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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych*.

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

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci i ¿ywienia oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ
pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energety-
czne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Re-
publiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Republiki Fe-
deralnej Niemiec dotycz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-Wscho-
dniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Miêdzynarodo-
wej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjêtego w Bonn dnia 26 stycz-
nia 2009 r.

11. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego
poety Juliusza S³owackiego w Jego 200. rocznicê urodzin i 160. rocznicê
œmierci.

12. Drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzy¿a.

13. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie orzeczenia Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu dotycz¹cego obecnoœci znaku
krzy¿a w miejscach publicznych.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

15. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym.

Porz¹dek obrad

46. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 16 i 17 grudnia 2009 r.

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

G³ówny Inspektor Sanitarny – minister Andrzej Wojty³a

Krajowe Biuro Funduszu
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych – zastêpca dyrektora Andrzej Grudziñski

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Ma³gorzata Kozak

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Dominik Radziwi³³

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

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Marcin Korolec
– podsekretarz stanu Joanna Strzelec-£obodziñska

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – minister Jolanta Fedak
– podsekretarz stanu Marek Bucior
– podsekretarz stanu Czes³awa Ostrowska

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Piotr Stachañczyk





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram czterdzieste szóste posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam sena-
tor Gra¿ynê Sztark oraz senatora Waldemara
Kraskê.

Listê mówców prowadziæ bêdzie pani senator
Gra¿yna Sztark.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na piêædziesi¹tym pi¹tym
posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie
niektórych ustaw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
przez Policjê; do ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie z bud¿etu pañstwa oraz ustawy
o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej; do ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy
o œwiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym oso-
bom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê
i Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radziec-
kich; do ustawy o zmianie ustawy o pomocy pañ-
stwa w sp³acie niektórych kredytów mieszkanio-
wych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wyp³aconych premii gwaran-
cyjnych.

Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu
w dniu 2 grudnia 2009 r. przyj¹³ wiêkszoœæ popra-
wek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo
zamówieñ publicznych oraz niektórych innych
ustaw oraz do ustawy o izbach lekarskich.

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

Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego trzeciego
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Se-
natu, jest przygotowany do udostêpnienia sena-
torom.

Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi do
niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na kolej-
nym posiedzeniu.

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

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañ-
stwa wsparcia instytucjom finansowym.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿y-
wienia oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañ-
stwowych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie
zmian do Konwencji miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec doty-
cz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-
-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia
16 kwietnia 2009 r.



10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Statutu Miêdzynarodowej Agencji Ener-
gii Odnawialnej (IRENA), przyjêtego w Bonn dnia
26 stycznia 2009 r.

11. Drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie uczczenia pamiêci wielkiego poety Juliusza
S³owackiego w Jego 200. rocznicê urodzin i 160.
rocznicê œmierci.

Przypominam, ¿e projekt ustawy, która ma byæ
omawiana w punkcie pierwszym porz¹dku obrad,
zosta³ wniesiony przez Radê Ministrów jako pro-
jekt pilny. W tym przypadku nie ma zastosowania
termin okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Se-
natu.

Proponujê rozpatrzenie punktu siódmego pro-
jektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw zosta³o dorê-
czone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

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

Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym – i rozpatrzenie go jako punktu dwuna-
stego.

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

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

Szanowni Pañstwo, informujê, ¿e porz¹dek
mo¿e byæ jeszcze uzupe³niony o dwa punkty –
punkt dotycz¹cy uchwa³y w sprawie krzy¿y
i punkt dotycz¹cy ustawy o spó³dzielczoœci. Uzu-
pe³nimy porz¹dek, je¿eli komisje dostarcz¹ spra-
wozdania.

Szanowni Pañstwo, na koniec krótka informa-
cja: 1 stycznia 2010 r. w gmachu Senatu odbêdzie
siê noworoczny koncert chopinowski, na który
w imieniu w³asnym oraz…

(Poruszenie na sali)
5 stycznia. A ja przeczyta³em?
(G³osy z sali: Pierwszego.)
5 stycznia 2010 r. w gmachu Senatu odbêdzie

siê noworoczny koncert chopinowski, na który
w imieniu w³asnym oraz pani marsza³ek Krystyny
Bochenek serdecznie zapraszam. Na pulpitach
znajduj¹ siê zaproszenia na ten koncert, w zwi¹z-
ku z tym to tylko uwaga dotycz¹ca tego, co jest na
pulpitach.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad czterdziestego szóstego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(G³os z sali: Czy ktoœ ma pytania?)

