacjê piesz¹ i zmotoryzowan¹,
utrudni dostêp do miejsc pracy oraz obiektów u¿ytecznoœci publicznej (szko³y, przedszkola), jak równie¿
z powodu nazbyt czêsto zamkniêtych szlabanów kolejowych niekorzystnie wp³ynie na rozwój dzia³aj¹cych
podmiotów gospodarczych, nie mówi¹c ju¿ o braku dalszych perspektyw na rozwój tej czêœci Pomorza ze
wzglêdu na mizerne rozwi¹zania infrastrukturalne i komunikacyjne.

Nale¿y jednoczeœnie przypomnieæ, ¿e przechodz¹ca przez tory kolejowe w miejscowoœci Skowarcz dro-
ga powiatowa jest jedn¹ z g³ównych arterii ³¹cz¹cych drogi krajowe nr 1 oraz nr 7. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
ma ona strategicznie dla rejonu znaczenie.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Jako parlamentarzyœci korzystamy, równie¿ w ramach wykonywania mandatów, ze œrodków masowe-

go transportu œwiadczonych przez operatorów – spó³ki Skarbu Pañstwa. W poci¹gach i samolotach tych-
¿e przewoŸników do dyspozycji pasa¿erów jest prasa, g³ównie dzienniki. Wœród wielu tytu³ów nie znaleŸ-
liœmy „Naszego Dziennika”. Nie chcemy reklamowaæ tego konkretnego tytu³u, wyra¿amy jedynie pewne
zdziwienie, ¿e ten poczytny dziennik nie znalaz³ miejsca w ofercie przewoŸników linii kolejowych i lotni-
czych bêd¹cych spó³kami Skarbu Pañstwa.

Dlatego te¿ prosimy o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia do oferty tytu³ów prasowych tego dzienni-
ka o narodowo-katolickim profilu.

Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
Zdzis³aw Pupa
Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty
Maciej Klima
Tadeusz Gruszka
Stanis³aw Piotrowicz
Zbigniew Cichoñ
Przemys³aw B³aszczyk
Grzegorz Banaœ
Lucjan Cichosz
W³adys³aw Ortyl
Stanis³aw Zaj¹c
Jan Dobrzyñski
Piotr Andrzejewski
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Henryk Górski
Stanis³aw Gogacz
Ryszard Bender
Zbigniew Romaszewski
Grzegorz Wojciechowski
Piotr Kaleta
Jerzy Chróœcikowski
Witold Idczak
Waldemar Kraska
Wojciech Skurkiewicz
Norbert Krajczy
Tadeusz Skorupa
S³awomir Sadowski
Czes³aw Ryszka
Bohdan Paszkowski
Stanis³aw Kogut
Kazimierz Wiatr
Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko Naczelnej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych w sprawie zmian

wprowadzonych przez Ecofin dnia 10 marca 2009 r. i nieumieszczenia na liœcie produktów podlega-
j¹cych preferencyjnej stawce VAT, w ramach rewizji dyrektywy 2006/112/EC, jednorazowych pieluszek
dla dzieci.

Jak czytamy w uzasadnieniu, œrodowisko pielêgniarek i po³o¿nych od wielu lat walczy o w³aœciw¹ kla-
syfikacjê podatku VAT na jednorazowe pieluszki oraz o ujednolicenie stawki dla wszystkich rodzajów pie-
luch i pieluszek, niezale¿nie od tego, czy s¹ to produkty przeznaczone dla dzieci, czy dla doros³ych. Pro-
dukt ten jest niezbêdny dla obu grup wiekowych. Paradoksem by³oby wspieranie tylko doros³ych i nie-
pe³nosprawnych, a pominiêcie w tym obszarze dzieci, skoro wystêpuj¹ tak powa¿ne problemy demografi-
czne. Preferencyjna stawka podatku VAT na pieluszki jednorazowe, w obecnej wysokoœci 7%, stanowi
bezpoœredni¹ pomoc dla rodzin, które p³ac¹ mniej za podstawowe artyku³y higieniczne. Ka¿dy dodatko-
wy koszt dla tych rodzin wp³ynie bezpoœrednio na obni¿enie ich poziomu ¿ycia. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w obecnej sytuacji zmniejszaj¹cej siê liczby urodzeñ nie tylko w Polsce, ale równie¿ w wiêkszoœci krajów
Unii Europejskiej i zwi¹zanego z t¹ sytuacj¹ narastaj¹cego zagro¿enia kryzysem demograficznym polski
program prorodzinny powinien znaleŸæ uznanie równie¿ wœród decydentów Unii Europejskiej i staæ siê
naszym wk³adem w rozwi¹zanie tego¿ problemu. Umieszczenie pieluszek jednorazowych dla dzieci na liœ-
cie wymaga³oby tylko wprowadzenia drobnych technicznych zmian w dyrektywie 2006/112/EC, gdy¿
w pkcie 3, Annex III umieszczona jest obecnie pozycja: „(...) produkty u¿ywane do (...) i do ochrony higieni-
cznej”.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: jakie kroki prawne zamierza pod-
j¹æ Ministerstwo Finansów w celu wprowadzenia jednorazowych pieluszek dla dzieci na liœcie podlega-
j¹cej preferencyjnej stawce podatku VAT?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko wójta gminy Czermin, województwo wielkopolskie,

w sprawie zaliczenia przez Komisjê Europejsk¹ podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w przypadku
realizacji projektów inwestycyjnych przez samorz¹dy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e interpretacja Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r., dotycz¹ca
art. 71 ust. 2 lit. a rozporz¹dzenia Rady WE nr 16 z dnia 20 wrzeœnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz decyzja Komisji
Europejskiej podjêta na posiedzeniu Komitetu do spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 z dnia
17 marca bie¿¹cego roku przedstawiaj¹, ¿e podatek VAT nie stanowi w ka¿dych okolicznoœciach kosztu
kwalifikowanego dla krajowych, regionalnych i lokalnych organów w³adzy politycznej. Wynika wiêc z tego,
¿e podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany powinien stanowiæ wk³ad w³asny beneficjenta w realizacjê
okreœlonych dzia³añ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zaistnia³a sytuacja spowoduje obowi¹zek znalezienia przez gminy dodatkowych œrodków, 22%, w swo-
ich bud¿etach. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dla ma³ych gmin wiejskich, takich jak gmina Czermin, bêdzie to du¿e
obci¹¿enie finansowe. Znany jest fakt, ¿e w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina naj-
pierw musi sfinansowaæ ca³¹ operacjê z w³asnych œrodków, które zostan¹ zwrócone po z³o¿eniu wniosku
o refundacjê przyznanych œrodków, a wiêc wi¹¿e siê to z obci¹¿eniem bud¿etu odsetkami od kredytów za-
ci¹gniêtych na potrzeby realizacji tego¿ programu. Istnieje ryzyko, ¿e wielu beneficjentów nie bêdzie w sta-
nie ponieœæ dodatkowych wydatków, co w efekcie koñcowym zmusi gminy do rezygnacji z ubiegania siê
o œrodki z wymienionego programu. Istotne jest to, i¿ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, gdy podatek VAT nie podlega zwrotowi, to jest wydatkiem kwalifikowanym.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z apelem o podjêcie stosownych kroków zmie-
rzaj¹cych do zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowanych w przypadku realizacji projektów in-
westycyjnych przez samorz¹dy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
Z g³êbokim niepokojem obserwujê sytuacjê na polskim rynku trzody chlewnej. Odnosi siê to zw³aszcza

do mojego regionu: powiat kaliski, województwo wielkopolskie.
Rolnicy powiatu kaliskiego jako przyczynê du¿ych strat w produkcji trzody chlewnej podaj¹ walkê

z chorob¹ Aujeszkyego, która wymaga poddawania kilkukrotnym badaniom wszystkich stad zwierz¹t
oraz likwidacji stad zaka¿onych poprzez natychmiastowy ubój lub ich szczepienia wraz z zaszczepieniem
wszystkich stad w okrêgu zapowietrzonym.

Powodzenie w zwalczaniu choroby Aujeszkyego uzale¿nione jest od zachowania bezwzglêdnych odstê-
pów czasowych pomiêdzy poszczególnymi próbkobraniami, od skutecznoœci prowadzenia szczepieñ oraz
wykupu stad zaka¿onych.

Jak wynika z danych statystycznych powiatowego lekarza weterynarii w Kaliszu (województwo wielko-
polskie), w powiecie kaliskim podczas pierwszego próbkobrania przebadano 4508 stad, w których znaj-
dowa³o siê 99 tysiêcy sztuk trzody chlewnej, pobieraj¹c 25 tysiêcy próbek krwi. Podczas próbkobrania
wykryto 511 stad zaka¿onych, w których znajdowa³o siê 17 tysiêcy sztuk trzody chlewnej, co stanowi
10,56% zaka¿eñ. Wówczas poddano ubojowi 1076 zwierz¹t w 35 stadach, zaœ szczepieniu poddano 15 ty-
siêcy zwierz¹t w 476 stadach zaka¿onych i 608 stadach w okrêgach zapowietrzonych.

Podczas drugiego próbkobrania przebadano 1129 stad trzody chlewnej i wykryto 18 ognisk choroby,
co stanowi 1,6% badanych stad.

Obecnie prowadzone jest nastêpne próbkobranie, podczas którego przebadano w dwóch gminach
38 stad i nie wykryto ¿adnych nowych ognisk choroby.

Jak wynika z tych danych, program zwalczania choroby Aujeszkyego wymaga sumiennoœci i termino-
woœci dzia³añ oraz zaanga¿owania finansowych œrodków na jego realizacjê.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy mo¿liwe jest zagwarantowanie w bu-
d¿ecie pañstwa œrodków na monitoring i zwalczanie choroby Aujeszkyego.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z apelem otrzymanym od przewodnicz¹cej Okrêgowej Rady

Pielêgniarek i Po³o¿onych w Kaliszu, dotycz¹cym proœby o pomoc w sprawie kolejnej próby zlikwidowania
Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o¿nych.

Izba okrêgowa jest samorz¹dem pielêgniarek, który najlepiej zna œrodowisko i jego potrzeby oraz po-
trafi skutecznie reagowaæ na pochodz¹ce od niego sygna³y. Ministerstwo Zdrowia zamierza zlikwidowaæ
trzydzieœci okrêgowych izb pielêgniarek i po³o¿nych poprzez propozycje nowelizacji ustawy o samo-
rz¹dzie pielêgniarek i po³o¿nych polegaj¹ce na dostosowaniu liczby izb do podzia³u na województwa.
Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e dotychczasowy podzia³ na czterdzieœci piêæ okrêgowych izb wynika z niejedno-
krotnie ju¿ wyra¿anej woli cz³onków samorz¹du, oceniaj¹cych bardzo wysoko dzia³alnoœæ instytucji sa-
morz¹dowych wtedy, gdy s¹ zlokalizowane najbli¿ej swoich cz³onków. Apelujê o zaprzestanie dzia³añ
szkodliwych dla œrodowiska pielêgniarek i po³o¿nych, zmierzaj¹cych do odbierania im prawa do dzia³ania
w interesie w³asnej grupy zawodowej.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: dlaczego Ministerstwo Zdrowia
próbuje uniemo¿liwiæ dzia³alnoœæ okrêgowym izbom pielêgniarskim i po³o¿nym, które spe³niaj¹ swoje za-
danie jako lokalne samorz¹dy tej grupy zawodowej?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Pragnê poruszyæ problem opóŸnieñ w realizacji rz¹dowego programu usuwania azbestu i wyrobów za-
wieraj¹cych azbest stosowanych na terytorium Polski. Analiza dokumentów podsumowuj¹cych minione
lata funkcjonowania programu pozwala wysun¹æ wniosek, ¿e tempo jego realizacji by³o i jest nadal nie-
wystarczaj¹ce, co czyni mniej prawdopodobnym osi¹gniêcie celu programu, jakim jest ca³kowite usuniê-
cie azbestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terytorium Polski do roku 2032.

Potwierdzeniem powy¿szej tezy jest miêdzy innymi raport z realizacji programu w latach 2003–2007.
Autorzy tego opracowania zwracaj¹ uwagê na fakt, ¿e dotychczas podejmowane dzia³ania nie przyczyni³y
siê do wykonania podstawowych zadañ przewidzianych do realizacji w tym etapie programu. Niepoko-
j¹co du¿a liczba jednostek samorz¹du terytorialnego nie rozpoczê³a bowiem jeszcze w 2007 r. wykonywa-
nia zadañ, dla których termin zakoñczenia przewidziany by³ na rok 2006. W szczególnoœci dotyczy to
przygotowania wykazu obiektów zawieraj¹cych azbest oraz rejonów, gdzie wystêpuje nara¿enie na eks-
pozycjê azbestu.

Do podobnych spostrze¿eñ prowadzi lektura dokumentacji podsumowuj¹cej kontrolê, jak¹ przepro-
wadzi³a Najwy¿sza Izba Kontroli. W opracowaniu przygotowanym przez NIK trafnie podnosi siê, ¿e w Pol-
sce liczba wyrobów zawieraj¹cych azbest jest bardzo du¿a. W konsekwencji, aby móc racjonalnie zak³a-
daæ oczyszczenie naszego kraju z wyrobów zawieraj¹cych azbest do roku 2032, wymagane jest, aby za³o-
¿ony plan by³ realizowany systematycznie, skutecznie i bez ¿adnych opóŸnieñ.

W tym kontekœcie organ kontroli pañstwowej wskaza³ na najistotniejsze uchybienia, które mo¿na ska-
tegoryzowaæ w nastêpuj¹cy sposób. Jest to:

– niestosowanie siê do obowi¹zków zapisanych w przepisach prawa (wiêkszoœæ osób fizycznych i praw-
nych nie dokona³a w wyznaczonym terminie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawieraj¹cych az-
best, nie przeprowadzi³a równie¿ pierwszej kontroli stanu obiektu b¹dŸ urz¹dzenia budowlanego);

– brak dok³adnego rozpoznania skali problemu na poziomie w³adz samorz¹dowych, z których jedynie
nieliczne jednostki uchwali³y tak zwane programy usuwania azbestu,

– niewystarczaj¹ca wspó³praca administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, co wp³ywa na obni¿enie efek-
tywnoœci podejmowanych dzia³añ,

– brak systemowego wsparcia finansowego dla podmiotów obowi¹zanych do podejmowania dzia³añ na
rzecz likwidacji azbestu, w szczególnoœci dla osób fizycznych, co stanowi istotne zagro¿enie dla termino-
wej realizacji programu usuniêcia azbestu do roku 2032.

Podsumowuj¹c, warto zwróciæ uwagê w³aœnie na aspekt finansowy. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który pocz¹wszy od maja
2008 r. udziela dofinansowania w formie dotacji na inwestycje zwi¹zane z usuwaniem wyrobów zawiera-
j¹cych azbest, motywatorem znacznie skuteczniejszym ni¿ sankcja karna jest dobrze zaplanowany sys-
tem dop³at. Dopiero wszczêcie postêpowania o przyznanie dofinansowania na usuniêcie azbestu powo-
dowa³o sytuacjê, w której poszczególne podmioty decydowa³y siê na przeprowadzenie inwentaryzacji,
gdy¿ by³ to warunek konieczny do pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dotacjê. Ponadto, jak wynika
z doœwiadczeñ funduszu, nadal zbyt s³abo rozpowszechniane s¹ informacje o obowi¹zku usuwania azbe-
stu, obowi¹zuj¹cych procedurach i mo¿liwoœciach ubiegania siê o œrodki na ten cel.

Dlatego te¿ proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci weryfikacji za³o¿eñ programu pod k¹tem zmiany obo-
wi¹zuj¹cych regulacji, tak aby umo¿liwiæ skuteczniejsze wyegzekwowanie obowi¹zków na³o¿onych na
osoby fizyczne i prawne w zakresie usuwania azbestu. Ponadto konieczne wydaje siê podjêcie próby zmo-
bilizowania samorz¹dów lokalnych, które nie dope³ni³y jeszcze na³o¿onych nañ obowi¹zków, do niezw³o-
czengo podjêcia stosownych dzia³añ.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Pragnê poinformowaæ Pana Ministra, ¿e w dniu 17 czerwca 2009 r. skierowa³em oœwiadczenie do mini-
stra œrodowiska, pana Macieja Nowickiego, w sprawie poprawy efektywnoœci i skutecznoœci dzia³añ po-
dejmowanych przez organy inspekcji ochrony œrodowiska, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (DzU z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z póŸn. zm.). Oœwiadczenie dotyczy³o
problemu skutecznego egzekwowania obowi¹zku odprowadzania nieczystoœci w sposób zgodny z pra-
wem. Zaproponowane rozwi¹zanie polega³o na zagwarantowaniu w³aœciwym organom mo¿liwoœci kon-
trolowania i skutecznego karania nie tylko tych podmiotów, które przekraczaj¹ zapisane w pozwoleniach
normy, ale równie¿ tych, które dzia³aj¹ bez jakichkolwiek pozwoleñ.

W kontekœcie opisanych propozycji niezbêdnym uzupe³nieniem wydaje siê dostosowanie procedur
kontrolnych, zapisanych w rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej (DzU z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z póŸn. zm.). W art. 79 ustawy zawarto ogóln¹ zasadê, zgodnie z któ-
r¹ organy kontroli zobowi¹zane s¹ do zawiadamiania przedsiêbiorcy o zamiarze wszczêcia kontroli. Prze-
pis ten zosta³ wprowadzony z pocz¹tkiem roku w ramach nowelizacji ustawy, która mia³a na celu ograni-
czenie uci¹¿liwoœci dzia³añ kontrolnych wykonywanych przez organy pañstwowe. Jednak¿e ju¿ na etapie
prac nad projektem nowelizacji znalaz³y siê w nim zapisy, zgodnie z którymi w okreœlonych sytuacjach
mo¿liwe jest odstêpstwo od tej zasady (na przyk³ad wobec bezpoœredniego zagro¿enia œrodowiska natu-
ralnego).

Jak wynika z doœwiadczeñ stosowania ustawy przez inspekcjê ochrony œrodowiska, obecne brzmienie
przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, z uwzglêdnieniem nawet wskazanego wyj¹tku,
nie pozwala wystarczaj¹co skutecznie reagowaæ na wystêpuj¹ce zagro¿enia œrodowiska, wynikaj¹ce na
przyk³ad z nielegalnego odprowadzania œcieków. Charakter bezprawnych dzia³añ przemawia w tym przy-
padku za wyposa¿eniem organów kontrolnych w mo¿liwoœæ przeprowadzania natychmiastowej kontroli,
bez uprzedniego powiadamiania podmiotu kontrolowanego.

Dlatego te¿ proponujê, aby dokonaæ pewnej modyfikacji katalogu przes³anek zapisanych w art. 79
ust. 2 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Zmiana polega³aby na wykreœleniu w pkcie 5 s³ów
„lub œrodowiska naturalnego” celem bardziej szczegó³owego dookreœlenia tej przes³anki w kolejnym pun-
kcie. Brzmienie nowego punktu, w mojej ocenie, powinno przybraæ nastêpuj¹c¹ formê:

„Przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione:
a) bezpoœrednim zagro¿eniem œrodowiska naturalnego,
b) w zwi¹zku z pisemnym powiadomieniem o mo¿liwoœci pope³nienia przez kontrolowany podmiot

przestêpstwa lub wykroczenia,
c) zanieczyszczeniem œrodowiska mog¹cym byæ nastêpstwem awarii przemys³owej”.
Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zaini-

cjowania zmian w obowi¹zuj¹cej ustawie, zgodnie z propozycjami przedstawionymi w niniejszym oœwiad-
czeniu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Pragnê przedstawiæ Panu Ministrowi propozycje zmian w przepisach prawa, które w rezultacie mog¹
przyczyniæ siê do poprawy efektywnoœci i skutecznoœci dzia³ania organów wykonuj¹cych zadania z zakre-
su ochrony œrodowiska. Zaprezentowane propozycje, dotycz¹ce zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska (DzU z 2008 r. nr 25 poz. 150 z póŸniejszymi zmianami), podzielane
s¹ przez organy Inspekcji Ochrony Œrodowiska i wynikaj¹ z praktyki stosowania przez te organy przepi-
sów wskazanej ustawy.

Zgodnie z art. 298 ust. 1 pkt 2 ustawy administracyjna kara pieniê¿na wymierzana jest przez wojewó-
dzkiego inspektora ochrony œrodowiska za przekroczenie okreœlonych w pozwoleniach warunków doty-
cz¹cych: iloœci œcieków, ich stanu, sk³adu, minimalnej procentowej redukcji stê¿eñ substancji w œcie-
kach oraz masy substancji w odprowadzanych œciekach przypadaj¹cej na jednostkê masy wykorzysta-
nego surowca, materia³u, paliwa lub wytworzonego produktu. Zasadne wydaje siê uzupe³nienie tego
punktu o zapis: „lub za ca³y ³adunek œcieków odprowadzanych do wód lub do ziemi bez wymaganego po-
zwolenia wodnoprawnego”.

Analogicznych zmian wymaga tak¿e art. 298 ust. 1 pkt 4 ustawy. Proponuje siê, aby jego brzmienie
przedstawia³o siê nastêpuj¹co: „naruszenie warunków decyzji zatwierdzaj¹cej instrukcjê eksploatacji
sk³adowiska odpadów albo decyzji okreœlaj¹cej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych
przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju i sposobów sk³adowania lub magazynowania odpadów, jak
równie¿ magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony”.

W konsekwencji zmian wymaga tak¿e treœæ art. 314 ust. 1 pkt 1 ustawy. Proponuje siê nastêpuj¹ce
brzmienie: „(...) przekroczenie:

1) warunków okreœlonych w pozwoleniach, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3, ustala siê po-
przez przemno¿enie iloœci œcieków odprowadzanych do wód lub do ziemi, okreœlon¹ w oparciu o uœred-
niony odczyt godzinowy urz¹dzeñ pomiarowych w czasie poboru prób przez 24 godziny. W przypadku
braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ œcieków okreœla siê metod¹ naczynia podstawionego.