Aha! Oczywiœcie.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w sprawie rozpatrywanego porz¹dku obrad?
Nie ma zg³oszeñ.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad czterdziestego szóstego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Ponadto informujê, ¿e w dniu dzisiejszym o go-
dzinie 15.30 zostanie zarz¹dzona godzinna prze-
rwa w obradach. W trakcie tej przerwy w sali
nr 217 odbêdzie siê senackie spotkanie op³atko-
we, na które pañstwa serdecznie zapraszam. Ju-
tro zaœ, w czwartek, o godzinie 16.00 odbêdzie siê
spotkanie op³atkowe parlamentarzystów z udzia-
³em jego ekscelencji ksiêdza arcybiskupa Kazi-
mierza Nycza, metropolity warszawskiego. A wiêc
ogólnoparlamentarne spotkanie op³atkowe w Sej-
mie jutro o 16.00.

I na koniec jeszcze jedna informacja. O godzi-
nie 18.00 zostanie zarz¹dzona przerwa do dnia ju-
trzejszego do godziny 10.00.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 727,
a sprawozdanie komisji w druku nr 727A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o ciszê.)
Szanowni Pañstwo, system emerytalny w Pol-

sce budzi wiele emocji. Niew¹tpliwie, jak siê pa-
trzy na stan bud¿etu pañstwa, na ci¹gle powiêk-
szaj¹cy siê deficyt, i myœli siê o robieniu porz¹dku
w finansach publicznych, oczy wszystkich zwra-
caj¹ siê w³aœnie w kierunku systemu emerytalne-
go. Wymaga on modernizacji, ale zanim bêdziemy
siê zajmowaæ rozwi¹zaniami generalnymi, ju¿ dzi-
siaj system ten stoi przed powa¿nymi wyzwania-
mi, poszukuje œrodków na zbilansowanie przy-
chodów i wyp³at. Kiedyœmy rozmawiali w tej Izbie
o otwartych funduszach emerytalnych, o zwrocie
ZUS œrodków przekazanych do OFE, mówiliœmy
wiele o kosztach kredytów, jakie Polska musi
braæ, by te wyrwy w finansach Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych uzupe³niaæ. Ustawa, któr¹
dzisiaj chcia³bym pañstwu przedstawiæ, ma przy-
nieœæ w tym ulgê.

Po pierwsze, daje mo¿liwoœæ ju¿ nie tylko prze-
kazywania z bud¿etu pañstwa dotacji, ale równie¿
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udzielania nieoprocentowanych po¿yczek, które
mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na uzupe³nie-
nie œrodków na wyp³aty œwiadczeñ gwarantowa-
nych przez pañstwo. Pozwoli to zaoszczêdziæ po-
kaŸne sumy, które trzeba by by³o wydaæ, gdyby
kredyt ten by³ zaci¹gany w instytucjach komer-
cyjnych.

Ponadto – i to jest druga zmiana – t¹ ustaw¹ ze-
zwalaæ bêdziemy na wykorzystanie œrodków Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej, które bêd¹ mog³y
byæ przeznaczone, w formie nieoprocentowanej
po¿yczki uzupe³niaj¹cej œrodki funduszu emery-
talnego, na bie¿¹c¹ wyp³atê œwiadczeñ, na zape-
wnienie p³ynnoœci finansowej FUS, z zastrze¿e-
niem, ¿e taka po¿yczka musi byæ zwrotna w termi-
nie nie d³u¿szym ni¿ szeœæ miesiêcy od dnia otrzy-
mania tych œrodków. Decyzjê podejmowa³aby Ra-
da Ministrów, wydaj¹c rozporz¹dzenie, w którym
okreœla³aby termin i sposób zwrotu tej po¿yczki.

Komisja rozpatrzy³a tê ustawê i postanowi³a re-
komendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie jej bez po-
prawek, maj¹c na wzglêdzie, ¿e skoro kwota po¿y-
czek niezbêdnych dla Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w tym i w nastêpnym roku jest tak
wysoka, dobrze by by³o poczyniæ kroki w tym celu,
by œrodki zgromadzone w Funduszu Rezerwy De-
mograficznej, a tak¿e dostêpne w bud¿ecie, mog³y
ten fundusz zasilaæ bez obci¹¿ania bud¿etu pañ-
stwa i podatników kosztami sp³acania odsetek od
tego d³ugu.

Pewna dyskusja wywi¹za³a siê wokó³ tego, czy
Fundusz Rezerwy Demograficznej, który mia³
byæ przeznaczony na czas znacznie wiêkszych
trudnoœci, które nas czekaj¹ zw³aszcza po ro-
ku 2020, ale narastaæ bêd¹ z ka¿dym rokiem, po-
winien byæ wykorzystywany ju¿ teraz. Myœlê, ¿e
warto powtórzyæ tutaj argumenty, jakie pad³y,
i podkreœliæ, ¿e jest to, po pierwsze, stosunkowo
krótkoterminowa mo¿liwoœæ uzyskania po¿ycz-
ki, i ¿e, po drugie, Fundusz Rezerwy Demografi-
cznej, co utrzymaliœmy nie tylko decyzj¹ Senatu,
ustanawiaj¹c tê sk³adkê na 0,35%, jest zasilany
tak¿e du¿¹ kwot¹ z wp³ywów z prywatyzacji. Po-
niewa¿ prywatyzacja nabiera z ka¿dym mie-
si¹cem tempa, nale¿y s¹dziæ, ¿e tych œrodków
w Funduszu Rezerwy Demograficznej gromadziæ
bêdziemy coraz wiêcej. W zwi¹zku z tym jest py-
tanie, czy w sytuacji, gdy s¹ œrodki Funduszu Re-
zerwy Demograficznej, bud¿et pañstwa mu-
sia³by równolegle zaci¹gaæ komercyjne, drogie
kredyty na rynku zewnêtrznym, czy te¿ nie by³o-
by lepiej – ja siê za tym opowiadam i za tym opo-
wiedzia³a siê wiêkszoœæ komisji – skorzystaæ
z tych œrodków w dobie ostrego niedoboru ju¿ te-
raz, ale pod warunkiem, ¿e one zostan¹ póŸniej
zwrócone. A wiêc w imieniu Komisji Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

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 Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, wspomnia³ pan o tej stawce

0,35%, jaka obecnie jest podstawowym elemen-
tem wp³ywu do funduszu, i wspomnia³ pan te¿
o tym, ¿e prywatyzacja bêdzie bardzo mocno zasi-
laæ fundusz. Ona siê rozpoczê³a, wprawdzie ja jej
nie widzê, ale to byæ mo¿e dlatego, ¿e nie noszê
okularów. Przewidywany plan zak³ada, ¿e do fun-
duszu bêdzie wp³ywaæ oko³o 40% œrodków z pry-
watyzacji. Media donosz¹ ostatnio, ¿e minister
skarbu zak³ada zmniejszenie tej skali procento-
wej z 40% do 10%. W zwi¹zku z tym, je¿eli do
2020 r. by³ taki ambitny plan, ¿e fundusz bêdzie
w kwocie oko³o 100 miliardów z³, to jak siê to ma
do rzeczywistoœci? Jak to rzeczywiœcie obecnie
wygl¹da, proszê powiedzieæ. Jakie s¹ wp³ywy
z prywatyzacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie, Panie Senatorze Sprawo-

zdawco. Jest to kolejny pilny projekt rz¹dowy.
Chcia³bym spytaæ, czy taka sytuacja nie by³a do
przewidzenia ju¿, powiedzmy, na etapie noweliza-
cji bud¿etu, w lipcu. Na pocz¹tku roku ju¿ by³o
wiadomo, ¿e jest zwiêkszona liczba wniosków
o emerytury. Czy nie mo¿na by³o w lipcu tej sytua-
cji przewidzieæ i po prostu zwiêkszyæ dotacje dla
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, i, tu prze-
praszam za s³owo, nie kombinowaæ teraz z po¿y-
czkami i ró¿nymi dziwnymi rozwi¹zaniami? Po
prostu zwiêkszyæ dotacje w sposób bardzo prosty,
przejrzysty i sytuacja bêdzie rozwi¹zana.