1a) dopuszczalnego sk³adu œcieków oraz dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji promieniot-
wórczych w œciekach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 181, ustala siê na
podstawie wyników analizy próbki œcieków powsta³ej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objêto-
œci, pobranych w odstêpach czasu nie krótszych ni¿ 30 minut. Niniejsze postêpowanie obowi¹zuje rów-
nie¿ w przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego”.

Proponowane zmiany stanowi¹ próbê rozwi¹zania problemu skutecznego egzekwowania obowi¹zku od-
prowadzania nieczystoœci ciek³ych w sposób zgodny z prawem. Procedury kontrolne zapisane w obowi¹zu-
j¹cych przepisach skupiaj¹ siê przede wszystkim na podmiotach posiadaj¹cych stosowne pozwolenia.
W efekcie powstaje sytuacja, w której mniejsz¹ kar¹ zagro¿ony jest ten, kto zanieczyszcza œrodowisko z na-
ruszeniem wszelkich wymogów (na przyk³ad bez posiadania jakiegokolwiek pozwolenia), ni¿ taka osoba,
która dopuszcza siê przekroczenia warunków zapisanych w posiadanym pozwoleniu. Taki stan w mojej
ocenie mo¿e przyczyniaæ siê do umacniania niezgodnych z prawem postaw spo³ecznych.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o to, aby w pracach legislacyjnych uw-
zglêdniæ wnioski zg³aszane w niniejszym oœwiadczeniu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w nastêpuj¹cej kwestii. Jak powszechnie wiadomo, reprezentowany

przeze mnie region Warmii i Mazur to szczególna czêœæ naszego kraju. Charakteryzuje siê on niepowta-
rzalnymi walorami œrodowiskowymi. Zarówno lokalny samorz¹d, jak i administracja pañstwowa dok³a-
daj¹ wszelkich starañ, by w jak najwiêkszym stopniu dbaæ o to nasze wspólne dobro. W tym celu powsta-
³a inicjatywa budowy w miejscowoœci Siedliska ko³o E³ku zak³adu unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych wraz ze sk³adowiskiem odpadów. Projekt ten pozwoli rozwi¹zaæ kwestiê utylizacji odpadów w dwu-
nastu okolicznych gminach, co czyni go projektem strategicznym w tym zakresie. Inwestycja ta w zna-
cz¹cej czêœci finansowana bêdzie ze œrodków unijnych.

Niestety, w obecnej chwili zrodzi³ siê problem funkcjonowania dotychczasowych wysypisk i miejsca
sk³adowania odpadów komunalnych. Z uwagi na to, i¿ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi
do koñca roku ogromn¹ wiêkszoœæ sk³adowisk nale¿y zamkn¹æ, samorz¹dy zmuszone bêd¹ transporto-
waæ œmieci do czêsto odleg³ych sk³adowisk. Taki stan rzeczy spowoduje znaczne zwiêkszenie kosztów ob-
s³ugi ludnoœci. Powszechnie wiadome jest, i¿ Warmia i Mazury to region ubogi, o wysokiej stopie bezrobo-
cia. Nale¿y domniemywaæ, i¿ z uwagi na wzrost kosztów obs³ugi i ma³¹ zasobnoœæ finansow¹ mieszkañ-
ców naszego regionu doprowadzi to do powstawania dzikich wysypisk œmieci i niszczenia œrodowiska na-
turalnego. A tego w³aœnie chcemy unikn¹æ.

Maj¹c na wzglêdzie wagê problemu, zagro¿enia z niego p³yn¹ce oraz szanse, jakie pojawiaj¹ siê przed
naszym regionem w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie
mo¿liwoœci zmiany przepisów i wyd³u¿enie terminu funkcjonowania istniej¹cych sk³adowisk do chwili
zakoñczenia budowy i rozpoczêcia funkcjonowania nowoczesnych zak³adów utylizacji odpadów.

Uwa¿am, ¿e wnikliwa analiza obecnej sytuacji przekona Pana Ministra o s³usznoœci racji moich i repre-
zentowanych przeze mnie samorz¹dów.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o interwencjê w sprawie sytuacji finansowej Zak³adu

Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie.
Jednostka ta jest jedyn¹ tego typu w województwie warmiñsko-mazurskim. Zapewnia ona pe³noprofi-

lowe œwiadczenia onkologiczne pacjentom naszego województwa. Kuriozum sytuacji polega na tym, i¿ ze
wzglêdu na szeroki wachlarz us³ug i profesjonaln¹ dzia³alnoœæ, zak³ad przyjmuje bardzo du¿¹ liczbê pa-
cjentów, a tym samym generuje koszty, za czym nie id¹ œrodki finansowe.

NarodowyFunduszZdrowia, oddzia³wOlsztynie, odmawia finansowaniaczêœciwykonanychus³ugmedy-
cznych. Dziœ wysokoœæ zobowi¹zañ NFZ wobec polikliniki w Olsztynie wynosi 13 339 892,80 z³. W tej kwocie
mieszcz¹ siê zobowi¹zania w wysokoœci 8 498 949,95 z³ z tytu³u us³ug medycznych ratuj¹cych ¿ycie. To
ogromna suma, która mo¿e doprowadziæ do zachwiania p³ynnoœci finansowej tego zak³adu opieki zdrowot-
nej. Oczywistym jest, ¿e poliklinika nie mo¿e odmówiæ udzielenia œwiadczenia zdrowotnego ratuj¹cego ¿ycie,
bo przeczy³oby to zarówno przepisom prawa, jak i podstawom etyki lekarskiej. Zak³ad zmuszony jest te¿ pro-
wadziæ politykê finansow¹ pozwalaj¹c¹ na bie¿¹ce regulowanie zobowi¹zañ.

Powodowany trosk¹ o dobro pacjentów naszego województwa oraz maj¹c na uwadze fakt zachwiania
równowagi finansowej Zak³adu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olsztynie, zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o spowodowanie wyp³aty przez Narodowy
Fundusz Zdrowia zaleg³ych kwot za wykonane us³ugi medyczne.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z tym, i¿ do mojego biura senatorskiego docieraj¹ g³osy niezadowolenia nauczycieli jêzyków

obcych, uprzejmie proszê o przeanalizowanie zg³oszonego mi problemu.
Sprawa dotyczy nauczycieli dokszta³caj¹cych siê w systemie podyplomowym lub na kursach jêzyko-

wych, którym brakuje godzin do pe³nego etatu w zakresie przedmiotów, których ucz¹. W wyniku takiej
sytuacji na przyk³ad nauczyciel matematyki, któremu brakuje godzin lekcyjnych do pe³nego etatu, po je-
dnorocznym dokszta³caniu uczy dzieci i m³odzie¿ jêzyków obcych. Oczywisty wydaje siê byæ fakt, i¿ taka
osoba nie jest na tyle kompetentna, by przekazaæ m³odym ludziom rzeteln¹ wiedzê. Dodatkowo takie oso-
by zabieraj¹ miejsca pracy wykwalifikowanym filologom, dla których nie ma w szkole etatu.

Problem jest delikatny, poniewa¿ po zabraniu nauczycielom godzin jêzykowych bêdzie im brakowa³o
godzin do ca³ego etatu. Nale¿a³oby jednak znaleŸæ inne rozwi¹zanie zaistnia³ego problemu, poniewa¿
w chwili obecnej najbardziej cierpi¹ dzieci, m³odzie¿ oraz kompetentni filolodzy. Dlatego te¿ bardzo istot-
ne jest uœciœlenie warunków wykonywania zawodu nauczyciela jêzyków obcych.

Sprawawymagag³êbszegozastanowieniasiênad tymproblememwceluznalezienianajbardziej optymalne-
go rozwi¹zania, poniewa¿ taka sytuacja, z jak¹ mamy do czynienia obecnie, nie powinna mieæ miejsca.

Z wyrazami szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pojawiaj¹ siê liczne apele o wsparcie dzia³añ zmierzaj¹cych do stosowania w polskiej s³u¿bie zdrowia

naprotechnologii. ¯eby mo¿liwe by³o udzielenie rzetelnych informacji, proszê o odpowiedŸ na nastêpu-
j¹ce pytania.

Czymetoda ta jestdostêpnadlapolskichpacjentów,a je¿eli tak, tow jaki sposóborazw jakimzakresie?
Czy ministerstwo dysponuje analiz¹ poziomu skutecznoœci jej stosowania oraz skutków finansowych,

wzglêdnie innymi opracowaniami w tym przedmiocie?
Czy przeprowadzone zosta³y szkolenia lekarzy oraz czy zagwarantowano lub planuje siê zabezpiecze-

nie œrodków finansowych na takie szkolenia w przedmiotowej dziedzinie?

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Kieruj¹c siê trosk¹ o dobro pacjentów, proszê o udzielenie wyjaœnieñ w przedmiocie okreœlenia mo¿li-

woœci finansowania ze œrodków publicznych kosztów pobytu w hotelach pacjentów w trakcie leczenia ra-
dioterapi¹ w trybie ambulatoryjnym.

Zgodnie z art. 5 pktem 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze œrodków publicznych, przez œwiadczenie towarzysz¹ce rozumie siê zakwaterowanie i wy¿y-
wienie w zak³adzie opieki zdrowotnej ca³odobowej lub ca³odziennej oraz us³ugi transportu sanitarnego.
Wydaje siê wiêc, ¿e œwiadczenia w postaci zakwaterowania i wy¿ywienia w zak³adach opieki zdrowotnej
towarzysz¹ce ambulatoryjnym œwiadczeniom specjalistycznym mog¹ byæ finansowane w ramach umów
o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Bior¹c pod uwagê jêzykow¹ wyk³adniê wskazywanego przepi-
su, w¹tpliwoœci wywo³ywaæ mo¿e ustalenie mo¿liwoœci finansowania zakwaterowania i wy¿ywienia pa-
cjentów w innych lokalizacjach, na przyk³ad w hotelach.

Wskazaæ nale¿y, i¿ z uwagi na ograniczon¹ liczbê miejsc w zak³adach opieki zdrowotnej nie wszyscy
pacjenci maj¹ dostêp do œwiadczeñ towarzysz¹cych w rozumieniu przepisów przedmiotowej ustawy.
W konsekwencji, mimo teoretycznie zagwarantowanej mo¿liwoœci leczenia w trybie ambulatoryjnym,
w praktyce pacjenci zostaj¹ ograniczeni lub pozbawieni przynale¿nej im prawnie mo¿liwoœci leczenia.

W przypadku ustalenia, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów wykluczona jest mo¿liwoœæ finansowa-
nia ze œrodków publicznych pobytu pacjentów w trakcie leczenia radioterapi¹ w hotelach i innych ni¿ za-
k³ady opieki zdrowotnej lokalizacjach, proszê o podanie, czy planowana jest w tym zakresie inicjatywa
ustawodawcza.

Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w kolejnym oœwiadczeniu senatorskim w sprawie sytuacji w przedsiêbiorstwie

PKP Cargo, a w szczególnoœci w podkarpackim zak³adzie tej spó³ki w Przemyœlu.
Analizuj¹c odpowiedŸ Pana Ministra na moj¹ interpelacjê z dnia 26 lutego 2009 r. oraz sygnalizowane

koncepcje w spó³ce, mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ ministerstwo oraz PKP SA nie sprawuj¹ w³aœciwego nad-
zoru merytorycznego ani w³aœcicielskiego nad dzia³aniami tej spó³ki.

Fragment odpowiedzi Pana Ministra na moj¹ interpelacjê z dnia 26 lutego bie¿¹cego roku informuje,
i¿: „Obecnie w PKP Cargo SA oszacowywane s¹ nadwy¿ki zatrudnienia w wymiarze ca³ej Spó³ki i zostan¹
one zró¿nicowane adekwatnie do warunków miejscowych dla ka¿dego zak³adu i konkretnych lokalizacji,
w szczegó³owych programach naprawczych opracowanych dla ka¿dego z nich”.

W dniu 15 czerwca bie¿¹cego roku w Stalowej Woli odby³o siê drugie spotkanie zorganizowane przez
przedstawicieli Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, Zwi¹zek Zawodowy
Maszynistów Kolejowych w Polsce i Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy.

Panie Ministrze, do dnia tego spotkania zwi¹zkom zawodowym, a co za tym idzie – pracownikom PKP
Cargo, nie zosta³y przekazane ¿adne wi¹¿¹ce informacje dotycz¹ce restrukturyzacji i zwolnieñ pracowni-
czych. Mam powa¿n¹ obawê, czy dzia³ania naprawcze mimo trudniejszej sytuacji w spó³ce s¹ w ogóle pode-
jmowane i czy zostan¹ podjête na czas. Chyba ¿e chodzi o tani¹ prywatyzacjê, o przygotowaniach do której
Pan Minister wspomina w odpowiedzi na moj¹ interpelacjê. Ponadto przekazywane na spotkaniu informa-
cje pozwalaj¹ domniemywaæ, i¿ potencjalne dzia³ania id¹ tak¿e w kierunku odwrotnym ni¿ informacja Pa-
na Ministra i nie bêd¹ uwzglêdnia³y na przyk³ad du¿ego ob³o¿enia prac¹ w oddziale spó³ki w Rozwadowie.

Na spotkaniu tym, mimo przes³anych wczeœniej zaproszeñ, nie zjawi³ siê nikt z przedstawicieli kierow-
nictwa spó³ki. Uczestnikami spotkania, oprócz przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, by³o trzech parla-
mentarzystów, przedstawiciel wojewody podkarpackiego oraz starosta.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz pozwalam sobie wyraziæ moje g³êbokie zaniepokojenie losem zarówno pra-
cowników spó³ki PKP Cargo, jak i samej spó³ki, a tak¿e bardzo proszê Pana Ministra o wyjaœnienie tej sy-
tuacji i reakcjê oraz dzia³ania stosowne do Pañskich uprawnieñ i obowi¹zków.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na konferencji, która odby³a siê 16 kwietnia bie¿¹cego roku w Ministerstwie Œrodowiska, sekretarz

stanu w Ministerstwie Œrodowiska Stanis³aw Gaw³owski powiedzia³: chcemy rozwi¹zaæ problem W³oc-
³awka definitywnie; najwa¿niejsze jest bezpieczeñstwo W³oc³awka. Dzieñ wczeœniej do Ministerstwa Œro-
dowiska wp³ynê³a decyzja Grupy Energa SA, która planuje budowê wielofunkcyjnego stopnia wodnego
na Wiœle poni¿ej tamy we W³oc³awku. Nowa inwestycja musi jednak uzyskaæ wszelkie zgodne z prawem
pozwolenia, w tym decyzjê œrodowiskow¹. I choæ mieszkañcy W³oc³awka, Nieszawy i okolic z radoœci¹
przyjêli d³ugo oczekiwan¹ decyzjê, to ze wzglêdu na koniecznoœæ uzyskania stosownych pozwoleñ i decyz-
ji œrodowiskowej realizacja tej inwestycji ci¹gle stoi pod znakiem zapytania.

W ubieg³ym tygodniu temat od¿y³ za spraw¹ artyku³u „Sp³ywaj Nieszawo” autorstwa redaktora Dariu-
sza Knapika („Gazeta Kujawska”, 12 czerwca 2009 r.). Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy opracowali ekspertyzê, z której wynika, ¿e le¿¹ca na brzegu Wis³y Nieszawa za dziesiêæ –
dwadzieœcia lat osunie siê do Wis³y. Miasto le¿y na pochy³ej, piaszczystej pó³ce, pod któr¹ zalegaj¹ pok³a-
dy œliskich i³ów, tworz¹c zje¿d¿alniê, która z ka¿dym rokiem staje siê coraz bardziej stroma. Dodatkowo
ka¿dego roku Wis³a wyp³ukuje tony piasku, obni¿aj¹c dno œrednio o 8 cm rocznie.

Procesy erozyjne zachodz¹ce na dnie Wis³y poni¿ej zapory we W³oc³awku gro¿¹ nie tylko Nieszawie. W gru-
dniu 2007 r. awarii uleg³ ruroci¹g dostarczaj¹cy ropê do zak³adów Anwil we W³oc³awku i na rzece pojawi³a siê
kilkukilometrowa plama ropy. Dziœ na zdjêciach lotniczych Wis³y widaæ wyraŸnie przesuwaj¹ce siê piaszczy-
ste ³achy, materace faszynowe i kamienny nasyp zabezpieczaj¹cy biegn¹cy przez Wis³ê odcinek gazoci¹gu ja-
malskiego – gazoci¹g uk³adany by³ 12 m pod dnem rzeki. W ubieg³ym roku zakoñczono remont mostu we
W³oc³awku, nadal jednak tworz¹ce siê poni¿ej zapory pr¹dy rzeczne zagra¿aj¹ jego filarom. W dolinie Wis³y,
i tak ju¿ dotkniêtej procesem stepowienia, obni¿enie siê poziomu dna tej rzeki powoduje obni¿enie poziomu
wód gruntowych, co odbija siê na rolnictwie i przyspiesza degradacjê szaty roœlinnej.

Spór o budowê stopnia wspieraj¹cego dla zapory we W³oc³awku trwa ju¿ ponad trzydzieœci lat. Nau-
kowcy i ekolodzy spieraj¹ siê i dalej mog¹ siê spieraæ, kto ma racjê, ale to nie mo¿e mieæ jakiegokolwiek
wp³ywu na decyzjê o budowie nowego stopnia wodnego poni¿ej W³oc³awka. Jednak oprócz tej decyzji,
która teoretycznie ju¿ jest, potrzebne jest zielone œwiat³o dla realizacji tej budowy. Bo jak inaczej walczyæ
z faktami?

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

W zwi¹zku z zatrzymaniem pi³karzy Tomasza M. (Odra Wodzis³aw) i Jacka B. (Œl¹sk Wroc³aw), proszê
o wyjaœnienie kulis spektakularnej formy doprowadzenia wymienionych do prokuratury we Wroc³awiu.

Czy zatrzymanie tych pi³karzy o godzinie 22.45, po zawodach fina³u pucharu ligi (13 maja 2009 r.), na
terenie obiektu sportowego (szatnia zawodnicza) jest trafn¹ i jedyn¹ form¹ wykonywania takich czynno-
œci s³u¿bowych?

Czynie istnia³oryzykozwi¹zanez incydentalnymzatrzymaniem,zwa¿ywszynaczas,miejsce iokolicznoœci?
Czy zatrzymanie Jacka B., mieszkaj¹cego na co dzieñ we Wroc³awiu, musia³o mieæ miejsce w odleg³ym

o 200 km Wodzis³awiu?
Czy chodzi³o o propagandow¹ stronê zatrzymania (kibice, media) w zwi¹zku z afer¹ korupcyjn¹?

Z powa¿aniem
Antoni Piechniczek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pani Minister!
W programie Platformy Obywatelskiej jednym z priorytetów mia³o byæ wspieranie Polaków mieszkaj¹cych

poza granicami kraju „w zachowaniu to¿samoœci kulturowej i narodowej”. Zapewniano, ¿e elementem tej po-
lityki bêdzie „sta³y kontakt z krajem, jego jêzykiem i kultur¹”. 10 grudnia 2007 r. podczas konferencji „Migra-
cja zarobkowa: polityka, praktyka, wyzwania”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
przy wspó³pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wiceminister edukacji narodowej K. Stanowski za-
pewni³, ¿enowyrz¹dutworzonyprzezPlatformêObywatelsk¹bêdzied¹¿y³doumocnieniastatusu jêzykapol-
skiego jako obcego w systemie edukacji publicznej w krajach Unii Europejskiej, utworzenia polskiej instytu-
cji zajmuj¹cej siê nauczaniem jêzyka polskiego zagranic¹ i umo¿liwiania zdawania polskiej matury w celu
u³atwienia powracaj¹cym z emigracji powrót do polskiego systemu edukacji.

Obecnie, po dwóch latach rz¹dów Platformy Obywatelskiej, zamiast realizowaæ z³o¿one obietnice,
wprost zmierza siê do likwidacji polskich szkó³ przy ambasadach RP, które s¹ jednym z noœników polskiej
kultury i tradycji narodowej poza granicami Ojczyzny. Wiceminister K. Stanowski, który zapewnia³, ¿e
MEN bêdzie umacnia³o status jêzyka polskiego i tworzy³o polskie instytucje zajmuj¹ce siê nauczaniem
jêzyka polskiego za granic¹ oraz umo¿liwia³o zdawanie polskiej matury, obecnie wycofuje siê z tego,
twierdz¹c, ¿e wszystkie szko³y przy ambasadach RP, a tak¿e szkolne punkty konsultacyjne, w nowym ro-
ku szkolnym nie bêd¹ ju¿ prowadzi³y nauczania matematyki oraz religii, a liczba oddzia³ów w szko³ach
podstawowych i gimnazjalnych (wbrew rzeczywiœcie pal¹cym potrzebom) nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ w ro-
ku szkolnym 2008/2009. Zapowiedziano równie¿, ¿e od przysz³ego roku szkolnego nauczanie na pozio-
mie LO odbywaæ siê bêdzie jedynie na drodze korespondencyjnej i bêdzie prowadzone przez Zespó³ Szkó³
dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywaj¹cych za Granic¹.

Otrzymujê informacje z zagranicy, ¿e problem nie sprowadza siê jedynie do kwestii finansowych, ale
podyktowany jest te¿ ca³kowit¹ zmian¹ strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej, które d¹¿y do fakty-
cznej likwidacji szkó³ polskich przy ambasadach RP. Obecnie MEN za najwa¿niejsze uzna³o to, aby pol-
ska szko³a poza granicami sta³a siê niezale¿na od w³adz polskich i by³a zorganizowana i prowadzona
przez fundacje oraz organizacje rodziców, które maj¹ szukaæ partnerów we w³adzach lokalnych, a tak¿e
by³a prywatnie finansowana przez rodziców. Takie za³o¿enie wynika z oceny MEN o rzekomym niedosto-
sowaniu systemu kszta³cenia poza granicami do potrzeb i zainteresowañ uczniów. Czy obecna strategia
MEN wobec szkolnictwa polskiego za granic¹ nie doprowadzi do upadku tego¿ szkolnictwa? Czy dostêp
do nauczania korespondencyjnego wystarczy, by utrzymaæ rzeczywisty kontakt m³odego pokolenia Pola-
ków mieszkaj¹cych poza Ojczyzn¹ z jêzykiem polskim i wychowaæ je w kulturze i tradycji narodowej?