I drugie pytanie odnoœnie do funduszu, który
ma udzielaæ po¿yczek. Czy zosta³o w ogóle wyli-
czone, jakie z tego tytu³u fundusz poniesie straty?
Przecie¿ on ma za zadanie inwestowaæ, pomna¿aæ
œrodki, zapewniaæ wzrost œrodków na przysz³e
emerytury, a nie po¿yczaæ bez procentu. To jest
jakieœ dziwne rozwi¹zanie. Poza tym po¿yczka,
jak wiadomo, musi zostaæ zwrócona. Ten szeœcio-
miesiêczny okres niby jest w ustawie zapewniony,
ale co siê stanie, jeœli po szeœciu miesi¹cach sy-
tuacja funduszu bêdzie taka, ¿e po prostu nie bê-
dzie on w stanie tych pieniêdzy zwróciæ?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-
zdawcê przede wszystkim o to, jakie s¹ g³ówne po-
wody tego, ¿e nie wykorzystuje siê do koñca – zre-
szt¹ to moje pytanie koresponduje z poprzednim
pytaniem – instytucji dotacji, a przechodzi siê na
po¿yczkê? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Co musia³oby siê staæ, a¿eby
w ci¹gu szeœciu miesiêcy powody, dla których
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych tê po¿yczkê
zaci¹gn¹³, znik³y? Czy sytuacja, je¿eli chodzi o po-
zyskiwanie funduszy, w tym czasie mia³aby siê
zmieniæ tak diametralnie, ¿e po prostu te przyczy-
ny znikn¹? Czy komisja to analizowa³a? Czy bê-
dzie w stanie… Sk¹d siê w ogóle wzi¹³ ten prze-
dzia³ czasowy szeœciu miesiêcy? Dlaczego to jest
szeœæ miesiêcy, a nie na przyk³ad rok czy trzy mie-
si¹ce? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pytania pana senatora Kalety… Rozumiem, ¿e
tak naprawdê s¹ to dwa pytania.

Pierwsze: jakie s¹ rzeczywiœcie wp³ywy do Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej z prywatyzacji?
Powiem szczerze, ¿e nie wiem. Jest to na pewno
p³ynne…

(Senator Piotr Kaleta: Ale powiedzia³ pan, ¿e one
s¹ du¿e.)

Tak, tak, s¹ du¿e, bo wci¹¿ wynosz¹ 40% œrod-
ków z prywatyzacji, która w tym roku – mo¿e pan
senator rzeczywiœcie bez okularów tego nie zoba-
czy³ – by³a na zdecydowanie wy¿szym poziomie
i w ogóle za naszych rz¹dów jest na o wiele wy¿-
szym poziomie, ni¿ by³a za poprzednich. Myœlê, ¿e
pan minister ma te dane i precyzyjnie odpowie na
to pytanie panu senatorowi.

I drugie pytanie: czy rzeczywiœcie jest szansa –
w obliczu zapowiedzi rz¹du co do zmniejszenia
wp³at do Funduszu Rezerwy Demograficznej
z prywatyzacji – na zgromadzenie tych œrodków
w odpowiedniej wysokoœci? W tej kwestii podzie-
lam pana niepokój. Osobiœcie nawet optowa³bym
za utrzymaniem w³aœnie takiego procentu œrod-
ków przekazywanych do Funduszu Rezerwy De-
mograficznej. Tyle tylko ¿e, Panie Senatorze, Pol-
ska stoi przed wieloma bardzo trudnymi decyzja-
mi. Powiedzia³bym tak: nie mo¿na ratowaæ tylko
jednego segmentu, nawet tak wa¿nego, tak istot-

nego dla milionów ludzi, jakim s¹ emerytury, je-
dnoczeœnie zapominaj¹c o sytuacji ca³ego pañ-
stwa. I dlatego wydaje mi siê, ¿e trzeba bêdzie szu-
kaæ w tej sprawie kompromisu.

W sytuacji, gdy pañstwo przekracza progi
ostro¿noœciowe z powodu nadmiernego zad³u¿e-
nia, nie mog¹c zbilansowaæ finansów publicz-
nych – a taka perspektywa jest nam powszechnie
znana – stoimy przed dramatycznym wyborem.
Mo¿e siê bowiem zdarzyæ tak, ¿e warunki wyp³a-
cania emerytur po przekroczeniu progów ostro¿-
noœciowych zostan¹ dramatycznie zmienione i to,
co mia³o s³u¿yæ emerytom, mo¿e rykoszetem
w nich uderzyæ. I dlatego wydaje mi siê, ¿e trzeba
do³o¿yæ wszelkich starañ równie¿ w tej Izbie, a¿e-
by myœleæ o przysz³oœci i odk³adaæ pieni¹dze na
czas, kiedy trzeba bêdzie uzupe³niaæ Fundusz
Ubezpieczeñ Spo³ecznych znacznie wiêkszymi
œrodkami ni¿ do tej pory. Jednoczeœnie musimy
myœleæ o tym, w jaki sposób w ogóle uratowaæ fi-
nanse pañstwa. Bo albo uruchomimy nies³ycha-
ny proces inflacyjny, albo tak naprawdê doprowa-
dzimy do przekroczenia progów oszczêdnoœcio-
wych i to uderzy we wszystkich Polaków, w tym
w emerytów. To „zas³uga” nas wszystkich, tak¿e
osób siedz¹cych na tej sali, ¿e porz¹dki w syste-
mie emerytalnym by³y robione w sposób opiesza³y
i ¿e przez dziesiêciolecia do tego systemu trzeba
by³o przekazywaæ ogromne œrodki z kredytu. Dzi-
siaj zad³u¿enie pañstwa jest tak du¿e, ¿e musimy
podj¹æ dzia³ania ratunkowe. To s¹ dzia³ania ra-
tunkowe.

Pan senator Dajczak pyta³, czy tego nie mo¿na
by³o przewidzieæ wczeœniej. Trudno mi powie-
dzieæ. Wydaje mi siê, ¿e mo¿na by³o. Szkoda, ¿e
robimy to tak póŸno. Ale rozumiem, ¿e rz¹d mia³
kilka scenariuszy dotycz¹cych prywatyzacji – na
przyk³ad takie, które poprzednio podchwyci³ pan
senator Kaleta, ¿e bêd¹ znacznie wiêksze wp³ywy,
¿e uda siê szybciej prywatyzowaæ. Takie by³o za³o-
¿enie. Nie wszystko siê uda³o. Procesy prywatyza-
cyjne s¹ trudne. Aura wokó³ prywatyzacji… Ry-
nek by³ wtedy, ¿e tak powiem, stosunkowo p³ytki
i jeszcze teraz taki jest. Widzimy to chocia¿by
w przypadku stoczni. Maj¹tku nie mo¿na sprze-
daæ, inwestycji nie ma. Gdybyœmy siê na si³ê spie-
szyli z prywatyzacj¹ w najtrudniejszym czasie,
w po³owie roku, to, Panie Senatorze, pewnie spot-
kalibyœmy siê z kolei z zarzutem marnotrawienia
maj¹tku narodowego. I to jest w³aœnie taki ³añcu-
szek przyczyn i skutków, który prowadzi, tak
s¹dzê, do tego, ¿e dopiero w sytuacji, kiedy okaza-
³o siê, jak rzeczywiœcie jest i ¿e nie ma innego wy-
jœcia – co raczej uwa¿am za komplement – korzy-
stamy z tego ratunkowego mechanizmu i siêgamy
po œrodki Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Tak naprawdê nie powinno siê tego robiæ lekk¹ rê-
k¹, na zapas i pochopnie.

Odpowiadam: tak. Zdecydowanie lepiej by³oby
gromadziæ i pomna¿aæ œrodki Funduszu Rezerwy
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Demograficznej, ale nie przed takim wyborem stoi-
my, o czym wspomnia³em. To nie jest ustawa, któ-
r¹ ktokolwiek z cz³onków komisji – s¹dzê, ¿e rz¹du
te¿ – przyjmuje z ochot¹, lekkomyœlnie i jeszcze za-
mierza³by siê tym chwaliæ. Nie ma czym. Trzeba siê
po prostu ratowaæ. Wybieramy mniejsze z³o. Uwa-
¿am, ¿e ta propozycja jest uzasadniona.

Pan senator Gogacz pyta³, dlaczego nie z dotacji
i nie z po¿yczki… W³aœciwie ju¿ poœrednio udzieli-
³em odpowiedzi. Gdyby w bud¿ecie by³a odpowie-
dnia iloœæ pieniêdzy z prywatyzacji, to prawdopo-
dobnie nie by³oby powodu siêgaæ po ten mecha-
nizm. Ale poniewa¿ ta prywatyzacja siê trochê
opóŸnia – moim zdaniem s³usznie, bo lepiej jest
sprzedawaæ w czasie dobrej koniunktury, za wy¿-
sz¹ cenê, kiedy na tym mo¿emy wszyscy zyskaæ –
to szukamy innego wyjœcia.