Wypowiedzi polskich rodziców z Monachium œwiadcz¹ wyraŸnie, ¿e korespondencyjne konsultacje nie
zast¹pi¹ kontaktu z polskim nauczycielem. Trudno bêdzie przekonaæ szesnastolatka, by sam przerabia³
zadany materia³. Rodzice uczniów szko³y polskiej w Atenach, po zapowiedzi MEN o likwidacji LO w stolicy
Grecji, zagrozili wrêcz akcj¹ protestacyjn¹. Ale nie tylko rodzice wyra¿aj¹ zaniepokojenie likwidacj¹
kszta³cenia dzieci w polskim systemie edukacji – tak¿e szko³y podleg³e MEN podzielaj¹ zaniepokojenie
zwi¹zane z decyzjami, które w ostatecznoœci doprowadz¹ do likwidacji polskich szkó³ przy ambasadach
RP.

Pytam wiêc. Czy szko³a polska za granic¹ obroni siê przed kolejn¹ reform¹ MEN pod kierownictwem
Pani Minister? Czy los tych szkó³ zosta³ ju¿ przes¹dzony? Proszê mnie przekonaæ, ¿e obecnemu rz¹dowi
zale¿y na polskiej szkole poza granicami Ojczyzny.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Panie Premierze!
Wostatnich tygodniachopiniêpubliczn¹zbulwersowa³opañskie rozporz¹dzenie z18 lipca2008r.,którena-

k³adanaorganizatorówpielgrzymekobowi¹zekkosztownegoszkoleniaporz¹dkowychpielgrzymek.Dokument
podpisany przez pana ministra wprowadza równie¿ obowi¹zkowe p³atne szkolenia dla osób odpowiedzialnych
za utrzymanie porz¹dku podczas procesji i konduktów pogrzebowych. Koszt tych szkoleñ, wynosz¹cy kilkaset
z³otych, maj¹ ponosiæ porz¹dkowi, a wiêc ci, którzy dotychczas jako wolontariusze opiekowali siê pielgrzyma-
mi. Co wiêcej, szkolenie musi byæ powtarzane co dwa lata. Skutki przyjêtych rozwi¹zañ prawnych znacz¹co
ogranicz¹ lubnawetsparali¿uj¹ ruchp¹tniczywPolsce.Ju¿obecniewieluduszpasterzy rezygnujezorganizacji
pielgrzymek, poniewa¿ parafii nie staæ na op³acanie szkoleñ dla porz¹dkowych.

Panie Premierze, nasuwa siê zasadnicze pytanie: jaki by³ cel wydanego rozporz¹dzenia? Naszym zda-
niem, nie chodzi w tym przypadku o bezpieczeñstwo pielgrzymów czy te¿ innych u¿ytkowników dróg, po-
niewa¿ dotychczas nie zanotowano podczas pielgrzymek ³amania prawa ruchu drogowego, które skutko-
wa³oby powa¿nymi dramatami na drogach. Przeciwnie, osoby odpowiedzialne za poruszanie siê pielgrzy-
mek s¹ nadzwyczaj odpowiedzialne i z regu³y znakomicie znaj¹ zasady wynikaj¹ce z prawa o ruchu dro-
gowym. Wielu z nich ma wieloletnie doœwiadczenia, wielu te¿ by³o ju¿ przeszkolonych przez policjê. Swoj¹
s³u¿bê traktuj¹ jako pracê na rzecz bliŸnich, jako wyraz mi³oœci do Koœcio³a. Dlaczego wiêc maj¹ p³aciæ za
szkolenia? 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? W zwi¹zku z tym rodzi siê pytanie: czy
MSWiA, wprowadzaj¹c kontrowersyjne rozporz¹dzenie, zamierza utrudniaæ czy wrêcz zlikwidowaæ ruch
pielgrzymkowy w Polsce?

Przypominamy, ¿e w latach PRL pielgrzymowano 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 oni studnie, okradali pielgrzy-
mów, handlowali wódk¹, a wszystko po to, by w komunistycznych œrodkach przekazu mo¿na by³o oczer-
niæ, oœmieszyæ i skompromitowaæ pielgrzymów. Czy mamy do tych czasów wróciæ?

Zapewne religijny fenomen polskich pielgrzymek odbiega od politycznej poprawnoœci oczekiwanej przez
oœwiecon¹ Europê, która w unijnych dokumentach nie chce widzieæ nawet wzmianki o Bogu, o warto-
œciach chrzeœcijañskich – w ogóle nie chce o nich s³yszeæ. A do takich 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, któremu trzeba
bardziej pomagaæ ni¿ przeszkadzaæ. Przecie¿ wielowiekowa tradycja p¹tnicza w Polsce nie tylko s³u¿y³a roz-
wojowi ¿ycia religijnego, ale tak¿e stanowi³a wyraz jednoœci narodu. Doskonale w tym orientowali siê zabor-
cy, zakazuj¹c pielgrzymowania na Jasn¹ Górê, stawiaj¹c kordony graniczne przed tym miastem.

Panie Premierze, apelujemy o rozs¹dek i pozostajemy z nadziej¹, ¿e wycofa pan rozporz¹dzenie, które
odczytujemy jako próbê zlikwidowania pieszego ruchu p¹tniczego w naszym kraju. Gdyby jednak przy-
j¹æ, ¿e naprawdê chodzi panu o bezpieczeñstwo pielgrzymów, to ufamy, ¿e niezw³ocznie podejmie pan de-
cyzjê o bezp³atnym szkoleniu przewodników pielgrzymek. Bêdzie to wyrazem uznania dla tych, którzy po-
œwiêcaj¹ swój czas i si³y dla spraw ojczyzny i Koœcio³a.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze, jak dowiadujemy siê z mediów, Polski Instytut Sztuki Filmowej, placówka nadzorowana
przez Pañskie ministerstwo, wyda³ na satanistyczno-pornograficzny film pod tytu³em „Antychryst” 1 mi-
lion z³ z pieniêdzy polskich podatników. Ta skandaliczna produkcja, dzie³o kontrowersyjnego duñskiego
re¿ysera, Larsa von Triera, zawiera treœci, delikatnie mówi¹c, wulgarne oraz antychrzeœcijañskie. Zapewne
odpisze Pan Minister, ¿e przyznano dotacjê zgodnie z prawem, w ramach Priorytetu V, mówi¹cego o kopro-
dukcjach mniejszoœciowych, w ramach którego instytut mo¿e dofinansowywaæ tak¿e filmy zagraniczne
z polskim udzia³em. Ale zgodnie z prawem, to nie oznacza, ¿e w sposób celowy i godziwy.

Nie jest to jedyny przypadek finansowego wsparcia przez PISF produkcji godz¹cych w uczucia religijne
i narodowe. Po „Antychryœcie” pojawi siê kontrowersyjny film „Kobieta, która œni³a o mê¿czyŸnie” – 800 ty-
siêcy z³ dotacji, realizowany przez tê sam¹ firmê Zentropa International Poland sp. z o.o. Nastêpnie 1 milion
z³ przyznano filmowi „Ki” w re¿yserii L. Dawida, opowiadaj¹cemu o matce, która do opieki nad dzieckiem
poszukuje przede wszystkim zainteresowanych ni¹ mê¿czyzn. Tak¿e firma Zentropa International Poland
otrzyma³a 4 miliony z³ na film „Sponsoring” w re¿yserii M. Szumowskiej. Jest to historia trzech kobiet ¿y-
j¹cych w Pary¿u. Dwie sprzedaj¹ swoje cia³o, by aspirowaæ do lepszego œwiata, do wy¿szej pozycji w kon-
sumpcyjnym, kapitalistycznym spo³eczeñstwie – czytamy opis produkcji w rubryce informuj¹cej o przy-
znaniu dotacji. Z kolei 1 milion z³ przeznaczono na obrazoburczy i wyœmiewaj¹cy chrzeœcijañskie wartoœci
obraz „W³atcy móch. Æwoki, czopki i mondzio³y”. Dofinansowano równie¿ rzekomo oparty na faktach film
„Coœ we mnie pêk³o”, o proboszczu, który wykorzystuje seksualnie dziewczynki. W produkcji dla dzieci
PISF miêdzy innymi sponsorowa³ pe³nometra¿ow¹ animacjê zatytu³owan¹ „Babcia”, o pewnej kobiecie,
która na skutek kosmicznej mocy zmienia siê w dwumetrowego w³ochatego diab³a, co postanawia wyko-
rzystywaæ do walki z przestêpczoœci¹.

To tylko niektóre przyk³ady filmów, które sponsoruje PISF, filmów, które promuj¹ rzeczywistoœæ nihili-
styczn¹, poruszaj¹ tematykê z marginesu, obra¿aj¹ uczucia religijne, s¹ g³êboko sprzeczne z humaniz-
mem europejskim. Jak mo¿na s¹dziæ, istnieje jakiœ scenariusz bardzo precyzyjnie przygotowany, wed³ug
którego systematycznie dokonuje siê dziœ niszczenia kultury zakorzenionej w chrzeœcijañstwie. Chodzi
o to, by ca³kowicie tê kulturê przeformu³owaæ, zmieniæ hierarchiê wartoœci, a w to miejsce wprowadziæ
antykulturê, antysztukê, antyteatr, antyliteraturê itp.

Panie Ministrze, oczekujemy odpowiedzi, która uzasadnia³aby potrzebê sponsorowania takich produkcji
przez polskich podatników, w wiêkszoœci osób wierz¹cych, które s¹ obra¿ane za ich w³asne pieni¹dze.

Z powa¿aniem
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Warto zauwa¿yæ, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podjê³o bardzo cenn¹ inicjatywê stworzenia
krajowej rezerwy wykonania w zwi¹zku z realizowanymi przez poszczególne województwa regionalnymi
programami operacyjnymi. Inicjatywa ta mo¿e przyspieszyæ wydatkowanie œrodków unijnych przez po-
szczególne regiony, miêdzy innymi dziêki przyspieszeniu oceny wniosków, szybszemu podpisywaniu
umów z beneficjentami oraz sprawniejszemu sk³adaniu przez beneficjentów wniosków o p³atnoœæ.

W zwi¹zku z faktem, ¿e minê³a po³owa roku, mam do pani minister pytanie, które województwa, miêdzy
innymi w wyniku podjêcia przez resort rozwoju regionalnego przedmiotowej inicjatywy, osi¹gnê³y najlepsze
wyniki i maj¹ najwiêksze szanse uzyskania premii z krajowej rezerwy wykonania w roku 2009.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

W zwi¹zku z tocz¹cymi siê pracami przygotowawczymi oraz prac¹ Zespo³u Oceny Przedsiêwziêæ Inwe-
stycyjnych przy dyrektorze Oddzia³u w Warszawie GDDKiA proszê o informacje na temat stanu zaawan-
sowania prac nad studium techniczno-ekonomiczno-œrodowiskowym do wniosku w sprawie rozbudowy
drogi krajowej nr 62 na odcinku Zakroczym–Wyszogród–P³ock. Proszê o informacjê, jaki wariant realiza-
cji przedmiotowej inwestycji zosta³ przyjêty do realizacji.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 35. posiedzenia Senatu 283



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Moje zapytanie jest zwi¹zane ze zg³aszanymi do mojego biura przez cz³onków Zrzeszenia Producentów

i Hodowców Drobiu problemami, z którymi borykaj¹ siê w Polsce producenci i hodowcy drobiu, a które
dotycz¹ programu zwalczania salmonelli. W szczególnoœci szereg w¹tpliwoœci i niejasnoœci jest zwi¹za-
nych z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania nie-
których serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2009 r. Poni¿ej prag-
nê zaprezentowaæ Panu Ministrowi szereg uwag i problemów na podstawie przyk³adów, które w rozmo-
wach opisali mi rolnicy zajmuj¹cy siê hodowl¹ drobiu.

Otó¿ hodowca wysy³a do badañ pisklêta – w pierwszym przypadku jednodniówki, które zaledwie zosta-
³y przywiezione do kurnika, w drugim przypadku pisklêta, które by³y trzy dni w kurniku. W obu przypad-
kach stwierdzono salmonellê. W pierwszym przypadku zak³ad wylêgowy od¿egnuje siê od jakiejkolwiek
odpowiedzialnoœci, poniewa¿ w stadach reprodukcyjnych wyniki s¹ ujemne. W drugim przypadku ho-
dowca poda³ lek, aby ograniczyæ liczbê upadków i zosta³ skarcony przez lekarza, który zacytowa³ frag-
ment przepisów zakazuj¹cych jakiegokolwiek leczenia salmonelli. Nawet gro¿ono mu sankcjami karny-
mi. Co maj¹ zrobiæ rolnicy w takich sytuacjach?

W odpowiedzi Pana Ministra na moje oœwiadczenie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie niejasnych prze-
pisów w zakresie zwalczania salmonelli u brojlerów zosta³em poinformowany, i¿ „u¿ycie weterynaryjnych
produktów leczniczych podczas kuracji… powinno byæ odnotowane w ksi¹¿ce leczenia zwierz¹t przez le-
karza weterynarii opiekuj¹cego siê ferm¹. Ww. produkty musz¹ byæ stosowane zgodnie ze wskazaniami
producenta”. Nasuwa siê uzasadnione pytanie: jak to siê ma do zachowania powiatowego lekarza wetery-
narii, urzêdnika pañstwowego, który postêpuje wbrew temu, co zacytowano?

Nastêpnie zosta³em poinformowany, i¿: „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmo-
nelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) nie przewiduje wydawania przez powiatowego le-
karza weterynarii decyzji administracyjnej nakazuj¹cej zabicie lub ubicie ptaków w sytuacji stwierdza-
nia w próbkach… obecnoœci pa³eczek Salmonella objêtych programem”. I dalej: „W zwi¹zku z tym nie ma
postaw do przyznania odszkodowania za zaka¿one brojlery”. Dlaczego hodowca zostaje pozostawiony sa-
memu sobie? Nie wolno mu tych ptaków leczyæ i nie wolno ich uœpiæ. W konsekwencji ptaki gin¹ w cier-
pieniach, a producent ponosi koszty. Co ma zrobiæ w takiej sytuacji rolnik? Czy¿by pozosta³o mu tylko
doniesienie do prokuratury o znêcaniu siê nad zwierzêtami, bo do tego zmusza de facto rozporz¹dzenie?
A kto pokryje koszty ¿ywienia tych zwierz¹t? Czy ktoœ je kiedyœ kupi i za ile? Przecie¿ fakt, ¿e stado jest
chore, bêdzie dodatkowym argumentem dla rzeŸni, by obni¿yæ cenê skupu, bo w sumie to rzeŸnia robi rol-
nikowi przys³ugê, kupuj¹c od niego chore zwierzêta.

We wspomnianej odpowiedzi na oœwiadczenie Pan Minister informuje, ¿e: „Obecnie brojlery przemie-
szczane do rzeŸni równie¿ s¹ zaopatrzone w œwiadectwo zdrowia, w którym odnotowany jest wynik bada-
nia w kierunku pa³eczki Salmonella… Wprowadzenie programu zwalczania niczego wiêc nie zmieni w po-
wy¿szym zakresie”. Sk¹d ta rozbie¿noœæ w informacji? Bowiem na spotkaniach z powiatowymi lekarzami
weterynarii producenci i hodowcy drobiu s¹ informowani, ¿e w przypadku dodatniego wyniku próby to
hodowca jest zobowi¹zany do z³o¿enia wniosku do powiatowego lekarza weterynarii o wydanie œwiadec-
twa i pozwolenia na wywóz drobiu do rzeŸni. Dla producenta to ju¿ jedna przeszkoda. Nastêpna to taka, ¿e
¿adna z ubojni, z którymi do tej pory przedstawiciele hodowców prowadzili rozmowy, nie ma zamiaru i nie
chce s³yszeæ o uboju kurcz¹t z wynikiem dodatnim. Co wiêcej, w moim regionie, ³ódzkim, wiêkszoœæ uboj-
ni nie ma przetwórstwa, a zatem brak jest mo¿liwoœci obróbki termicznej. Zazwyczaj z takimi ubojniami
wspó³pracuj¹ hodowcy. Jeœli one odmówi¹ skupu, to hodowcy s¹ skazani na szukanie ratunku w konku-
rencyjnych ubojniach, a te wykonaj¹ us³ugê tylko w terminach tzw. luzów, co niekoniecznie pokrywaæ siê
bêdzie z terminami koñca tuczu. W takich przypadkach hodowcy nie wiedz¹ równie¿, jak¹ otrzymaj¹ za-
p³atê i kiedy? Doskona³ym przyk³adem mo¿e byæ wprowadzenie zwalczania choroby Aujeszkyego – p³aco-
no 1 z³ za 1 kg ¿ywca, choæ póŸniej miêso funkcjonowa³o jako pe³nowartoœciowe. Nale¿y siê zatem oba-
wiaæ, ¿e sytuacja ta bêdzie korupcjogenna i otworzy furtkê dla tworzenia czarnego rynku taniego miêsa.
Czy nie jest to czasem przyk³ad administracyjnego nacisku na zwalczanie konkurencji, w szczególnoœci
rodzimej? Hodowca wspó³pracuj¹cy z polskimi prywatnymi ubojniami (bez przetwórstwa) bêdzie zmu-
szony przenieœæ swoj¹ produkcjê do konkurencji (najczêœciej z udzia³em kapita³u zachodniego lub z ta-
kim kapita³em w 100%), co w konsekwencji bêdzie skutkowaæ upadkiem rodzimych przedsiêbiorstw. Czy
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Pan Minister nie dostrzega takiego zagro¿enia? Jakie rozwi¹zanie w tym przypadku zamierza Pan Mini-
ster zaproponowaæ?

Panie Ministrze, pragnê podzieliæ siê z Panem równie¿ kilkoma sugestiami od rolników, poniewa¿ daj¹
one mo¿liwoœæ wyci¹gniêcia wniosków z ró¿nych zdarzeñ na fermach. Na przyk³ad pobieranie prób urzê-
dowych przez lekarza weterynarii. Jak siê wydaje, brakuje precyzyjnych procedur w tym zakresie. Produ-
cenci drobiu zg³aszaj¹ chocia¿by takie uwagi, ¿e pobrana próba nie jest plombowana czy w inny sposób
zabezpieczana, ¿e w³aœciciel nie sk³ada tam swojego podpisu, ¿e nie jest sporz¹dzany protokó³. Byæ mo¿e,
¿e s¹ to pierwsze b³êdy i nie bêd¹ one mia³y miejsca w przysz³oœci, ale w przypadku, gdy hodowca w ca³o-
œci ponosi konsekwencje takiej kontroli, musi mieæ pewnoœæ, ¿e jest to uczciwe, wiarygodne i ¿e próbka
z ca³¹ pewnoœci¹ pochodzi z jego stada.

W rozporz¹dzeniu ministra rolnictwa z 26 maja przywo³uje siê rozporz¹dzenie 2160/2003 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r., gdzie jest mowa o zwalczaniu chorób zakaŸnych, ale za-
wê¿a siê je tylko do rejestracji. Przy czym ustawa z 2004 r. o ochronie zwierz¹t i zwalczaniu chorób zakaŸ-
nych, a dok³adnie za³¹cznik nr 5 do tej ustawy, mówi o chorobach odzwierzêcych (oonozach) podlega-
j¹cych zwalczaniu. Je¿eli salmonella jest chorob¹ odzwierzêc¹, to powinna byæ zwalczana, tak jak wœcie-
klizna, gruŸlica, w³oœnica, b¹blowica, z pe³nym odszkodowaniem, a tego ustawodawca nie przewidzia³.
Dlaczego inne pañstwa maj¹ odszkodowania, na przyk³ad Litwa, a niektóre wcale nie wprowadzi³y tego
programu, na przyk³ad Niemcy. Z jakich przyczyn zastosowano takie restrykcyjne rozwi¹zania w Polsce?
Czy Pan Minister przewiduje ich zmianê? Dlaczego Polska nie skierowa³a do KE wniosku w sprawie ewen-
tualnego zwrotu strat spowodowanych wprowadzeniem rozporz¹dzenia o zwalczaniu chorób zakaŸnych
(dyrektywa 1083/2006), jeœli salmonella jest chorob¹ odzwierzêc¹? Dlaczego w tym przypadku, bezzasa-
dnie zreszt¹, przerzucono odpowiedzialnoœæ na producenta i hodowcê drobiu?

Panie Ministrze, jeœli przyjmujemy, ¿e salmonella podlega tylko rejestracji, jak mówi rozporz¹dzenie,
i miêso jest zdatne do spo¿ycia po obróbce termicznej, to dlaczego (zdaniem lekarzy w terenie) obowi¹zuje
ca³kowity zakaz leczenia, nawet w celu zapobiegania stratom gospodarczym (chocia¿by w przypadkach
ju¿ opisanych)? Dlaczego w przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku w próbie w³aœcicielskiej produ-
centowi grozi zamkniêcie obiektu, pe³na izolacja, likwidacja paszy i sprzêtu, je¿eli choroba nie jest groŸna
i nie podlega zwalczaniu z urzêdu? Dlaczego przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako
resortu wydaj¹cego ww. rozporz¹dzenia, nie odpowiadaj¹ na zapytania producentów i hodowców drobiu,
tylko zalecaj¹ im czytanie niejasnych przepisów lub odsy³aj¹ do powiatowego lekarza weterynarii, gdy¿
jego interpretacja jest ostateczna i wi¹¿¹ca? A ka¿dy lekarz interpretuje przepisy indywidualnie, zgodnie
ze swoj¹ wiedz¹ i praktyk¹. A to oznacza, ¿e ró¿nie! Czy zatem rozporz¹dzenie mo¿e byæ dowolnie inter-
pretowane w zale¿noœci od okolicznoœci, rejonu itp.? Co ma zrobiæ hodowca, jeœli lekarz zakazuje leczenia
stada i do tego ma uprawnienia? To dlaczego nie wyda decyzji o zlikwidowaniu zara¿onego stada? Czy
w tej kwestii ju¿ takiego uprawnienia nie posiada? Je¿eli rozporz¹dzenie z 26 maja br. zobowi¹zuje tylko
do rejestracji salmonelli, to dlaczego maj¹ obowi¹zywaæ obostrzenia, jakie przewiduje ustawa o zwalcza-
niu chorób zakaŸnych?

Panie Ministrze, na koniec pragnê zapytaæ: czym ró¿ni siê choroba, jak¹ jest salmonella, w stadach re-
produkcyjnych kur i w stadach brojlerów? W pierwszym przypadku obowi¹zuje odszkodowanie, w dru-
gim takiego odszkodowania brak.

Panie Ministrze, proszê zatem o zapoznanie siê z podniesionymi kwestiami i o udzielenie wyjaœnieñ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Docieraj¹ do nas liczne informacje o spadaj¹cym poziomie produkcji rolnej w Polsce, o malej¹cym po-

pycie na polskie produkty rolne. A niestety rosn¹ce ceny energii, paliw, surowców do produkcji znacznie
podwy¿szaj¹ jej koszty. Wiele rynków podstawowych produktów rolnych przez kilka ostatnich dziesiêcio-
leci charakteryzowa³o siê tym, ¿e ceny uzyskiwane przez producentów by³y tak niskie, ¿e pokrywa³y jedy-
nie koszty produkcji, a czasem nawet nie.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z zapytaniem odnoœnie do stanu i perspektyw funkcjonowania rynków
rolnych w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem sytuacji na rynku tytoniu, tego, jak wp³ynê³a zmiana
akcyzy na sytuacjê zak³adów produkuj¹cych tytoñ papierosowy i fajkowy, na rynku owoców miêkkich,
drobiu, wieprzowiny, zbó¿ i cukru oraz surowców rolnych dla przemys³u. Jakie s¹ perspektywy rozwoju
rynku biopaliw?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz do g³ównego inspek-
tora nadzoru budowlanego Roberta Dziwiñskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Inspektorze!
Zwracam siê do Panów z zapytaniem dotycz¹cym trudnego problemu wywo³uj¹cego liczne protesty lo-

kalnych spo³ecznoœci, jakim jest budowa masztów sieci komórkowych na ich terenie.
Proszê o informacjê, na podstawie jakich przepisów funkcjonuje wydawanie pozwoleñ na budowê ta-

kich masztów. Na jakiej podstawie okreœla siê zasadnoœæ, potrzebê i koniecznoœæ takich inwestycji? Kto
to ocenia i wydaje stosowne zezwolenia? W jaki sposób s¹ uwzglêdniane kwestie œrodowiskowe w przy-
padku tego rodzaju inwestycji? Powszechnie wiadomo, ¿e bardzo czêsto budowa masztów wywo³uje licz-
ne protesty lokalnych spo³ecznoœci. Kto rozstrzyga takie spory? W jaki sposób s¹ uwzglêdniane opinie
mieszkañców terenu, na którym ma byæ realizowana inwestycja? Kto siê zajmuje badaniami na temat
wp³ywu inwestycji na zdrowie mieszkañców? Czy zleca siê przeprowadzanie takich badañ? Czy powsta-
nie takich masztów nie powoduje obni¿enia wartoœci inwestycyjnych nieruchomoœci po³o¿onych wokó³
masztu. Chodzi mi w szczególnoœci o rejony o du¿ych walorach turystycznych.

Kolejnym problemem jest budowa nastêpnych masztów w otoczeniu ju¿ istniej¹cych. Wielokrotnie
jest tak, ¿e kilka masztów staje obok siebie. Czy nie powoduje to utrudnieñ? Czy wydaj¹c zezwolenia na
budowê kolejnych masztów, bierze siê pod uwagê ju¿ istniej¹ce pola w otoczeniu masztu? Czy sprawdza
siê, jaki wp³yw na zdrowie mieszkañców bêdzie mia³o takie skumulowane natê¿enie?

Panie Ministrze, Panie Inspektorze, proszê o zapoznanie siê z opisanym problemem i o udzielenie wyja-
œnieñ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Od kilku lat na polskim rynku finansowym funkcjonuje firma Provident, prowadz¹ca dzia³alnoœæ
o charakterze us³ug bankowych. W zwi¹zku z licznymi budz¹cymi kontrowersje publikacjami na temat
specyfiki tej dzia³alnoœci zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy dzia³alnoœæ tej firmy by³a przed-
miotem kontroli organów nadzoru finansowego, a jeœli tak, to czy ta dzia³alnoœæ nie narusza przepisów
m.in. prawa bankowego.

Z powa¿aniem
Henryk WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Polska gospodarka stoi wobec koniecznoœci poprawy efektywnoœci korzystania z energii. Jednym ze

sposobów, które mog¹ skutecznie poprawiæ efektywnoœæ wykorzystywania energii, jest wprowadzenie do
systemu energetycznego kraju zaawansowanych technologicznie metod opomiarowania zu¿ycia energii
poprzez tak zwane inteligentne liczniki energii. Powszechne wprowadzenie tego rodzaju liczników umo¿-
liwi ci¹g³¹ wymianê informacji miêdzy odbiorc¹ i sprzedawc¹ poprzez zdalny przesy³ do tego¿ sprzedawcy
danych o poborze energii, a tak¿e przekazywanie do odbiorcy informacji zwrotnych, na przyk³ad doty-
cz¹cych aktualnej ceny energii.

Jak wynika z doœwiadczeñ odnoœnie do wdro¿onych ju¿ systemów inteligentnego opomiarowania ob-
s³uguj¹cych setki tysiêcy gospodarstw domowych w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, USA czy Ka-
nada, przynosz¹ one odbiorcom energii liczne korzyœci, w tym miêdzy innymi: obni¿enie kosztów zaopa-
trzenia w energiê, dostosowanie taryf i cenników energii do indywidualnych potrzeb grup odbiorców,
zwiêkszenie dok³adnoœci rozliczeñ za zu¿yt¹ energiê, zwiêkszenie efektywnoœci zu¿ycia energii i jego
ograniczenie, uproszczenie procedury zmiany sprzedawcy energii, poprawê ci¹g³oœci dostawy energii i jej
technicznych parametrów jakoœciowych, poprawê jakoœci obs³ugi odbiorców energii. Rozliczne korzyœci
odnios¹ równie¿ sprzedawcy i dystrybutorzy energii.

Skuteczne wprowadzenie takiego systemu i odniesienie przez uczestników rynku przewidywanych ko-
rzyœci wymaga spe³nienia szeregu warunków, w tym miêdzy innymi: zdefiniowania funkcjonalnoœci sys-
temu, ustalenia jednolitego protoko³u komunikacji, monitorowania procesu wdra¿ania systemu, upro-
szczenia rachunków za energiê, systemowych rozwi¹zañ chroni¹cych tak zwanych odbiorców wra¿li-
wych, zapewnienia ochrony prywatnoœci odbiorców, w tym bezpieczeñstwa pozyskanych danych pomia-
rowych, zapewnienia odpowiedniej edukacji i promocji.

Bardzo trudno sobie wyobraziæ wdro¿enie takiego systemu opomiarowania bez aktywnego zaanga¿o-
wania pañstwa. Zapytujê zatem, czy w Ministerstwie Gospodarki prowadzone s¹ przygotowania do wdro-
¿enia w naszym kraju systemu inteligentnego opomiarowania w energetyce? Jeœli tak, to jakie jest ich za-
awansowanie? Czy przewiduje siê wprowadzenie systemu opomiarowania inteligentnego nie tylko co do
energii elektrycznej, ale równie¿ co do gazu, ogrzewania i wody?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji, czy w dalszym ci¹gu prowadzone s¹ prace zmierzaj¹ce do wprowadze-
nia w polskiej s³u¿bie zdrowia naprotechnologii jako metody leczenia niep³odnoœci.

Do mojego biura senatorskiego nap³ywaj¹ pisma zwi¹zane z trwaj¹c¹ dyskusj¹ spo³eczn¹ na temat
procedury in vitro. Powo³am siê tutaj miêdzy innymi na otrzymane oœwiadczenie Obroñców ¯ycia, w któ-
rym wskazuj¹ na zalety tzw. naprotechnologii, bo jest to skuteczna, etyczna oraz ekologiczna metoda.
Podkreœla siê pozytywne strony tej metody, a przede wszystkim to, ¿e jest ona stosunkowo tania. Ponadto
leczenie w oparciu o tê metodê stosowane jest ju¿ od wielu lat na Zachodzie i jej skutecznoœæ jest dwa, trzy
razy wiêksza ni¿ in vitro.

Problematyk¹ t¹ zajmowa³ siê profesor Thomas Hilgers, który od ponad dwudziestu piêciu lat prowa-
dzi³ praktykê i badania w tym zakresie, za³o¿y³ te¿ w USA (Nebraska) Instytut Paw³a VI, gdzie prowadzi siê
nad tym dalsze badania. Metoda ta staje siê bardzo popularna na Zachodzie, jednak¿e w naszym kraju
nie jest powszechnie znana.

Proszê Pani¹ Minister o udzielenie informacji, czy rozwa¿ana jest mo¿liwoœæ wprowadzenia tej metody
leczniczej w polskiej s³u¿bie zdrowia, czy te¿ zaprzestano definitywnie prac nad mo¿liwoœci¹ rozpowsze-
chnienia i wprowadzenia tej metody.

Stanis³aw Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 35. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o referendum lokalnym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania Senatu w pracach
nad projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, z póŸn. zm.1))
w art. 2:
1) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W referendum, mieszkañcy jednostki samorz¹du terytorialnego jako cz³onkowie wspólnoty sa-
morz¹dowej, zajmuj¹ tak¿e stanowisko w istotnych sprawach dotycz¹cych spo³ecznych, gospo-
darczych lub kulturowych wiêzi ³¹cz¹cych wspólnotê, a niezastrze¿onych do wy³¹cznej kompe-
tencji organów innych w³adz publicznych.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Referendum polega na udzieleniu na urzêdowej karcie do g³osowania pozytywnej lub negatywnej

odpowiedzi na postawione pytanie, pytania w zakresie spraw okreœlonych w ust. 1 lub 1a, albo na
dokonaniu wyboru pomiêdzy zaproponowanymi wariantami.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.

Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02), stwierdzaj¹cego zgodnoœæ przepisu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985, ze zm.)
z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2003 r. Nr 44, poz. 388 (dzieñ publikacji wyroku
— 14 marca 2003 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2003 r. Nr 2A, poz. 16.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o zgodnoœci art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym, rozumia-
nego jako nie wy³¹czaj¹cy prawa cz³onków wspólnoty samorz¹dowej do wyra¿ania w drodze referendum
stanowiska w istotnych sprawach, dotycz¹cych spo³ecznych, gospodarczych lub kulturowych wiêzi
³¹cz¹cych tê wspólnotê, a nie zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji organów innych w³adz publicz-
nych — z art. 2 i 170 Konstytucji RP oraz z art. 5 Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego spo-
rz¹dzonej w Strasburgu dnia 15 paŸdziernika 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607).

2.2. Artyku³ 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym brzmi nastêpuj¹co: „W referendum lokalnym,
zwanym dalej „referendum”, mieszkañcy jednostki samorz¹du terytorialnego jako cz³onkowie wspólnoty
samorz¹dowej wyra¿aj¹ w drodze g³osowania swoj¹ wolê co do sposobu rozstrzygania sprawy dotycz¹cej
tej wspólnoty, mieszcz¹cej siê w zakresie zadañ i kompetencji organów danej jednostki lub w sprawie od-
wo³ania organu stanowi¹cego tej jednostki, a w przypadku gminy tak¿e wójta (burmistrza, prezydenta
miasta)”.

Przepis ten pozwala poddaæ pod referendum sprawê, która:
1) po pierwsze dotyczy tej wspólnoty,
2) po drugie mieœci siê w zakresie zadañ i kompetencji organów danej jednostki.

Oba warunki musza byæ spe³nione jednoczeœnie, co oznacza, ¿e jeœli nawet sprawa dotyczy danej
wspólnoty, lecz nie mieœci siê w zakresie zadañ i kompetencji organów danej jednostki samorz¹du, to nie
mo¿e byæ przedmiotem referendum.

Przepis ten w praktyce powodowa³, i powoduje, ¿e organy jednostek samorz¹du odmawiaj¹ przeprowa-
dzenia referendum lokalnego. Odmowa przeprowadzenia referendum uzasadniana jest tym np., i¿ choæ
sprawa dotyczy danej wspólnoty – np. zmiana granic lub likwidacja jednostki samorz¹du terytorialnego
czy przebieg dróg niemaj¹cych charakteru dróg gminnych – nie nale¿y jednak do kompetencji organów
gminy, a zatem nie mo¿e byæ przedmiotem referendum lokalnego. Tak argumentowa³a np. jedna z rad
gminy w sprawie, która znalaz³a jednak tym razem pozytywne (dla mieszkañców) rozstrzygniêcie w wyro-
ku Wojewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Wa
2097/07). Rada powo³ywa³a siê na przepis, którego brzmienie mimo wyroku TK, nie zosta³o zmienione.

2.3. Artyku³ 170 Konstytucji stanowi, i¿ „Cz³onkowie wspólnoty samorz¹dowej mog¹ decydowaæ,
w drodze referendum, o sprawach dotycz¹cych tej wspólnoty, w tym o odwo³aniu pochodz¹cego z wybo-
rów bezpoœrednich organu samorz¹du terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania referendum lokal-
nego okreœla ustawa”.

Zdaniem TK adresatami tego artyku³u s¹ zarówno ustawodawca i organy jednostek samorz¹du teryto-
rialnego, jak i ca³e zbiorowoœci lokalne oraz ka¿dy z obywateli bêd¹cy cz³onkiem wspólnoty.

Na ustawodawcê przepis ten nak³ada obowi¹zek okreœlonych dzia³añ legislacyjnych, tj. okreœlenia
w drodze ustawy zasad i trybu przeprowadzania referendum.

Artyku³ ten jest odpowiednikiem art. 125 Konstytucji na szczeblu ogólnokrajowym. Przepis dotycz¹cy
referendum lokalnego ma jednak szerszy zakres. Art. 125 stanowi, i¿ „W sprawach o szczególnym znacze-
niu dla pañstwa mo¿e byæ przeprowadzone referendum ogólnokrajowe”.

Widaæ miêdzy tymi przepisami istotne ró¿nice. Referendum ogólnokrajowe mo¿e byæ przeprowadzone
w sprawach „o szczególnym znaczeniu dla pañstwa”, referendum lokalne „w sprawach dotycz¹cych tej
wspólnoty”. Ponadto referendum ogólnokrajowe „mo¿e byæ przeprowadzone”, natomiast cz³onkowie
wspólnoty samorz¹dowej „mog¹ decydowaæ”, w drodze referendum.

Jak stwierdzi³ TK, porównanie to wskazuje, i¿ prawo do referendum lokalnego przys³uguje „zawsze
cz³onkom wspólnoty, ilekroæ tylko zachodzi potrzeba wypowiadania siê o istotnych sprawach doty-
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cz¹cych tej wspólnoty – niezale¿nie od tego, czy i w jakim zakresie ustawa to prawo doprecyzowuje. Prze-
pis ten sformu³owany zosta³ nadto tak, jakby prawo w nim zawarte istnia³o niejako równolegle z kompe-
tencjami organów stanowi¹cych i wykonawczych – choæ tylko one powo³ane s¹ przecie¿ do wykonywania
zadañ samorz¹du”.

2.4. Pojêcie „sprawy” u¿yte w art. 170 Konstytucji jest szersze, ni¿ u¿yte w zaskar¿onym przepisie pojêcie
„zadañ i kompetencji organów danej jednostki”, choæ rzeczywiœcie ogromna wiêkszoœæ spraw dotycz¹cych
danej jednostki, to zadania publiczne wykonywane za poœrednictwem powo³anych organów. Tym samym
art. 170 Konstytucji mówi przede wszystkim o sprawach mieszcz¹cych siê w zakresie zadañ i kompetencji
organów stanowi¹cych i wykonawczych. Ale mówi tak¿e o innych sprawach lokalnych dotycz¹cych tej
wspólnoty. S¹ to sprawy, nale¿¹ce do ustawowego zakresu zadañ samorz¹du danego stopnia, choæ niewy-
magaj¹ce bezpoœrednio dzia³alnoœci jego organów. W grê wchodziæ mog¹ tak¿e sprawy ustawowo zastrze-
¿one dla w³adz i organów centralnych lub innych jednostek samorz¹du terytorialnego, lecz dotycz¹ce istot-
nych interesów mieszkañców w zakresie, w jakim tworz¹ oni wspólnotê samorz¹dow¹.

Przedmiotem referendum „mog¹ byæ tylko sprawy wymagaj¹ce jednoznacznego rozstrzygniêcia, a za-
razem takie, które wymagaj¹ sformalizowania i czasami uprzednich, a zawsze nastêpczych dzia³añ orga-
nów j.s.t. Inicjatywa poddania takich spraw referendum – czyni je w³aœnie sprawami, które nastêpnie
przekszta³caj¹ siê w konkretne zadania okreœlonych organów – nawet jeœli uprzednio takimi nie by³y”.

„Zdaniem TK, art. 170 Konstytucji „nie wyklucza ca³kowicie mo¿noœci przeprowadzenia referendum
nawet w sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji organów stanowi¹cych lub wykonawczych
j.s.t. Nie mniej jednak rolê takiego referendum niezmiernie ogranicza art.. 169 ust. 1 Konstytucji [stano-
wi¹cego, i¿ jednostki samorz¹du terytorialnego wykonuj¹ swoje zadania za poœrednictwem organów sta-
nowi¹cych i wykonawczych]. W sprawach zastrze¿onych do wy³¹cznej kompetencji organów j.s.t. miesz-
kañcy ani z w³asnej inicjatywy ani z inicjatywy organów nie mog¹ ich zastêpowaæ”.

„Referendum nie mo¿e zastêpowaæ sta³ego i nieprzerwalnego funkcjonowania organów stanowi¹cych
i wykonawczych […]. Tym samym mieszkañcy mog¹ wyra¿aæ sw¹ wolê bezpoœrednio w drodze referen-
dum tylko w sprawach zasadniczych dla tego samorz¹du, a zarazem takich, które nie s¹ sta³ym, powta-
rzalnym, bie¿¹cym wykonywaniem zadañ. Nie oznacza to jednak, i¿ jest takim instrumentem demokraty-
cznego pañstwa, który stosowany byæ winien tylko w nadzwyczajnych przypadkach, gdy¿ art. 170 nie jest
wyj¹tkiem od art. 169 ust. 1 Konstytucji. Zasadnicze sprawy danego samorz¹du w rozumieniu art. 170
Konstytucji, to sprawy istotne dla tej wspólnoty w zakresie, w jakim dotycz¹ wiêzi spo³ecznych, gospodar-
czych i kulturowych ³¹cz¹cych jej mieszkañców, a wiêc jej to¿samoœci i przysz³oœci.

Sumuj¹c, mieszkañcy maj¹ prawo do wyra¿ania swej woli w drodze referendum we wszystkich zasa-
dniczych dla tej wspólnoty sprawach, nie wy³¹czonych z mocy Konstytucji – niezale¿nie, czy sprawy te s¹
zadaniami organów lokalnych, czy te¿ nie”.

2.5. „Ze wspó³istnienia w Konstytucji zasad wynikaj¹cych z art. 169 ust. 1 i 170 Konstytucji wynika
tak¿e, i¿ zwrot „mog¹ decydowaæ” nale¿y rozumieæ w sposób swoisty dla Konstytucji. A zatem nie tylko
jako prawo do wypowiadania siê decyduj¹cego, tzn. rozstrzygaj¹cego dan¹ sprawê co do jej istoty, […]
i zarazem za³atwiaj¹cego tê sprawê ostatecznie, ale tak¿e jako […] co najmniej – prawo wp³ywania
kszta³tuj¹cego”.

W grê wchodzi zatem, prawo do wypowiadania siê w drodze referendum wi¹¿¹cego, a tak¿e opiniodaw-
czego lub konsultacyjnego, czyli takiego, które wprawdzie formalnie nie wi¹¿e w sposób zupe³ny orga-
nów, lecz ze wzglêdu na swoj¹ wagê polityczn¹ i swoj¹ reprezentatywnoœæ (powszechnoœæ) obliguje pod
wzglêdem prawnym w ten sposób, i¿ niezastosowanie siê do wa¿nego i rozstrzygaj¹cego pytania wyniku
referendum wymaga podania uzasadnienia.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym przewiduje, i¿ gminy tworzy, ³¹czy, dzieli
i znosi Rada Ministrów. Decyzja Rady Ministrów wymaga zasiêgniêcia opinii rady gminy, która mo¿e
przed wydaniem opinii przeprowadza konsultacje z mieszkañcami ca³ej lub czêœci gminy. Konsultacjê s¹
inn¹ form¹ udzia³u w procesie decyzyjnym ni¿ referendum.

„Z art. 170 Konstytucji wynika niew¹tpliwie, i¿ wola mieszkañców, którzy uwa¿aj¹, i¿ winni wszyscy
wypowiedzieæ siê w kwestii zmiany granic, podzia³u lub nawet likwidacji gminy, ma tutaj pierwszeñstwo
przed wol¹ rady gminy. […] Wa¿ny wynik takiego referendum winien równie¿ podlegaæ wykonaniu w ten
sposób, i¿ powinien wi¹zaæ radê gminy, w zakresie treœci sporz¹dzanej przez ni¹ opinii”.

TK odniós³ siê te¿ do przewidzianego w niektórych sytuacjach obowi¹zku konsultacji oraz do ró¿nic
miêdzy konsultacj¹ o referendum opiniodawczym.

Rozró¿nienie to „nie jest proste, ze wzglêdu na to, i¿ obowi¹zkowym konsultacjom nale¿y tak¿e przypi-
saæ donios³oœæ prawn¹. Jednak referendum, nawet opiniodawcze, czy konsultacyjne, wyró¿nia upra-
wniona inicjatywa mieszkañców w sprawach, w których na mocy Konstytucji i ustaw mog¹ oni wyra¿aæ
swoje stanowisko oraz fakt, i¿ sprawa ta dotyczy ca³ej wspólnoty (powszechnoœæ referendum).
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W takich razach, przewidziane przez ustawy konsultacje zastêpowane s¹, z uprawnionej inicjatywy
mieszkañców, przez referendum konsultacyjne. St¹d te¿ art. 170 Konstytucji obejmuje wszystkie formy
referendum, które kszta³tuj¹ wi¹¿¹co lub wspó³kszta³tuj¹ merytorycznie sposób rozstrzygniêcia sprawy
dotycz¹cej danej wspólnoty.

Jest rzecz¹ oczywist¹, i¿ siêgniêcie do formy referendum, w zakresie spraw mieszcz¹cych siê w zada-
niach i kompetencjach organów danej jednostki, zw³aszcza, gdy inicjatorem referendum s¹ organy j.s.t.,
winno z natury swojej mieæ wi¹¿¹cy charakter. […].

Z art. 170 Konstytucji wynika wiêc istnienie zarówno referendów w pe³ni wi¹¿¹cych i rozstrzygaj¹cych
sprawê ostatecznie, jak i referendum opiniodawczego lub konsultacyjnego, jeœli tylko maj¹ one moc
wspó³kszta³towania procesów decyzyjnych, odnosz¹cych siê do tej wspólnoty.

W szczególnoœci trzeba wskazaæ, i¿ wszêdzie tam, gdzie w grê wchodzi tworzenie, ³¹czenie, podzia³ lub
znoszenie j.s.t. a zw³aszcza gmin, a tak¿e zmiana ich granic przez centralne organy w³adz publicznych,
które poprzedzone byæ winno opini¹ organów stanowi¹cych jednostek dotkniêtych zmianami i konsulta-
cjami z mieszkañcami – mieszkañcy maj¹ prawo do wyra¿enia swego stanowiska w drodze referendum
konsultacyjnego. Wynik takiego referendum wi¹¿e, jeœli chodzi o opiniê organów stanowi¹cych odpowie-
dnich jednostek samorz¹dowych”.

Prawo do referendum „przys³uguje nie tylko w tych sprawach, które ustawowo s¹ zastrze¿one dla
wi¹¿¹cego rozstrzygania przez mieszkañców (np. samoopodatkowanie), ale i w takich, gdzie wola miesz-
kañców wspó³kszta³tuje sposób zarz¹dzania sprawami dotycz¹cymi tej wspólnoty. Wynik takiego refe-
rendum z formalnoprawnego punktu widzenia nie jest wprawdzie wi¹¿¹cy, co do sposobu za³atwienia
sprawy, jednak obliguje organy w³adz publicznych do okreœlonego zachowania”.

2.6. „Przeprowadzony w art. 163 Konstytucji podzia³ zadañ publicznych na zadania zastrze¿one przez
Konstytucjê lub ustawy dla organów innych w³adz publicznych oraz zadania samego samorz¹du nie
przebiega w tej samej p³aszczyŸnie, co podzia³ na sprawy wymagaj¹ce rozstrzygniêcia w drodze referen-
dum, dotycz¹ce tej wspólnoty i inne sprawy”.

Oznacza to, ¿e mieszkañcy wspólnoty nie mog¹ decydowaæ „o sprawach zastrze¿onych dla w³adz cen-
tralnych, czy te¿ organów innych samorz¹dów terytorialnych w taki sam sposób i w takim samym zakresie,
jak decyduj¹ o wykonywaniu zadañ publicznych, s³u¿¹cych zaspakajaniu potrzeb w³asnej wspólnoty”.

„Nie oznacza to jednak, i¿ mieszkañcy pozbawieni s¹ prawa bezpoœredniego wypowiadania siê w takich
sprawach ogólnokrajowych, które maj¹ tak¿e znaczenie lokalne dla tej w³aœnie wspólnoty samorz¹dowej.

Jednak stwierdziæ nale¿y, i¿ w sprawach zastrze¿onych dla w³adz i organów innych, ni¿ organy tego
w³aœnie samorz¹du, mieszkañcy nie mog¹ siê wypowiadaæ tak stanowczo, jak w sprawach uznanych
przez ustawê za sprawy nale¿¹ce do zakresu zadañ danego samorz¹du”.

„Nakaz zawarty w art. 170 w zbiegu z art. 163 Konstytucji, a skierowany do ustawodawcy nale¿y rozu-
mieæ, jako nakaz dopuszczenia referendum, wyra¿aj¹cego wolê mieszkañców wszêdzie tam, gdzie mog¹
oni wspó³kszta³towaæ proces decyzyjny, dotycz¹cy istotnej sprawy danej wspólnoty – choæby nie mogli
oni przes¹dzaæ ca³kowicie o sposobie za³atwienia sprawy. Chodzi, wiêc o takie sprawy, których za³atwie-
nie nie jest zastrze¿one do wy³¹cznej kompetencji organów innych w³adz publicznych; zw³aszcza, gdy
przepisy ustawowe mówi¹ o wspó³udziale przedstawicieli tej wspólnoty w procesie poprzedzaj¹cym wy-
danie aktu normatywnego przez te organy i w³adze.

Oznacza to, ¿e w zakresie zadañ publicznych, zastrze¿onych ustawowo dla innych w³adz i organów za-
równo pañstwowych, jak i samorz¹dowych – mieszkañcy maj¹ prawo wypowiadania siê tylko w zakresie,
w jakim postanowienia odpowiednich ustaw (uchwa³) mog¹ stanowiæ materiê referendum, zaœ wynik ta-
kiego referendum mo¿e oddzia³ywaæ kszta³tuj¹co – w istniej¹cym porz¹dku konstytucyjnym – na sposób
rozstrzygniêcia sprawy dotycz¹cej tak¿e danej wspólnoty samorz¹dowej.

Jak wskazano wy¿ej w sprawach zastrze¿onych do kompetencji organów innych w³adz, ni¿ organy tej
jednostki samorz¹dowej, mieszkañcy nie mog¹ wypowiadaæ siê w drodze referendum wi¹¿¹cego lecz opi-
niodawczego lub konsultacyjnego – pod warunkiem wszak¿e, i¿ znajduje to oparcie w porz¹dku ustano-
wionym przez Konstytucjê oraz odpowiednie ustawy”.

St¹d te¿ uznaæ nale¿a³o, i¿ art. 170 Konstytucji statuuje prawa cz³onków wspólnoty samorz¹dowej do
wyra¿ania w drodze referendum; zarówno wi¹¿¹cego, jak i opiniodawczego, lub wreszcie konsultacyjnego
– woli pod warunkiem, ¿e jego wynik wp³ywa na rozstrzygniêcie lub wp³ywaæ mo¿e kszta³tuj¹co na roz-
strzygniêcie spraw dotycz¹cych danej wspólnoty”.

2.7. Powstaje pytanie, „jaka materia bêd¹ca przedmiotem stanowienia prawa przez w³adze i organy
pañstwowe oraz organy innych samorz¹dów ‘nadaje siê’ do przeprowadzania referendum opiniodawcze-
go lub konsultacyjnego w rozumieniu art. 170 Konstytucji – skoro Konstytucja mówi, i¿ materia ta jest
równoczeœnie zastrze¿ona ustawowo dla w³adz i organów innych ni¿ organy danej jednostki. Aby wiêc art.
170 Konstytucji nie zosta³ pozbawiony swego zasadniczego znaczenia nale¿y równie¿ w Konstytucji po-
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szukiwaæ takiej materii zastrze¿onej ustawowo dla innych ni¿ organy danej wspólnoty w³adz, w której
g³osowi mieszkañców danej wspólnoty przyznaje siê priorytet”.

Przyk³adowo, zgodnie z „art. 15 ust. 2 Konstytucji dokonanie zasadniczego podzia³u terytorialnego
pañstwa i zasadnicze zmiany tego podzia³u nastêpowaæ powinny m.in. z uwzglêdnieniem […] wiêzi,
³¹cz¹cych maj¹ce powstaæ, istniej¹ce lub likwidowane wspólnoty samorz¹dowe”.

„W systemie politycznym musi istnieæ nale¿ne miejsce dla woli mieszkañców i ich stanowiska. Jeœli
tylko bowiem wyra¿¹ oni w sposób uprawniony wolê organizacji referendum (spe³niaj¹c wymagania
ustawowe w tym zakresie) to referendum takie ma pierwszeñstwo przed zwyk³ymi konsultacjami i wp³y-
waæ musi na opinie organu j.s.t. Kszta³tuje tak¿e w pewnym zakresie przysz³e stanowiska organu upra-
wnionego do ostatecznego za³atwienia sprawy.

Nie oznacza to, i¿ wyniki referendum opiniodawczego lub konsultacyjnego s¹ bezwzglêdnie wi¹¿¹ce
dla ustawodawcy”.

W konsekwencji „porównanie treœci zaskar¿onego art. 2 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym z ustalo-
nym znaczeniem art. 170 Konstytucji w zw. z art. 15 ust. 2 oraz art. 163 i art. 169 ust. 1 Konstytucji pro-
wadzi do wniosku, i¿ przepis ten pomija materiê niezbêdn¹ dla zapewnienia zgodnoœci z Konstytucj¹ tyl-
ko w zakresie, w jakim nie odzwierciedla tej czêœci prawa do wyra¿enia woli przez mieszkañców danej
wspólnoty w drodze referendum, jaka wyp³ywa z art. 15 ust. 2 Konstytucji. Owo zawê¿enie – ograniczenie
prawa do udzia³u w referendum lokalnym mo¿e jednak zostaæ usuniête poprzez zastosowanie interpreta-
cji przepisu w zgodzie z Konstytucj¹”.

2.8. TK stwierdzi³, i¿ „Wprawdzie prawo do udzia³u w referendum opiniodawczym lub konsultacyjnym
w sprawach stanowienia lub zmiany podzia³u terytorialnego kraju, w sferze dotycz¹cej wiêzi ³¹cz¹cych
mieszkañców ju¿ istniej¹cej wspólnoty, wynika z Konstytucji – nie jest ono jednak tak sformu³owane, by
umo¿liwia³o w pe³ni bezpoœrednie jej zastosowanie w rozumieniu art. 8 ust. 2. Konieczne jest zatem ure-
gulowanie ustawowe odpowiednich obowi¹zków organizacyjnych, spoczywaj¹cych na w³adzach i orga-
nach publicznych.

Ustawa o referendum lokalnym jest aktem normatywnym w³aœciwym dla tego rodzaju materii i nadaje
siê równie¿ do zastosowania w sprawie przeprowadzania referendów opiniodawczych, czy konsultacyj-
nych. Choæ mówi ona tylko o referendach, których wynik powinien byæ rozstrzygaj¹cy (art. 56 ustawy
o referendum lokalnym), to przecie¿ wynik referendum nie musi byæ rozumiany jako ostatecznie za³at-
wiaj¹cy sprawê.

„Wprawdzie zaskar¿ony przepis czytany literalnie sprawia wra¿enie, jakby w sposób ostateczny zamy-
ka³ mo¿liwoœæ przeprowadzenia referendów w innych sprawach, ni¿ mieszcz¹ce siê w zakresie zadañ
i kompetencji organów danej jednostki. Jak to jednak wykazano ju¿ wy¿ej, wyk³adnia systemowa, prze-
prowadzona na poziomie ustawowym nie uprawnia do takiego zamykaj¹cego drogê dla innych referen-
dów, rozumienia tego przepisu. Zachodzi zatem koniecznoœæ nie tyle uchylenia go w tej w³aœnie czêœci,
która jest zgodna z Konstytucj¹, lecz niepe³na, ale uzupe³nienia treœciami wynikaj¹cymi z Konstytucji,
wraz z którymi stworzy on ca³kowit¹ definicjê przedmiotu referendum lokalnego”.

Wyrok TK jest wyrokiem stwierdzaj¹cym zgodnoœæ zaskar¿onego przepisu z Konstytucj¹. Jednoczeœ-
nie jest jednak wyrokiem interpretacyjnym. Oznacza, to, ¿e zaskar¿ony przepis jest zgodny z Konstytucj¹
pod warunkiem, ¿e rozumiany bêdzie w ten sposób, jaki wyraŸnie wskazano w sentencji wyroku.

Nale¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e TK stwierdzi³, i¿ zachodzi „koniecznoœæ […] uzupe³nienia [przepisu]
treœciami wynikaj¹cymi z Konstytucji, wraz z którymi stworzy on ca³kowit¹ definicjê przedmiotu referen-
dum lokalnego”.

2.9. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji. Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na odsuniêcie
w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 4 wrzeœnia 2007
r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby
w ustawie o referendum lokalnym w art. 2 po ust. 1 dodaæ ust. 1a.

Propozycja ta oparta jest o poni¿sze wskazania wywiedzione z uzasadnienia wyroku:
1) referendum mo¿e byæ przeprowadzone tak¿e w sprawach, które nie mieszcz¹ siê w zakresie zadañ

i kompetencji organów danej jednostki,
2) referendum mo¿e byæ przeprowadzone w sprawach, które nie s¹ zastrze¿one do wy³¹cznej kompe-

tencji organów innych w³adz publicznych
3) referendum nie musi polegaæ na rozstrzyganiu sprawy, lecz tak¿e na wyra¿eniu stanowiska (refe-

rendum opiniodawcze),
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4) referendum z pkt 1–3 powinno byæ dopuszczalne co najmniej w istotnych sprawach dotycz¹cych
spo³ecznych, gospodarczych lub kulturowych wiêzi ³¹cz¹cych dan¹ wspólnotê.

Konsekwencj¹ dodania w art. 2 ust. 1a jest zmiana ust. 2, w którym nale¿y w odes³aniu dodaæ równie¿
„ust. 1a”.

4. Konsultacje

Zarówno w piœmie Krajowego Biura Wyborczego, Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji, jak
i Unii Metropolii Polskich nie zg³oszono uwag do projektu ustawy.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa powoduje skutki finansowe zwi¹zane z koniecznoœci¹ przeprowadzenia referendów.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

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 – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Jednoczeœnieupowa¿niasenatoraMarkaKonopkêdoreprezentowaniaSenatuwpracachnadprojektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw

Art. 1.

W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póŸn. zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma ka¿dy obywatel polski, który naj-
póŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze dzia³ania tej rady.”;

2) uchyla siê art. 6;
3) w art. 6a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prawo wybierania do rady gminy ma równie¿ obywatel Unii Europejskiej niebêd¹cy obywate-

lem polskim, który najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 18 lat oraz stale zamieszkuje na ob-
szarze dzia³ania tej rady.”,

b) uchyla siê ust. 2.

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 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,

poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz.
1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r. (sygn. akt K 9/05), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 6 ust.
1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) z Konstytucj¹.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie

obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.
Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2006 r., Nr 34, poz. 242 (dzieñ publikacji wyro-

ku – 1 marca 2006 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2006 r., Nr 2A, poz. 17.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 6 ust. 1 i art. 6a
ust. 1 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa³o koniecznoœæ przyznania osobom nie maj¹cym

obywatelstwa polskiego, ale bêd¹cych obywatelami jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej,
czynnego i biernego prawa wyborczego do organów samorz¹du terytorialnego szczebla podstawowego,
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 roku. Przedmio-
towy projekt nie przewidywa³ wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeñ w zakresie czynnego lub biernego
prawa wyborczego w wyborach do organów samorz¹du terytorialnego szczebla podstawowego, pocho-
dz¹cych z wyborów powszechnych. W toku prac nad projektem w Sejmie zosta³y wprowadzone poprawki,
przyznaj¹ce prawo wyborcze wy³¹cznie osobom wpisanym do sta³ego rejestru wyborczego, prowadzone-
go w danej gminie, nie póŸniej ni¿ na 12 miesiêcy przed dniem wyborów. Zmiana ta oznacza³a wprowadze-
nie w wyborach do organów gmin tzw. cenzusu domicylu. Ograniczenie to zosta³o na³o¿one zarówno na
obywateli polskich (nowy art. 6 ust. 1 ordynacji), jak i na osoby, niemaj¹ce polskiego obywatelstwa, ale
bêd¹ce obywatelami jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej i uprawnione z tego tytu³u do
udzia³u w wyborach do rad gmin (art. 6a ust. 1 ordynacji).

W wyroku z dnia 20 lutego 2006 r. Trybuna³ uzna³ wprowadzenie cenzusu domicylu w wyborach do or-
ganów samorz¹du terytorialnego za niezgodne z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 62 oraz art. 169 ust. 2
w zw. z art. 16 ust. 1 Konstytucji.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 listopada
2006 r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê
wprowadzenie do ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zmia-
ny polegaj¹cej na zniesieniu cenzusu domicylu.

W odniesieniu do obywateli polskich cenzus domicylu wprowadza³ art. 6 ustawy.
W przed³o¿onym projekcie zniesienie cenzusu domicylu wobec obywateli polskich nastêpuje poprzez

uchylenieart. 6oraz zmianieart. 5ust.1wzakresie,w jakimprzepis tenodwo³ywa³ siêdouchylonegoart. 6.
W odniesieniu do osób niemajacych polskiego obywatelstwa, ale bêd¹cych obywatelami jednego

z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, cenzus domicylu wprowadza³ art. 6a ustawy. Projekt wpro-
wadza zmianê brzmienia tego przepisu, znosz¹c cenzus domicylu. Konieczne staje siê równie¿ uchylenie
art. 6a ust. 2, który wprowadza³ cenzus domicylu w odniesieniu do osób niemajacych polskiego obywa-
telstwa, bêd¹cych obywatelami jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, które ukoñczy³y 18
lat w okresie 12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ wyborów lub w dniu g³osowania.

4. Konsultacje

Pañstwowa Komisja Wyborcza zaproponowa³a by w art. 6a w ust. 1 ordynacji na koñcu przepisu dodaæ
fragment mówi¹cy o wpisaniu do prowadzonego w gminie sta³ego rejestru wyborców, jako warunku po-
siadania prawa wyborczego.

Podobny warunek PKW proponuje dodaæ w art. 5 ust. 1 ordynacji dla obywateli polskich, a tak¿e do do-
tycz¹cego obywateli polskich art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Par-
lamentu Europejskiego.

Propozycja PKW nie zosta³a przyjêta, poniewa¿ prowadzi³aby do wprowadzenia pozakonstytucyjnego
„cenzusu” wyborczego. Konstytucja w art. 62 przewiduje, i¿ prawo do g³osowania ma ka¿dy obywatel,
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który (po pierwsze) ukoñczy³ 18 lat i (po drugie) nie zosta³ ubezw³asnowolniony lub pozbawiony praw
publicznych albo wyborczych.

Wpis do sta³ego rejestru jest tylko konsekwencj¹ posiadania praw wyborczych, nie mo¿e on zaœ byæ ko-
lejnym (trzecim) warunkiem ich posiadania. Rozdzia³ 2 (w dziale I) ordynacji zatytu³owany „Prawo wybor-
cze” dotyczy tylko materialnych przes³anek posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego. W zakre-
sie przes³anek czynnego prawa wyborczego jest on w zasadzie powtórzeniem norm konstytucyjnych, i nie
mo¿e byæ poszerzony o inne normy.

Kwestie dotycz¹ce „technicznych” czy formalnych warunków korzystania z przys³uguj¹cego czynnego
prawa wyborczego, s¹ regulowane w innych dzia³ach i rozdzia³ach ordynacji, w tym m.in. w rozdziale 4
(w dziale I), zatytu³owanym „Rejestr wyborców”. W nim te¿ nale¿a³oby regulowaæ koniecznoœæ wpisu do
rejestru osób posiadaj¹cych prawo wyborcze.

W konsekwencji zbêdna jest te¿ nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, tym
bardziej, ¿e nie by³a ona przedmiotem wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.

W piœmie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz Unii Metropolii Polskich nie zg³oszono
uwag.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Stanis³awa Jurcewicza do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908,
z póŸn. zm.1)) w art. 130a:
1) uchyla siê ust. 10;
2) dodaje siê ust. 10a - 10e w brzmieniu:
„10a. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 6 miesiêcy od dnia usuniêcia podmiot,

który wyda³ dyspozycjê usuniêcia pojazdu, wystêpuje do s¹du rejonowego z wnioskiem o orzecze-
nie sprzeda¿y pojazdu.

10b. Wyst¹pienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10a, mo¿e nast¹piæ po bezskutecznym wezwaniu
w³aœciciela pojazdu do uiszczenia op³aty za usuniêcie i parkowanie pojazdu oraz do odbioru po-
jazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. W wezwaniu nale¿y pouczyæ o skutkach
nieodebrania pojazdu.

10c. Po up³ywie terminu okreœlonego w ust. 10a s¹d niezw³ocznie wydaje postanowienie o sprzeda¿y po-
jazdu.

10d. Suma uzyskana ze sprzeda¿y pojazdu s³u¿y w pierwszej kolejnoœci zaspokojeniu op³at, o których
mowa w ust. 5c; nadwy¿ka, po potr¹ceniu kosztów sprzeda¿y, przekazywana jest do depozytu
s¹dowego.

10e. Do postêpowania w sprawie sprzeda¿y pojazdu stosuje siê przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964
r. - Kodeks postêpowania cywilnego o egzekucji z ruchomoœci.”;

3) w ust. 11 uchyla siê pkt 3.

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 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr
179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr
235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz.
214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz 1573 i 1574 oraz z 2009 r.
Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 663.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 4/06), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 130a
ust. 10 oraz art. 130a ust. 11 pkt 3 ustawy z dnia

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr
179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz.
1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52,

poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz.
214) z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2008 r., Nr 100, poz. 649 (dzieñ publikacji wyro-
ku – 11 czerwca 2008 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2008 r., Nr 5A, poz. 76.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 130a ust. 10 oraz art. 130a ust.
11 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

2.2. Artyku³ 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzony przez ustawê z dnia 6
wrzeœnia 2001 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, okreœla sytuacje, w których funkcjonariu-
sze Policji, stra¿y gminnej (miejskiej) lub osoby dowodz¹ce akcj¹ ratownicz¹ s¹ uprawnione do podjêcia
decyzji o przymusowym usuniêciu pojazdu z drogi publicznej. Zgodnie z tymi przepisami mo¿e to mieæ
miejsce m.in. w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch.
Pojazdy usuniête z drogi umieszcza siê na wyznaczonym przez starostê parkingu strze¿onym do czasu ui-
szczenia op³aty za usuniêcie i parkowanie pojazdu (art. 130a ust. 5).

Stanowi¹cy przedmiot wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego art. 130a ust. 10 przewidywa³, ¿e w³asnoœæ
pojazdu usuniêtego z drogi w trybie okreœlonym w art. 130a

ust. 1-2 przechodzi z mocy prawa na rzecz Skarbu Pañstwa, je¿eli uprawniona osoba nie odebra³a pojaz-
du w terminie 6 miesiêcy od dnia usuniêcia pojazdu. Ustawodawca przyj¹³ w tym przypadku fikcjê prawn¹,
i¿ brak odebrania przez osobê uprawnion¹ pojazdu we wskazanym terminie nale¿y traktowaæ jako równo-
znaczne z porzuceniem pojazdu przez w³aœciciela z zamiarem pozbycia siê w³asnoœci pojazdu. Urzêdowe
stwierdzenie faktu przejœcia w³asnoœci pojazdu na rzecz Skarbu Pañstwa nastêpowa³o w drodze „orzecze-
nia” wydawanego przez naczelnika w³aœciwego miejscowo urzêdu skarbowego (§ 8 ust. 1 rozporz¹dzenia
ministra spraw wewnêtrznych i administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów).

Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, i¿ regulacja prawna przewiduj¹ca przejœcie w³asnoœci pojazdu
z mocy prawa na rzecz Skarbu Pañstwa jest niezgodna z art. 46 Konstytucji. Przepis ten stanowi, ¿e prze-
padek rzeczy mo¿e nast¹piæ tylko w przypadkach okreœlonych w ustawie i tylko na podstawie prawomoc-
nego orzeczenia s¹du. W œwietle tego przepisu rozstrzyganie w przedmiocie przepadku rzeczy musi byæ
zatem powierzone do kompetencji s¹du. Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³ wprawdzie, ¿e „orzeczenie” na-
czelnika urzêdu skarbowego stwierdzaj¹ce przejœcie w³asnoœci pojazdu na rzecz Skarbu Pañstwa mo¿e
zostaæ zaskar¿one do s¹du administracyjnego, tym samym dopuszczalna jest droga s¹dowa. Niemniej,
kontroli s¹dowej podlega wy³¹cznie legalnoœæ wydania przez naczelnika urzêdu skarbowego orzeczenia
w sprawie przejœcia w³asnoœci pojazdu, a wiêc kwestia, czy spe³nione zosta³y okreœlone w art. 130a ust.
10 warunki, wskutek których nastêpowa³o przejœcie w³asnoœci na rzecz Skarbu Pañstwa. Ponadto wska-
zane rozstrzygniêcie s¹du mia³o charakter nastêpczy. Tymczasem, w ocenie Trybuna³u Konstytucyjne-
go, z art. 46 Konstytucji wynika nakaz, aby s¹d rozstrzyga³ w przedmiocie ca³okszta³tu okolicznoœci prze-
s¹dzaj¹cych za zasadnoœci¹ wydania orzeczenia o przepadku pojazdu, tak wiêc przyk³adowo równie¿
kwestii, czy pojazd zosta³ usuniêty z drogi wskutek wyst¹pienia okolicznoœci wskazanych w ustawie. Wy-
rok ten zawsze musi równie¿ mieæ charakter prawnokszta³tuj¹cy (przepadek w³asnoœci nastêpuje wsku-
tek orzeczenia s¹du, nie zaœ s¹d nastêpczo rozstrzyga o przepadku, który nast¹pi³ z mocy prawa). Wadli-
woœæ art. 130a ust. 10 we wskazanym wy¿ej zakresie powoduje niezgodnoœæ tej regulacji nie tylko z art.
46 Konstytucji, ale równie¿ z odpowiednimi przepisami konstytucyjnymi, ustanawiaj¹cymi ochronê pra-
wa w³asnoœci (art. 21 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji).

2.3. Drugi z przepisów poddanych kontroli przez Trybuna³ Konstytucyjny – art. 130a ust. 11 pkt 3 –
przekazywa³ do uregulowania w drodze rozporz¹dzenia tryb postêpowania w zakresie przejêcia pojazdu
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na rzecz Skarbu Pañstwa. Wzorzec kontroli w odniesieniu do tego przepisu stanowi³ art. 64 ust. 3 Konsty-
tucji wprowadzaj¹cy zasadê, ¿e jakiekolwiek ograniczenia w zakresie prawa w³asnoœci mog¹ byæ wprowa-
dzane wy³¹cznie w drodze przepisów ustawowych. Przepisy okreœlaj¹ce tryb postêpowania w sprawie
przepadku w³asnoœci pojazdu niew¹tpliwie zaliczaj¹ siê do przepisów ograniczaj¹cych prawo w³asnoœci,
st¹d niezgodne z art. 64 ust. 3 Konstytucji jest przekazanie tych materii do unormowania w drodze rozpo-
rz¹dzenia.

2.4. Trybuna³ Konstytucyjny odroczy³ o 12 miesiêcy wejœcie w ¿ycie wyroku w przedmiocie uznania art.
130a ust. 10 oraz art. 130a ust. 11 pkt ustawy - Prawo o ruchu drogowym za niezgodne z Konstytucj¹.
Wyrok ten, w powy¿szym zakresie, wchodzi w ¿ycie z dniem 3 czerwca 2009 r.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r.,
kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby zmiana
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym polega³a na wprowadzeniu s¹dowego trybu
rozstrzygania w przedmiocie utraty w³asnoœci pojazdu usuniêtego z drogi, który w okreœlonym w ustawie
terminie nie zosta³ odebrany przez osobê uprawnion¹.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e uregulowana w art. 130a ust. 10 instytucja przepadku z mocy prawa w³asno-
œci pojazdu nieodebranego z parkingu ma s³u¿yæ realizacji dwóch zasadniczych celów: po pierwsze, ma
dyscyplinowaæ w³aœcicieli pojazdów do odbioru tych pojazdów z parkingu, po drugie zaœ przeciwdzia³aæ
sytuacji, w której ³¹czne nale¿noœci za usuniêcie pojazdu oraz za parkowanie przewy¿szaj¹ wartoœæ sa-
mego pojazdu. W tym ostatnim przypadku w³aœciciele zazwyczaj odstêpuj¹ bowiem w ogóle od odebrania
nale¿¹cych do nich pojazdów z parkingu, podczas gdy na podmiocie prowadz¹cym parking nadal ci¹¿y
obowi¹zek przechowywania pojazdu. Rosn¹ce zaleg³oœci za parking, a finalnie czêstokroæ równie¿ koszty
z³omowania i utylizacji pojazdów, obci¹¿aj¹ w konsekwencji podmioty prowadz¹ce parkingi oraz organy
w³adz publicznych.

Ze wzglêdu na wskazane cele jako bardziej racjonalne wydaje siê zaproponowanie w miejsce dotych-
czasowego art. 130a ust. 10 regulacji, zgodnie z któr¹ s¹d rozstrzygaæ bêdzie nie w przedmiocie przejœcia
w³asnoœci pojazdu nieodebranego z parkingu na rzecz Skarbu Pañstwa, ale w przedmiocie sprzeda¿y po-
jazdu (proponowany art. 130a ust. 10a). Analogiczny tryb postêpowania w sprawie przedmiotów nie ode-
branych przez osobê uprawnion¹ przewiduj¹ tak¿e inne przepisy prawne (w szczególnoœci ustawa z dnia

18 paŸdziernika 2006 r. o likwidacji niepodjêtych depozytów). Zastosowanie tego trybu powoli od razu
uzyskaæ œrodki pieniê¿ne, które zostan¹ przeznaczone na zaspokojenie roszczeñ z tytu³u op³at za usuniê-
cie i parkowanie pojazdu. Ponadto Skarb Pañstwa odci¹¿ony zostanie od koniecznoœci zajmowania siê (co
w praktyce sprowadza siê nierzadko do z³omowania) pojazdami, które przesz³y na jego w³asnoœæ w trybie
art. 130a ust. 10 ustawy.

Zgodnie z projektowan¹ regulacj¹, z wnioskiem do s¹du o orzeczenie sprzeda¿y pojazdu
nieodebranego przez w³aœciciela mo¿e wyst¹piæ podmiot, który wyda³ dyspozycjê usuniêcia pojazdu, je-
¿eli spe³nione zosta³y kumulatywnie trzy warunki (ust. 10a-b):
1. od dnia usuniêcia pojazdu up³ynê³o 6 miesiêcy,
2. po up³ywie terminu okreœlonego w pkt 1 podmiot, który wyda³ dyspozycjê usuniêcia pojazdu, wezwa³

w³aœciciela do uiszczenia op³aty za usuniêcie i parkowanie pojazdu oraz do odbioru pojazdu w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przy czym w wezwaniu zawarte zosta³o pouczenie o skut-
kach nieodebrania pojazdu,

3. w terminie okreœlonym w pkt 2 w³aœciciel nie spe³ni³ ci¹¿¹cych na nim obowi¹zków.
W razie spe³nienia powy¿szych przes³anek s¹d powinien niezw³ocznie wydaæ, w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego o egzekucji z ruchomoœci, postano-
wienie o sprzeda¿y pojazdu (ust. 10 c i 10e).

Suma uzyskana ze sprzeda¿y pojazdu s³u¿yæ ma w pierwszej kolejnoœci zaspokojeniu zaleg³ych op³at
za usuniecie pojazdu z drogi oraz za parkowanie; nadwy¿ka, po potr¹ceniu kosztów sprzeda¿y, przekazy-
wana jest do depozytu s¹dowego.

W odniesieniu do art. 130a ust. 10 Trybuna³ wyda³ wyrok zakresowy, zgodnie z którym niezgodna
z Konstytucj¹ jest [wy³¹cznie] regulacja dopuszczaj¹ca przepadek w³asnoœci bez prawomocnego orzecze-
nia s¹du. Skoro jednak dotychczasowa regulacja nie przewidywa³a drogi s¹dowej w tym zakresie, która to
spe³nia³aby wymogi konstytucyjne, oznacza to ¿e wskazany przepis w zakresie, w którym Trybuna³ Kon-
stytucyjny nie uzna³ za niezgodny z Konstytucj¹, nie bêdzie w ogóle znajdowaæ zastosowania po dniu we-
jœcia w ¿ycie wyroku. Tym samym konieczne staje siê uchylenie w ca³oœci dotychczasowego

art. 130a ust. 10 i zast¹pienie tego przepisu zupe³nie nowym (ust. 10a-10e).
Zaproponowany powy¿ej tryb postêpowania w sprawie pojazdów nie odebranych z parkingu stanowi

regulacjê ca³oœciow¹, nie wymagaj¹c¹ uszczegó³owienia w przepisach rozporz¹dzeñ. Tym samym wyrok
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Trybuna³u Konstytucyjnego w zakresie uznania za niezgodne z Konstytucj¹ upowa¿nienia do wydania
rozporz¹dzenia reguluj¹cego szczegó³owy tryb usuwania pojazdów nie wymaga wykonania. Jednoczeœ-
nie konieczne staje siê uchylenie reguluj¹cego dotychczas tê kwestiê art. 130a ust. 11 pkt 3, w stosunku
do którego, zgodnie z sentencj¹ wyroku Trybuna³u z dnia 3 czerwca 2008 r. utrata mocy obowi¹zuj¹cej
nast¹pi z up³ywem 12 miesiêcy od daty publikacji wyroku.

4. Konsultacje

Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji poinformowa³, ¿e projekt rz¹dowy wykonuj¹cy wyrok
jest obecnie na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych. Natomiast Minister Sprawiedliwoœci zaproponowa³
by do postêpowania w sprawie sprzeda¿y pojazdu (ust. 10e) stosowaæ ustawê o postêpowaniu egzekucyj-
nym w administracji, a nie kodeks postêpowania cywilnego, co bêdzie rozwi¹zaniem tañszym. Ponadto
zaproponowa³ by wyrazy „postanowienie o sprzeda¿y” zast¹piæ wszêdzie wyrazami „postanowienie
w przedmiocie przepadku i zarz¹dzenia sprzeda¿y pojazdu”.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. ustawy o rolni-
ctwie ekologicznym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „do dzia³ania jako jednostka certyfikuj¹ca podmiot ubiegaj¹cy siê o to upo-

wa¿nienie” zastêpuje siê wyrazami „podmiot ubiegaj¹cy siê o upowa¿nienie do dzia³ania jako jedno-
stka certyfikuj¹ca”;

2) w art. 6 w ust. 2, w art. 24 w ust. 1 w pkt 1, 2 i 5 oraz w ust. 2 w pkt 6 wyrazy „niezgodnie z okreœlonym
terminem” zastêpuje siê wyrazami „po terminie”;

3) w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zg³oszenia b³êdów lub pomy³ek w informacjach zawartych w:

1) wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje siê do ostatniego dnia lutego roku nastêpu-
j¹cego po roku przekazania tego wykazu;

2) wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje siê do ostatniego dnia lutego roku, w którym
ten wykaz zosta³ przekazany;

3) sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje siê do 30 kwietnia roku, w którym to
sprawozdanie zosta³o przekazane.”;

4) w art. 18 w ust. 1 wyraz „terminem” zastêpuje siê wyrazem „okreœleniem”;
5) w art. 20 skreœla siê wyrazy „, dotycz¹ce warunków, jakie powinny byæ spe³nione przy produkcji eko-

logicznej zgodnej z przepisami dotycz¹cymi rolnictwa ekologicznego”;
6) w art. 21 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „zdanym egzaminem” zastêpuje siê wyrazami „egzaminem zdanym

przed komisj¹ kwalifikacyjn¹ powo³an¹ przez G³ównego Inspektora”;
7) w art. 21 w ust. 13 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „potwierdzane egzaminem, o którym mowa w ust. 3

pkt 1, ”;
8) w art. 23 w pkt 1 w lit. f po wyrazie „dofinasowanie” dodaje siê wyrazy „wykonywania analiz oraz”;
9) w art. 23 w pkt 1 w lit. f wyraz „ekologicznych” zastêpuje siê wyrazami „rolnictwa ekologicznego”;

10) w art. 24 w ust. 2 w pkt 7 na koñcu dodaje siê przecinek oraz dodaje siê pkt 8 w brzmieniu:
„8) nie wywi¹zuje siê wobec producenta ekologicznego z obowi¹zków okreœlonych w przepisach doty-

cz¹cych rolnictwa ekologicznego”;
11) w art. 25 w ust. 1 i 2 wyraz „Kto” zastêpuje siê wyrazami „Osoba fizyczna, osoba prawna lub jedno-

stka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, która”;
12) w art. 25:

a) w ust. 1 w pkt 3 w zdaniu koñcowym wyraz „terminem” zastêpuje siê wyrazem „okreœleniem”,
b) w ust. 4 w pkt 1 w lit. a w tiret pierwszym wyraz „terminu” zastêpuje siê wyrazem „okreœlenia”;

13) w art. 25 w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „z pkt 1” dodaje siê przecinek;
14) w art. 26 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku niskiego stopnia szkodliwoœci czynu, niskiego stopnia zawinienia, niewielkiego za-
kresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybieñ w dotychczasowej dzia³alnoœci pod-
miotu dokonuj¹cego naruszenia, mo¿na odst¹piæ od wymierzenia kar pieniê¿nych, o których mo-
wa w art. 24 i 25.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o rolnictwie ekologicznym i uchwa-
li³ do niej 14 poprawek.

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 1 przeredagowa³ art. 5 ust 1, d¹¿¹c do poprawienia czytelnoœci tego
przepisu.

U¿ywane w ustawie wyra¿enia „niezgodnie z okreœlonym terminem” zawsze oznaczaj¹ przekroczenie
terminu. Dlatego aby zapewniæ lepsz¹ czytelnoœæ przepisów, u¿yte w ustawie zwroty „niezgodnie z okreœ-
lonym terminem” Senat zast¹pi³ wyrazami „po terminie”. Maj¹c to na wzglêdzie Senat wprowadzi³ po-
prawkê nr 2.

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 3 wprowadzi³ mo¿liwoœæ zg³aszania przez jednostki certyfikuj¹ce b³ê-
dów i pomy³ek do wykazu i sprawozdania przekazywanych G³ównemu Inspektorowi Jakoœci Handlowej
Artyku³ów Rolno-Spo¿ywczych, analogiczn¹ do mo¿liwoœci zg³aszania b³êdów i pomy³ek do wykazu prze-
kazywanego ministrowi w³aœciwemu do spraw rolnictwa.

W jêzyku prawnym wyrazem „termin” okreœla siê okres czasu lub moment, w którym up³ywa okres cza-
su. Dlatego poprawkami nr 4 i 12 wyraz „termin” u¿yty w art. 18 ust. 1 oraz w art. 25 w ust. 1 i 4 Senat za-
st¹pi³ wyrazem „okreœlenie”.

U¿yty w art. 20 zwrot „dotycz¹ce warunków, jakie powinny byæ spe³nione przy produkcji ekologicznej
zgodnej z przepisami dotycz¹cymi rolnictwa ekologicznego” okreœla charakter prywatnych norm, o któ-
rych mowa w art. 42 rozporz¹dzenia 834/2007. Jednak to okreœlenie nie zmienia treœci pojêcia
„prywatne normy” w rozumieniu art. 42 rozporz¹dzenia 834/2007. Dlatego Senat, aby unikn¹æ zbêdnego
powtórzenia, przyj¹³ poprawkê nr 5.

Porównanie treœci przepisu art. 21 ust. 3 pkt 1 i przepisu art. 21 ust. 4 prowadzi do wniosku, ¿e usta-
wodawca pozostawi³ lukê w przepisach, nie wskazuj¹c kto prowadzi egzamin uprawniaj¹cy do pierwsze-
go wpisu na listê inspektorów rolnictwa ekologicznego. Poniewa¿ wszystkie egzaminy powinny byæ zda-
wane przed komisj¹ kwalifikacyjn¹ powo³an¹ przez G³ównego Inspektora Jakoœci Handlowej Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych, a nie tylko, zdawane co trzy lata, kolejne egzaminy potwierdzaj¹ce kwalifikacje (art.
21 ust. 4), Senat przyj¹³ poprawkê nr 6.

U¿yty w art. 21 ust. 13 pkt 1 opis rodzajów specjalizacji zawiera informacjê o tym, ¿e s¹ one
„potwierdzane egzaminem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1”. Jest to powtórzenie treœci, juz zawartej w art.
21 ust. 3 pkt 1. W zwi¹zku z tym w poprawce nr 7 Senat zredukowa³ opis rodzajów specjalizacji o wskaza-
ne wyra¿enie.

Senat, uchwalaj¹c poprawkê nr 8, uzna³ za konieczne rozszerzenie katalogu celów, na które mo¿e byæ
udzielona dotacja o analizy produktów rolnictwa ekologicznego.

W art. 23 w pkt 1 w lit. f ustawodawca pos³u¿y³ siê wyra¿eniem „produkty ekologiczne”. Maj¹c na
wzglêdzie, i¿ w art. 2 pkt 6 ustawodawca sformu³owa³ definicjê produktów rolnictwa ekologicznego, nale-
¿y pos³ugiwaæ siê tym okreœleniem konsekwentnie w ca³ej ustawie (§ 10 Zasad techniki prawodawczej).

Senat wzmocni³ ochronê producentów ekologicznych przed nierzetelnymi jednostkami certyfikuj¹cy-
mi, wprowadzaj¹c mo¿liwoœæ na³o¿enia, na jednostkê certyfikuj¹c¹ niewywi¹zuj¹c¹ siê z obowi¹zków
wobec producenta ekologicznego, kary finansowej w wysokoœci do dwudziestokrotnoœci przeciêtnego wy-
nagrodzenia (poprawka nr 10).

W polskiej tradycji prawa przyjmuje siê, ¿e zaimka „kto” u¿ywa siê okreœlaj¹c podmiot bêd¹cy osob¹ fi-
zyczn¹. Najczêœciej wyraz ten wystêpuje na pocz¹tku przepisów karnych. Aby podkreœliæ, ¿e odpowie-
dzialnoœci karno-administracyjnej podlegaj¹ równie¿ jednostki organizacyjne, Senat poprawk¹ nr 11
zmieni³ opis podmiotu czynów zabronionych w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy.

Dodanie przecinka w art. 25 w ust. 3 w pkt 2 spowodowa³o, ¿e na³o¿ony tym przepisem wymóg wydania
decyzji, dotyczy wymierzenia kary administracyjnej, a nie okreœlenia w³aœciwoœci organu, który nak³ada
karê administracyjn¹ (poprawka nr 13).

Senat, uchwalaj¹c poprawkê nr 14, z³agodzi³ zasady odpowiedzialnoœci karno-administracyjnej,
umo¿liwiaj¹c odst¹pienie od wymierzenia kary, w przypadku niskiego stopnia szkodliwoœci czynu, nis-
kiego stopnia zawinienia, niewielkiego zakresu naruszenia lub braku stwierdzenia istotnych uchybieñ
w dotychczasowej dzia³alnoœci podmiotu dokonuj¹cego naruszenia. Zwiêkszy to funkcjê dyscyplinuj¹c¹
tych przepisów, gdy¿ organ administracji, bêdzie móg³ w pewnym zakresie traktowaæ sankcjê
karno-administracyjn¹, jako sposób wymuszenia po¿¹danego zachowania. Jednoczeœnie zmniejszy siê
represyjny charakter tych przepisów, poniewa¿ ich stosowanie nie bêdzie sprowadza³o siê do odwetu
za zakazane dzia³anie.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w pkt 10a po wyrazach „pkt 30” dodaje siê wyrazy „albo 36”;
2) w art. 1 w pkt 11, w art. 14 w ust. 4 i 5 wyrazy „60 dni” zastêpuje siê wyrazami „90 dni”;
3) w art. 1 w pkt 11, w art. 14 w ust. 9 w pkt 3 w lit. b skreœla siê wyrazy „zawieraj¹ce numer identyfika-

cyjny matki koniowatego”;
4) w art. 1 w pkt 18, art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Posiadacz zwierzêcia gospodarskiego nabywa bezpoœrednio u dostawcy znajduj¹cego siê na
liœcie, o której mowa w art. 26:
1) kolczyki lub duplikaty kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierz¹t gospodarskich, lub
2) kolczyki lub duplikaty kolczyków zawieraj¹ce elektroniczne identyfikatory, lub
3) czytniki elektronicznych identyfikatorów.”;

5) w art. 1 w pkt 23, w art. 28 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „przez laboratorium badawcze” dodaje siê
przecinek oraz wyraz „akredytowane” zastêpuje siê wyrazem „niezale¿ne”;

6) w art. 7 wyrazy „z dniem 1 lipca 2009 r.” zastêpuje siê wyrazami „po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierz¹t i uchwali³ do niej 6 poprawek.

Pierwsza z nich ma na celu rozszerzenie definicji pojêcia „spalarnia”, tak by obj¹æ ni¹ spalarnie o prze-
pustowoœci nie wiêkszej ni¿ 50 kg produktów ubocznych pochodzenia zwierzêcego na godzinê. W ten spo-
sób wszystkie spalarnie, niezale¿nie od wydajnoœci, zostan¹ objête regulacjami ustawy o systemie iden-
tyfikacji i rejestracji zwierz¹t.

Druga poprawka wyd³u¿a okres na nadanie koniowatemu numeru identyfikacyjnego i wydanie pa-
szportu z 60 do 90 dni. Jednoczeœnie termin na zg³oszenie koniowatego przez w³aœciciela ulega skróceniu
o 30 dni. Zmiana przepisu umo¿liwi póŸniejsze wszczepienie transponderów zwierzêtom bardzo m³odym,
co zmniejszy zagro¿enie dla zdrowia tych zwierz¹t.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 3 Senat zredukowa³ treœæ zg³oszenia koniowatego przez w³aœciciela o numer
identyfikacyjny matki koniowatego. Rezygnacja z tego elementu nie narusza art. 5 ust. 1 lit. b rozpo-
rz¹dzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. okreœlaj¹cego minimalny zakres informa-
cji, które powinny znaleŸæ siê w paszporcie koniowatego.

Ustawa, nadaj¹c nowe brzmienie art. 21 ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, wskazuje tryb na-
bycia kolczyków (i ich duplikatów) oraz kolczyków zawieraj¹cych elektroniczne identyfikatory (i ich dup-
likatów). Przepis nakazuje, aby posiadacz zwierzêcia z³o¿y³ zamówienie bezpoœrednio u dostawcy, na for-
mularzu opracowanym przez tego dostawcê. Zdaniem Senatu, nie ma koniecznoœci regulowania w usta-
wie sposobu zawierania umowy. Zupe³nie wystarczaj¹ce w tym zakresie s¹ unormowania kodeksu cywil-
nego. Przepisy ustawy nie nak³adaj¹ obowi¹zku stosowania do identyfikacji zwierz¹t jednoczeœnie kol-
czyków z elektronicznymi identyfikatorami i bez elektronicznych identyfikatorów. Nie jest zatem koniecz-
nym, nak³adanie na posiadacza zwierzêcia obowi¹zku kupowania obu rodzajów kolczyków oraz czytni-
ków elektronicznych identyfikatorów. Dlatego te¿, d¹¿¹c do zapewnienia adekwatnoœci przepisu do woli
ustawodawcy, Senat uchwali³ poprawkê nr 4.

Poprawka nr 5 ma na celu umo¿liwienie przeprowadzenia badañ kontrolnych przez niezale¿ne labora-
toria badawcze, które nie s¹ laboratoriami akredytowanymi. Poszerza to katalog podmiotów uprawnio-
nych do badañ artyku³ów s³u¿¹cych znakowaniu zwierz¹t, co bêdzie sprzyjaæ wiêkszej konkurencji i ni¿-
szym cenom takich badañ.

Ustawa w brzmieniu nadanym przez Sejm ma wejœæ w ¿ycie w dniu 1 lipca 2009 r. Senat w obawie, ¿e
proces legislacyjny nie zakoñczy siê do tego dnia, zmieni³ termin wejœcia w ¿ycie ustawy. Przyjêto, ¿e
ustaw wejdzie w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. e, w ust. 17 po wyrazach „w przypadku inwestycji” dodaje siê wyrazy

„zmierzaj¹cej do osi¹gniêcia celów”;
2) w art. 1 w pkt 2 w lit. e, w ust. 17 skreœla siê wyrazy „o charakterze u¿ytecznoœci publicznej”;
3) w art. 1 w pkt 2 w lit. e, w ust. 17 skreœla siê wyrazy „inwestycja ta s³u¿y zaspokojeniu potrzeb lokal-

nej spo³ecznoœci a”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leœnych i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Przepis art. 12 ust. 17 ustawy nowelizowanej wskazuj¹c inwestycje odsy³a do art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póŸn. zm.). Tym-
czasem treœci¹ art. 6 jest wskazanie celów publicznych i jedynie opisy niektórych z nich zawieraj¹ dzia³a-
nia, które mo¿na zakwalifikowaæ jako inwestycje. Inne, jak choæby wymieniona w pkt 9b „ochrona zagro-
¿onych wyginiêciem gatunków roœlin i zwierz¹t lub siedlisk przyrody”, z pewnoœci¹ inwestycjami nie s¹.
W zwi¹zku z tym Senat uzna³ za celowe uwzglêdnienie w katalogu inwestycji korzystaj¹cych z preferencji,
wszystkich inwestycji zmierzaj¹cych do realizacji celów publicznych w rozumieniu art. 6 ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami, a nie tylko tych, w opisie których da siê wskazaæ dzia³ania bêd¹ce inwestycjami
(poprawka nr 1).

Zamieszczona w dodawanym do art. 12 nowelizowanej ustawy ust. 17, przes³anka „charakteru u¿yte-
cznoœci publicznej” jest wzorowana na obowi¹zuj¹cym ust. 16 tego artyku³u. Tymczasem art. 12 ust. 17
zawiera odes³anie do art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, który pos³uguje siê pojêciem „cel
publiczny”. Konsekwencj¹ pozostawienia wymogu, aby inwestycja mia³a charakter u¿ytecznoœci publi-
cznej jest zawê¿enie stosowania zwolnienia od op³at lub nale¿noœci tylko do tych celów publicznych, któ-
re zarazem maj¹ charakter u¿ytecznoœci publicznej. Senat uzna³, ¿e wszystkie cele publiczne zas³uguj¹
na preferencje i skreœli³ wyra¿enie „charakter u¿ytecznoœci publicznej” z treœci art. 12 ust. 17.

Kolejnym warunkiem zwolnienia z nale¿noœci lub op³at rocznych jest zaspokojenie przez inwestycjê
potrzeb lokalnej spo³ecznoœci. Analiza celów wskazanych w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi, do którego odsy³a art. 12 ust. 17 ustawy nowelizowanej prowadzi do wniosku, ¿e niektóre z nich ze
swojej istoty bêd¹ s³u¿y³y zaspokojeniu potrzeb lokalnej spo³ecznoœci tylko w takim zakresie, w jakim
s³u¿¹ zaspokojeniu potrzeb spo³ecznoœci ponadlokalnej (np. budowa i utrzymywanie obiektów oraz
urz¹dzeñ niezbêdnych na potrzeby obronnoœci pañstwa i ochrony granicy pañstwowej – art. 6 pkt 7;
ustanawianie i ochrona miejsc pamiêci narodowej – art. 6 pkt 9a; ochrona zagro¿onych wyginiêciem ga-
tunków roœlin i zwierz¹t lub siedlisk przyrody – art. 6 pkt 9b). Poniewa¿ Senat uzna³, ¿e na zwolnienie
z op³at zas³uguj¹ inwestycje zmierzaj¹ce do realizacji wszystkich celów publicznych okreœlonych w art. 6
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (bo wszystkie zaspokajaj¹ w jakimœ zakresie potrzeby lokalnej
spo³ecznoœci), to warunek „zaspokajania potrzeb lokalnej spo³ecznoœci” zawarty w art. 12 ust. 17 ustawy
nowelizowanej sta³ siê zbêdny. Dlatego Senat uchwali³ poprawkê nr 3.

- 3 -
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania administracyjnego

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania admi-
nistracyjnego.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Leona Kieresa do reprezentowania Senatu w pracach nad projek-
tem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania administracyjnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z póŸn. zm.1)) w art. 27 po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Cz³onek samorz¹dowego kolegium odwo³awczego podlega wy³¹czeniu od udzia³u w postêpowa-
niu w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, je¿eli bra³ udzia³ w wydaniu decyzji objêtej
wnioskiem.”.

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 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539.stêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi oraz
ustawê z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 57/07), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 24
§ 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania ad-
ministracyjnego w zakresie, w jakim nie wy³¹cza cz³onka samorz¹dowego kolegium odwo³awczego z po-
stêpowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy cz³onek ten bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿o-
nej decyzji, z Konstytucj¹.

Sentencja orzeczenia opublikowana zosta³a w Dz. U. z 2008 r., Nr 229, poz. 1539 (dzieñ publikacji wy-
roku – 29 grudnia 2008 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U.
z 2008 r., Nr 10A, poz. 178.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 24 § 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3
ustawy z dnia 15 grudnia 2008 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (K.p.a.) w zakresie, w jakim
nie wy³¹cza cz³onka samorz¹dowego kolegium odwo³awczego z postêpowania z wniosku o ponowne roz-
patrzenie sprawy, gdy cz³onek ten bra³ udzia³ w wydaniu zaskar¿onej decyzji z art. 2 w zwi¹zku z art. 78
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W artykule 24 K.p.a. okreœlone zosta³y przypadki, w których pracownik organu administracji publicz-
nej podlega wy³¹czeniu od udzia³u w postêpowaniu administracyjnym. W sytuacji wyst¹pienia jednej
z okolicznoœci wskazanych w § 1 tego¿ artyku³u, wy³¹czenie pracownika nastêpuje z mocy prawa. Wy-
³¹czenie pracownika powinno ponadto nast¹piæ w ka¿dym przypadku, gdy zostanie uprawdopodobnione
istnienie innych okolicznoœci, wywo³uj¹cych w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci pracownika (§ 3). Zgodnie
z art. 27 K.p.a., zasady dotycz¹ce wy³¹czenia pracownika organu administracji publicznej dotycz¹ odpo-
wiednio wy³¹czenia cz³onka organu kolegialnego, je¿eli w danym przypadku postêpowanie administra-
cyjne prowadzi organ kolegialny.

W wyroku z dnia 15 grudnia 2008 r. przedmiot kontroli stanowi³a kwestia wy³¹czenia pracownika or-
ganu administracji publicznej od udzia³u w postêpowaniu w przypadku, jeœli pracownik ten bra³ uprzed-
nio udzia³ w wydaniu skar¿onej decyzji. Sytuacjê t¹ normuje art. 24 § 1 pkt 5 K.p.a. W przypadku, gdy po-
stêpowanie administracyjne ma charakter instancyjny, zakres obowi¹zywania tego przepisu nie budzi
w¹tpliwoœci - osoba bior¹ca udzia³ w wydaniu decyzji w pierwszej instancji nie mo¿e rozpatrywaæ odwo³a-
nia od tej decyzji w ramach drugiej instancji. W¹tpliwoœci wy³aniaj¹ siê natomiast w przypadku, gdy po-
stêpowanie nie ma charakteru instancyjnego - ma to miejsce je¿eli organem wydaj¹cym decyzjê po raz
pierwszy jest minister b¹dŸ samorz¹dowe kolegium odwo³awcze (SKO). Ustawodawca nie wprowadzi³ or-
ganów wy¿szego stopnia w stosunku do ministra oraz SKO, czego konsekwencjê stanowi brak mo¿liwoœci
przyznania stronie niezadowolonej z decyzji uprawnienia do wniesienia odwo³ania, które podlega³oby
rozpatrzeniu przez organ wy¿szego stopnia. W miejsce odwo³ania ustawodawca przyzna³ stronie niezado-
wolonej z rozstrzygniêcia uprawnienie do wyst¹pienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.
127 § 3 K.p.a.). Wniosek wniesiony na podstawie art. 127 § 3 K.p.a. rozpatruje jednak¿e ten sam organ,
który wyda³ skar¿on¹ decyzjê. Oznacza to, ze postêpowanie to ma wprawdzie charakter odwo³awczy, nie
ma natomiast charakteru instancyjnego.

W praktyce orzeczniczej s¹dów administracyjnych pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy w sytuacji gdy organem
wydaj¹cymdecyzjêpo razpierwszyby³oSKO, towprzypadkuwyst¹pieniaprzezstronêzwnioskiemoponow-
ne rozpatrzenie sprawy w rozpatrzeniu tego wniosku mog³a braæ udzia³ ta sama osoba, która wyda³a decyzjê
objêt¹ wnioskiem. S¹dy administracyjne nie przyjmowa³y jednolitej interpretacji w tym zakresie. W¹tpliwo-
œci sk³adóworzekaj¹cychcodozgodnoœci art. 24§1pkt5K.p.a. zKonstytucj¹ stanowi³ypodstawêzwrócenia
siê do Trybuna³u z pytaniami prawnymi, rozstrzygniêtymi w wyroku z dnia 15 grudnia 2008 roku.

Dokonuj¹c oceny zgodnoœci z Konstytucj¹ art. 24 § 1 pkt 5 w zwi¹zku z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 K.p.a.
Trybuna³ uzna³, ¿e wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy posiada wszystkie cechy odwo³ania od de-
cyzji administracyjnej, z wyj¹tkiem cechy instancyjnoœci. W dalszej kolejnoœci Trybuna³ stwierdzi³, ze na-
kaz wy³¹czenia pracownika organu w przypadku, jeœli bra³ on udzia³ w rozstrzygniêciu sprawy po raz
pierwszy powinien znajdowaæ zastosowanie równie¿ w postêpowaniu wszczêtym w zwi¹zku z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Maj¹c na wzglêdzie, ¿e SKO jest organem wieloosobowym, wnioski o po-
nowne rozpatrzenie sprawy powinny byæ - w ocenie Trybuna³u - rozpatrywane w odmiennym sk³adzie
osobowym. St¹d Trybuna³ uzna³ brak przepisów nakazuj¹cych w takim przypadku wy³¹czenie cz³onka
kolegium od udzia³u w orzekaniu za niezgodne z art. 2 w zwi¹zku z art. 78 Konstytucji. Trybuna³ wskaza³
ponadto, ¿e stosowna regulacja, nakazuj¹ca wy³¹czenie cz³onka SKO od udzia³u w ponownym rozpatrze-
niu sprawy, obowi¹zuje w ramach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
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3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r.,
kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê wprowadzenie
doustawyzdnia14czerwca1960r. - Kodeks postêpowania administracyjnego dodatkowej przes³anki wy-
³¹czenia cz³onka samorz¹dowego kolegium odwo³awczego od udzia³u w postêpowaniu administracyj-
nym. Zgodnie z projektowan¹ zmian¹ pracownik samorz¹dowego kolegium odwo³awczego powinien pod-
legaæ wy³¹czeniu z postêpowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy cz³onek ten bra³ udzia³
w wydaniu zaskar¿onej decyzji. Wprowadzenie zmiany w tej treœci stanowi œcis³e odzwierciedlenie sen-
tencji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r., w którym Trybuna³ uzna³ brak ta-
kiej regulacji za pominiêcie ustawodawcze, prowadz¹ce w tym zakresie do niezgodnoœci z Konstytucj¹
przepisów normuj¹cych zasady wy³¹czenia pracowników organów administracji publicznej.

W zwi¹zku z powy¿szym, w ramach wykonaniu wyroku proponuje siê w art. 27 K.p.a., po § 1, dodaæ § 1a,
wprowadzaj¹cy dodatkow¹ przes³ankê wy³¹czenia pracownika samorz¹dowego kolegium odwo³awczego.

4. Konsultacje

Minister Sprawiedliwoœci zaproponowa³, by wy³¹czenie dotyczy³o cz³onka s.k.o., który bra³ udzia³ nie
tylko wydaniu decyzji, lecz tak¿e postanowienia. Poniewa¿ jednak postanowienia, co do zasady, nie roz-
strzygaj¹ o istocie spraw, objêcie wy³¹czeniem postanowieñ nie jest konieczne.

W pismach przedstawionych przez Prezesa NSA oraz Wiceprezesa Samorz¹dowego Kolegium Odwo-
³awczego w Warszawie nie zg³oszono uwag do projektu.

Projekt pozytywnie oceni³a Krajowa Rada S¹downictwa oraz Naczelna Rada Adwokacka.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c wyrazy „ust. 5” zastêpuje siê wyrazami „ust. 4 i 5”;
2) w art. 2 w pkt 4, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu bezrobotni pobieraj¹cy zasi³ek dla bezrobotnych lub
œwiadczenie integracyjne, pos³owie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 9b, 11, 19 i 20 oraz
art. 7 i 10.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw, proponuje wprowadzenie do jej tekstu 2 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat zapewni³ ustawie nale¿yt¹ precyzjê i spójnoœæ terminologiczn¹.
Poprawka nr 2 dotyczy nowelizowanej ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, z której brzmienia

wynika³o, i¿ ubezpieczeniu wypadkowemu nie bêd¹ podlegaæ nie tylko pos³owie do Parlamentu Europej-
skiego, o których mowa w ustawie o uposa¿eniu pos³ów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rze-
czypospolitej Polskiej, ale tak¿e pos³owie i senatorowie pobieraj¹cy uposa¿enie. Wprowadzaj¹c wymie-
nion¹ poprawkê Senat utrzyma³ obowi¹zkowe ubezpieczenie wypadkowe dla pos³ów i senatorów.

35. posiedzenie Senatu w dniach 17, 18, 19 czerwca i 1 lipca 2009 r.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami
w organizacji i podziale zadañ administracji publicznej w województwie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i podziale zadañ admi-
nistracji publicznej w województwie, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 maja 2009 r. ustawy o zada-
niach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 5 po wyrazach „licencjê programow¹” dodaje siê wyrazy „i z którym zawarto umowê o fi-

nansowanie zadañ publicznych”;
2) w art. 2 w pkt 6 po wyrazie „oznacza” dodaje siê wyrazy „obowi¹zek realizacji zadañ publicznych

oraz”;
3) w art. 2 w pkt 6 po wyrazach „Radiofonii i Telewizji” dodaje siê wyrazy „oraz w umowie o finansowanie

zadañ publicznych”;
4) w art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) dostawca us³ug medialnych – oznacza nadawcê programu, producenta audycji lub dostawcê audy-

cji na ¿¹danie z katalogu udostêpnianego za pomoc¹ systemu teleinformatycznego; ”;
5) w art. 2 dodaje siê pkt 14 w brzmieniu:

„14) audiodeskrypcja – oznacza werbalny, dŸwiêkowy opis obrazu i treœci wizualnych zawartych
w audycji telewizyjnej przeznaczony dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du wzroku, umieszczo-
ny w audycji lub rozpowszechniany równoczeœnie z ni¹.”;

6) w art. 3 w zdaniu wstêpnym wyrazy „, s³u¿¹ce wype³nianiu misji publicznej, o której mowa w art. 21
ustawy o radiofonii i telewizji, ” zastêpuje siê wyrazami „w dziedzinie us³ug medialnych”;

7) w art. 3:
a) przed pkt 1 dodaje siê pkt... i pkt... w brzmieniu:

„...) wspieraniu chrzeœcijañskiego systemu wartoœci;
...) umacnianiu rodziny; „,

b) w pkt 4 po wyrazach „kulturê” dodaje siê wyrazy „w kraju i za granic¹”,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przeciwdzia³aniu wszelkiej dyskryminacji; ”,
d) dodaje siê pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a) propagowaniu postaw prozdrowotnych;
11b) przeciwdzia³aniu patologiom spo³ecznym; „;

8) w art. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) likwidowaniu barier odbioru programów dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du wzroku lub

s³uchu; ”;
9) w art. 3 w pkt 13 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 14 w brzmieniu:

„14) upowszechnianiu edukacji ekologicznej, wiedzy o œrodowisku oraz kszta³towaniu œwiadomoœci
i postaw proekologicznych w spo³eczeñstwie.”;

10) w art. 6 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie „Funduszu” dodaje siê wyrazy „Zadañ Publicznych”;
11) w art. 8:

a) w ust. 1:
– wyrazy „Regionalnymi Radami Programowymi” zastêpuje siê wyrazami „regionalnymi radami

programowymi”,
– po wyrazie „telewizyjnych” dodaje siê wyrazy „w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2”,
– dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Rada Programowa nie jest zwi¹zana ocen¹ regionalnej rady programowej.”,
b) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Krajowa Rada powo³uje regionalne rady programowe dla jednego lub kilku województw.”,
c) w ust. 2 wyrazy „Rady Programowe” zastêpuje siê wyrazami „rady programowe”,
d) w ust. 3 i 4 wyrazy „Regionalnych Rad Programowych” zastêpuje siê wyrazami „regionalnych rad

programowych”,
e) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „terenie danego regionu” zastêpuje siê wyrazami „obszarze dzia³a-

nia danej rady”;
12) w art. 8 w ust. 3 dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:

„W przypadku dzia³ania na obszarze danej rady organizacji reprezentuj¹cych mniejszoœci narodowe,
etniczne oraz grupy pos³uguj¹ce siê jêzykiem regionalnym Krajowa Rada powo³uje jednego cz³on-
ka regionalnej rady programowej spoœród tych podmiotów.”;

13) w art. 9:



a) w ust. 4 i 6 skreœla siê wyrazy „i Regionalnych Rad Programowych”,
b) w ust. 5 skreœla siê wyrazy „i Regionalnym Radom Programowym”,
c) dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:

„7. Przepisy ustêpów poprzedzaj¹cych stosuje siê do cz³onków i funkcjonowania regionalnych rad
programowych.”;

14) w art. 10 w ust. 2 w pkt 3 wyraz „permanentnego” zastêpuje siê wyrazem „ra¿¹cego”;
15) w art. 10 w ust. 2 w pkt 3 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicz-
nego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.”;

16) w art. 11 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „dostawcy us³ug medialnych” zastêpuje siê wyrazami „nadawcy
publicznego”;

17) w art. 11 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) udzia³ w programie audycji lokalnej lub regionalnej – w przypadku licencji przyznanej nadawcom

programów lokalnych lub regionalnych; ”;
18) w art. 11 w ust. 3 w pkt 6 kropkê na koñcu zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

„7) minimalny udzia³ w programie telewizyjnym audycji z u³atwieniami odbioru dla osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ narz¹du wzroku lub s³uchu, uwzglêdniaj¹cy ka¿d¹ z nastêpuj¹cych form u³atwieñ:
t³umaczenie na jêzyk migowy, napisy i audiodeskrypcjê.”;

19) w art. 11 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Audycji w programach, na które przyznano licencjê programow¹ nie mo¿na przerywaæ w celu

nadania reklam lub telesprzeda¿y, z wyj¹tkiem audycji, o których mowa w art. 16a ust. 3 ustawy
o radiofonii i telewizji.”;

20) w art. 11 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Licencja programowa na audycjê mo¿e okreœlaæ zakres u³atwieñ, o których mowa w ust. 3 pkt 7.”;

21) w art. 11 dodaje siê ust. 4b w brzmieniu:
„4b. Audycji, na które przyznano licencjê nie mo¿na przerywaæ w celu nadania reklam lub telesprze-

da¿y, z wyj¹tkiem audycji, o których mowa w art. 16a ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.”;
22) w art. 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Krajowa Rada ocenia wniosek o przyznanie licencji programowej, bior¹c pod uwagê:
1) zapewnienie realizacji przez wnioskodawcê zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych;
2) zgodnoœæ wniosku z przepisami prawa;
3) sposób wykonywania przez wnioskodawcê uprzednio przyznanej licencji programowej.”;

23) w art. 11 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) negatywnej oceny zawartego we wniosku sposobu realizacji zadañ publicznych w dziedzinie us-

³ug medialnych; ”;
24) w art. 11 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) niewykonywania przez wnioskodawcê wezwañ Krajowej Rady do usuniêcia istotnego naruszenia
warunków wykonywania uprzednio przyznanej licencji programowej; ”;

25) w art. 11 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) uniemo¿liwienia lub utrudniania przez wnioskodawcê przeprowadzenia czynnoœci kontrolnych

wykonania uprzednio przyznanej licencji programowej; ”;
26) w art. 11 dodaje siê ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Strona niezadowolona z uchwa³y Krajowej Rady w sprawie przyznania licencji programowej mo-
¿e zwróciæ siê do Krajowej Rady z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.”;

27) w art. 12 w ust. 2 wyraz „zobowi¹zany” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zany”;
28) w art. 12 w ust. 3 oraz w art. 13 w ust. 3 wyrazy „misji publicznej” zastêpuje siê wyrazami „zadañ pub-

licznych w dziedzinie us³ug medialnych”;
29) w art. 16 w ust. 1 wyrazy „w zakresie” zastêpuje siê wyrazami „w dziedzinie”;
30) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokoœæ œrodków bud¿etowych przeznaczonych na finansowanie zdañ publicznych w dziedzi-
nie us³ug medialnych okreœla, w projekcie ustawy bud¿etowej na dany rok, Krajowa Rada.”;

31) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „bior¹c pod uwagê limit, o którym mowa w art. 16 ust. 2” zastêpuje siê wyra-
zami „bior¹c pod uwagê wysokoœæ œrodków okreœlon¹ w ustawie bud¿etowej”;

32) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19.

1. Dostawca us³ug medialnych jest obowi¹zany do okreœlenia w dokumentacji, o której mo-
wa w art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póŸn. zm.), zasad rachunkowoœci, w tym zak³adowego planu kont, w sposób
zapewniaj¹cy ujêcie w ksiêgach rachunkowych przychodów i zwi¹zanych z nimi kosz-
tów odrêbnie w odniesieniu do dzia³alnoœci, o której mowa w art. 3, stosownie do zakre-
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su jej finansowania ze œrodków Funduszu otrzymywanych na podstawie przyznanej li-
cencji programowej, oraz odrêbnie dla pozosta³ej dzia³alnoœci, a tak¿e metod przypisy-
wania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej dzia³alnoœci.

2. Nadawca publiczny jest obowi¹zany ponadto do odrêbnego okreœlenia w dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, przychodów i zwi¹zanych z nimi kosztów w odniesieniu do dzia-
³alnoœci w zakresie realizacji zadañ w dziedzinie us³ug medialnych oraz dzia³alnoœci,
o której mowa w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji, w czêœci nie finansowanej na pod-
stawie przyznanej licencji programowej.

3. Obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie narusza obowi¹zków w zakresie rachunko-
woœci i sprawozdawczoœci wynikaj¹cych z przepisów o rachunkowoœci.

4. Krajowa Rada okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób prowadzenia przez dostawców
us³ug medialnych dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2, bior¹c pod uwagê koniecz-
noœæ zapewnienia przestrzegania zasad jawnoœci i przejrzystoœci wykorzystania œrod-
ków przeznaczonych na realizacjê zadañ publicznych, okreœlonych w licencji programo-
wej.”;

33) w art. 20 w ust. 1 wyrazy „Spó³ki, o których mowa w art. 26 ust. 2, 3–3c ustawy o radiofonii i telewizji,
s¹ obowi¹zane” zastêpuje siê wyrazami „Nadawca publiczny jest obowi¹zany”;

34) skreœla siê art. 21;
35) w art. 22 w ust. 3 oraz w art. 27 wyrazy „finansowanie publiczne” zastêpuje siê wyrazami

„finansowanie zadañ publicznych”;
36) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. W przypadku gdy wysokoœæ œrodków z Funduszu wyp³aconych nadawcy publicznemu na
podstawie umowy o finansowanie zadañ publicznych, przekracza wysokoœæ kosztów netto reali-
zacji zadañ wynikaj¹cych z licencji programowej, nadawca publiczny, mo¿e, za zgod¹ Krajowej
Rady, przenieœæ tê nadwy¿kê na realizacjê zadañ publicznych w nastêpnym roku rozliczeniowym,
pod warunkiem ¿e nadwy¿ka ta nie przekracza 10% œrodków otrzymanych z Funduszu.”;

37) w art. 25 wyrazy „naprawienia naruszeñ” zastêpuje siê wyrazami „usuniêcia naruszeñ”;
38) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Krajowa Rada na podstawie sprawozdañ, o których mowa w art. 22 i wyników kontroli, o których
mowa w art. 23, po zasiêgniêciu opinii Rady Programowej, podejmuje uchwa³ê w sprawie absolu-
torium programowego dla beneficjenta licencji programowej.”;

39) w art. 31:
a) w pkt 2 w lit. c, w pkt 11,
b) w pkt 11 w lit. c, w pkt 5,
c) w pkt 15 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1
– wyrazy „finansowanie publiczne” zastêpuje siê wyrazami „finansowanie zadañ publicznych”;

40) w art. 31 w pkt 3 dodaje siê lit. e w brzmieniu:
„e) dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
„8. W przypadku wygaœniêcia kadencji Krajowej Rady:

1) Sejm powo³a:
a) jednego cz³onka Krajowej Rady na dwa lata,
b) jednego cz³onka Krajowej Rady na cztery lata,
c) jednego cz³onka Krajowej Rady na szeœæ lat;

2) Senat powo³a jednego cz³onka Krajowej Rady na trzy lata oraz jednego cz³onka Krajowej Rady
na szeœæ lat;

3) Prezydent powo³a jednego cz³onka Krajowej Rady na trzy lata oraz jednego cz³onka Krajowej Ra-
dy na szeœæ lat.”; ”;

41) w art. 31 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
„6a) w art. 16a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Reklamy i telesprzeda¿ s¹ nadawane pomiêdzy audycjami, z zastrze¿eniem ust. 2–6.”,

b) uchyla siê ust. 7; ”;
42) wart.31wpkt8,wart.21wust.4powyrazie „tworzeniem”dodajesiêwyrazy „lubrozpowszechnianiem”;
43) w art. 31 w pkt 10, w art. 27 w ust. 6 w pkt 4 wyrazy „art. 25” zastêpuje siê wyrazami „art. 23”;
44) w art. 31 w pkt 15 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1 skreœla siê wyrazy „oraz licencji programowej”;
45) w art. 46:

a) skreœla siê ust. 1,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja dotychczasowych cz³onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji powo³anych przez:
1) Sejm – wygasa z dniem powo³ania trzeciego cz³onka Rady przez Sejm;
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2) Senat – wygasa z dniem powo³ania drugiego cz³onka Rady przez Senat;
3) Prezydenta – wygasa z dniem powo³ania drugiego cz³onka Rady przez Prezydenta.”;

46) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do podzia³u i wyp³at œrodków przekazanych do Funduszu Zadañ Pub-

licznych stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy uchylanej w ust. 1, w zakresie sposobu podzia-
³u wp³ywów, o których mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, oraz ich przekazywania jednostkom publi-
cznej radiofonii i telewizji.”;

47) w art. 51:
a) w pkt 2, 3 i 5 skreœla siê wyraz „które”,
b) w pkt 4 skreœla siê wyraz „który”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie us³ug medialnych, wprowadzi³
do jej tekstu 47 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 zmieniaj¹c¹ pojêcie dostawcy us³ug medialnych, Senat postanowi³ uj¹æ
w definicji równie¿ producentów audycji. Zdaniem Senatu pozwoli to w³aœciwie oddaæ ca³e spektrum
podmiotów uczestnicz¹cych w dzia³alnoœci audiowizualnej.

Poprawki nr 5, 18 i 20 maj¹ przyczyniæ siê do okreœlania w licencji programowej minimalnego udzia³u
w programie telewizyjnym audycji z u³atwieniami dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du wzroku lub
s³uchu. U³atwienia te bêd¹ w licencji na program okreœlane obowi¹zkowo z podzia³em na trzy ich formy:
z t³umaczeniem na jêzyk migowy, z napisami oraz z audiodeskrypcj¹. W przypadku licencji na audycje
okreœlanie zakresu u³atwieñ bêdzie mia³o charakter fakultatywny.

Przyjmuj¹c poprawki 6 i 28, które przy okreœlaniu zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych
nie odsy³aj¹ do misji publicznej, okreœlonej w ustawie o radiofonii i telewizji, Senat stan¹³ na stanowis-
ku, i¿ materia regulowana w obu ustawach wymaga rozgraniczenia, które wyraŸnie wska¿e czym s¹ za-
dania publiczne w dziedzinie us³ug medialnych a czym misja publiczna, realizowana przez publiczn¹
radiofoniê i telewizjê.

Poprawka 7 ma na celu wpisanie do zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych równie¿
zadañ polegaj¹cych na wspieraniu chrzeœcijañskiego systemu wartoœci, umacnianiu rodziny, pro-
pagowaniu postaw prozdrowotnych oraz przeciwdzia³aniu patologiom spo³ecznym. Zdaniem Sena-
tu waga tych zadañ zas³uguje na ich realizacjê w ramach nowego systemu finansowanego ze œrod-
ków publicznych.

Poprawka nr 9 dodaje do katalogu zadañ, zdaniem Senatu zas³uguj¹ce na szczególne traktowanie, za-
danie polegaj¹ce na upowszechnianiu edukacji ekologicznej, wiedzy o œrodowisku oraz kszta³towaniu
œwiadomoœci i postaw proekologicznych w spo³eczeñstwie.

Poprawki nr 11 i 13 maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych regionalnych rad programo-
wych. Poprawki te wskazuj¹ w³aœciwoœæ rzeczow¹ rad, w³aœciwoœæ terytorialn¹ oraz wskazuj¹ zakres sto-
sowania przepisów dotycz¹cych Rady Programowej do rad regionalnych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 12, Senat uzna³ za konieczne umo¿liwienie powo³ania do regionalnej rady
programowej kandydata zg³oszonego przez organizacje reprezentuj¹ce mniejszoœci narodowe, etniczne
oraz grupê pos³uguj¹c¹ siê jêzykiem regionalnym.

Poprawki nr 19, 21 i 41 wprowadzaj¹ do ustawy zakaz przerywania audycji reklamami. Zdaniem Sena-
tu poprawki te przyczynia siê do zrównania praw nadawców publicznych i niepublicznych korzysta-
j¹cych w systemie licencji programowych ze œrodków publicznych.

Poniewa¿ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej Krajowa Rada) w postêpowaniu w sprawie przy-
znania licencji dzia³a jako organ kolegialny, nie mo¿na zastosowaæ do niej przepisów Kodeksu postêpo-
wania administracyjnego w zakresie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Senat uzna³ za konieczne
uzupe³nienie tego postêpowania o ten w³aœnie œrodek odwo³awczy (poprawka nr 26).

Poprawka nr 30 powoduje, i¿ Krajowa Rada przy okreœlaniu w projekcie bud¿etu wysokoœci œrodków
przeznaczonych na realizacjê zadañ publicznych w dziedzinie us³ug medialnych nie bêdzie ograniczona
¿adnym minimum wynikaj¹cym z ustawy. Zdaniem Senatu gwarantowanie w ten sposób œrodków publi-
cznych na jeden cel, w szczególnej sytuacji bud¿etowej nie jest po¿¹dane.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 36 do art. 24 wprowadzaj¹cego sui generis œrodki niewygasaj¹ce dla nadaw-
ców publicznych, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ przekazanie nadwy¿ki nie bêdzie nastêpowa³o automa-
tycznie po jej stwierdzeniu przez Krajow¹ Radê a jedynie za zgod¹ Krajowej Rady jako dysponenta czêœci
bud¿etowej, z której te œrodki pochodz¹.

Poprawka nr 38 ma na celu doprecyzowanie przepisu reguluj¹cego podstawê podejmowania uchwa³y
w sprawie absolutorium programowego. Zdaniem Senatu, Krajowa Rada nie powinna byæ zwi¹zana sta-
nowiskiem Rady Programowej, poniewa¿, w takim przypadku, ocena wyników kontroli oraz sprawozdañ
sk³adanych przez beneficjentów licencji by³aby bezprzedmiotowa.

Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie do ustawy przepisu dotycz¹cego rotacji cz³onków Krajowej
Rady. Wprowadzona rotacja w art. 46 ustawy zosta³aby zniweczona w przypadku up³ywu kadencji ca³ej
Krajowej Rady na skutek nieprzyjêcia jej sprawozdania przez trzy najwy¿sze organy w³adzy pañstwowej
(poprawka nr 40).

Poprawka nr 42 powoduje, i¿ przepis zabraniaj¹cy wywierania presji na dziennikarza bêdzie do-
tyczy³ tak¿e okolicznoœci zwi¹zanych z rozpowszechnianiem programów. Zdaniem Senatu przyjêty
przez Sejm zakres przepisu jest zbyt w¹ski i nie obejmuje wszystkich okolicznoœci potencjalnych
patologii.

Poprawka nr 45 ma na celu zagwarantowanie ci¹g³oœci dzia³ania organu konstytucyjnego jakim jest
Krajowa Rada. Poprawka ta precyzyjne wskazuje up³yw kadencji poszczególnych cz³onków dotychczaso-
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wej Krajowej Rady i zdaniem Senatu, umo¿liwi uprawnionym organom, prawid³owe przeprowadzenie po-
stêpowania w zakresie wy³onienia kandydatów, uzyskania stosownych rekomendacji i dokonania wyboru.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, porz¹dkuj¹cy b¹dŸ uzupe³niaj¹cy i maj¹ na celu
przyczyniæ siê do zwiêkszenia czytelnoœci ustawy.
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U S T A W A

z dnia 7 maja 2009 r.

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W Konstytucji Rzeczypospolitej 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) w art. 99 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3.Wybran¹ do Sejmu lub do Senatu nie mo¿e byæ osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karê po-
zbawienia wolnoœci za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego.”.

Art. 2.

Przepis art. 99 ust. 3 Konstytucji, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, ma zastosowanie do ka-
dencji Sejmu i Senatu nastêpuj¹cych po kadencji, w czasie której ustawa wesz³a w ¿ycie.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 95
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 95
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . . 96
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 96
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 97
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 98
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 98
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 98
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 98
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 99
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 99
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 99
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 99
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 99
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 100
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 100
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 101
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 101
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 101
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 101
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 102
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 103
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senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 103
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 103
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 104
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 104

Wznowienie obrad
Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)

senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 105
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 105
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 105
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 106
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 106
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 106
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 106
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 107
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 107
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 109
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 109
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 110
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 111
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 111
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 112
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 112
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 112
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 113
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 113
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 113
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 113
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 115
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 115
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 115
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 115
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 116
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 116
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 116
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 117
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 117
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 117

senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 118
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 118
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 118
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 118
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 119
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 119
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 120
senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 120
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 120
senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 120
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 121
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 122

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 122
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 122
sekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 122
Cz³onek Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji
Piotr Boroñ. . . . . . . . . . . . . . 124
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 124
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 124
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 125
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 125
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 125
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 126
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 126
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 126
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 126
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 126
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 127
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 127
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 127
Przewodnicz¹cy
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 127
senator Ryszard Bender . . . . . . . 130
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 130
senator Ryszard Bender . . . . . . . 130
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 131
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senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 131
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 131
Senator Krystyna Bochenek . . . . . 131
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 131
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 132
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 132
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 133
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 133
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 133
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 133
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 134
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 134
Wiceprezes
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 135
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak . . . . . . . . . . 135
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 135
wiceprezes Ma³gorzata Kozak . . . . . 136
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 136
wiceprezes Ma³gorzata Kozak . . . . . 136
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 137
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 137
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 137
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 137
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 137
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 138
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 138
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 138
senator Andrzej Person . . . . . . . . 138
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 139
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 139
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 139
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 139
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 142
wiceprezes Ma³gorzata Kozak . . . . . 142
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 141

senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 141
wiceprezes Ma³gorzata Kozak . . . . . 141
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 142
wiceprezes Ma³gorzata Kozak . . . . . 142
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 142
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 142
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 143
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 143
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 143
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 144
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 144
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 144
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 144
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 145
wiceprezes Ma³gorzata Kozak . . . . . 145
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 145
przewodnicz¹cy
Witold Ko³odziejski . . . . . . . . . . 146
sekretarz stanu
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 146

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 146
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 148
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 150
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 151
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 152
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 153
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 154
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 156
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 157
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 157
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 158
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 160
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 160
senator Antoni Piechniczek . . . . . . 161
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 161
senator Ryszard Bender . . . . . . . 162
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 163
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 164
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 166
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 168

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 169

(Obrady w dniu 19 czerwca)

Wznowienie posiedzenia
Uzupe³nienie porz¹dku obrad o punkty:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do

Parlamentu Europejskiego wybranych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektó-
rych innych ustaw; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
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o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku ze
zmianami w organizacji i podziale zadañ
administracji publicznej w województwie

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rze-
czypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europej-
skiej

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 170

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 171

Otwarcie dyskusji
senator Norbert Krajczy. . . . . . . . 172

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie niektórych ustaw
w zwi¹zku ze zmianami w organizacji i po-
dziale zadañ administracji publicznej
w województwie

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . 172

Wyst¹pienie prezesa Rz¹dowego Centrum
Legislacji

prezes Maciej Berek. . . . . . . . . . 173
Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: trzecie

czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o referendum lokalnym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Usta-
wodawczej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . 174

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 174
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
o referendum lokalnym

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . 174

G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 175

Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do
Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: trze-
cie 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 . . . . . . . . . 175
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 176

G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 176
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 176
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych
Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Œrodowiska

senator sprawozdawca
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 176

G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 177
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 178
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

rolnictwie ekologicznym
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 178
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi
senator sprawozdawca
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 178

G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 179
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierz¹t

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 180

G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 180
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 180
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd)
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 181
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o szczególnych warunkach
sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 181
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Policji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 181
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
–Kodekspostêpowaniaadministracyjnego

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 181
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 182
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 182
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o uposa¿eniu pos³ów do Parla-
mentu Europejskiego wybranych w Rze-
czypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 182
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy zmie2-

niaj¹cej ustawê o zmianie niektórych
ustaw w zwi¹zku ze zmianami w organi-
zacji i podziale zadañ administracji publi-
cznej w województwie

Wznowienie obrad
Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Andrzej Person . . . . . . . . . . . . 182

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Czes³aw Ryszka . . . . . . . . . . . 183

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 184
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 185
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 185
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 185
senator Kazimierz Jaworski. . . . . . 186
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 186
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 186
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 186

G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 187
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 187
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 187
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 187
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 187
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 187
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 188
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