Dlaczego tylko szeœæ miesiêcy? Czy sytuacja siê
nie zmieni? No, troszeczkê byœmy siê zapêtlili,
gdyby ta po¿yczka zosta³a udzielona na d³u¿szy
okres, bo oczywiœcie mo¿liwoœæ samodzielnego
gospodarowania w Funduszu Rezerwy Demogra-
ficznej by³aby mniej korzystna. Tak wiêc w moim
przekonaniu, im krótszy termin, tym lepiej. Czy
sytuacja siê zmieni w ci¹gu szeœciu miesiêcy? Ge-
neralnie w gospodarce sytuacja zmienia siê bar-
dzo dynamicznie. Je¿eli te wielkie prywatyzacje –
podkreœlam: g³ównie przez gie³dê, ale i akcyjne –
daj¹ce szanse zarówno prawie dwustu piêædzie-
siêciu tysi¹com pracowników na otrzymanie ak-
cji, jak i obywatelom oraz polskim przedsiêbior-
com na udzia³ w tej prywatyzacji… Jeœli siê te za-
miary powiod¹, to byæ mo¿e rz¹d bêdzie siê stara³
raczej skracaæ ten termin, ni¿ go wyd³u¿aæ, i nie
zaci¹gaæ po¿yczek, o ile to nie bêdzie konieczne.
Moim zdaniem w tej dynamicznej sytuacji krótki
okres daje szansê reagowania na zmianê, dlatego
uwa¿am ten termin za uzasadniony. A jest wielkie
prawdopodobieñstwo, ¿e sytuacja bêdzie siê
zmieniaæ, mam nadziejê, na nieco lepsz¹, w doœæ
krótkim czasie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pytanie zadaje pan senator Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Czy w trakcie prac komisji podjêto temat pie-

niêdzy funduszu rezerwy? Czy to jest na koncie,
czy to s¹ pieni¹dze, które le¿¹ bez oprocentowa-
nia? Je¿eli tak, to dlaczego, a je¿eli nie, to dlaczego
jest umo¿liwiana nieoprocentowana po¿yczka dla
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych? To po pier-
wsze.

Po drugie, ta po¿yczka w wysokoœci 5,5 miliar-
da ma byæ udzielona w krótkim okresie, do koñca
tego roku, a mamy ju¿ dzisiaj 15 grudnia. Czy pro-
cedury zapewniaj¹ nam wykorzystanie mo¿liwo-
œci tej ustawy?

Po trzecie, czy w trakcie dyskusji w komisji
podjêto temat, ¿e kolejny raz nastêpuje, w cudzy-
s³owie, upychanie tegorocznego deficytu po ró¿-
nych mo¿liwych k¹tach?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Nie chcia³bym siê teraz wdawaæ w polemikê

z panem senatorem, ale mo¿na sobie zadaæ takie
pytanie: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak
Ÿle? Skoro Polska jest zielon¹ wysp¹ na mapie Eu-
ropy, to dlaczego my siêgamy po takie pieni¹dze?
Przecie¿ to s¹ pieni¹dze, mo¿na by tak bardzo
ogólnie powiedzieæ, na czarn¹ godzinê.

Ale chcia³bym jeszcze wróciæ do tego, czego do-
tyczy³o zadane tutaj pytanie. Przecie¿, Panie Se-
natorze, Fundusz Rezerwy Demograficznej ma
ulokowane pieni¹dze w ró¿nych papierach warto-
œciowych, akcjach itd. Z tego, co mi wiadomo,
230 milionów to s¹ tylko wp³ywy z osi¹gniêtych
procentów. Czy nie odnosi pan jednak wra¿enia,
¿e Fundusz Rezerwy Demograficznej po prostu na
takiej po¿yczce straci? Bo to nie jest tylko tak, ¿e
te pieni¹dze le¿¹ na koncie i nie s¹ oprocentowa-
nie, po prostu trzeba wycofaæ je z pewnych lokat,
rozwi¹zaæ pewne umowy, które zosta³y zawarte,
wobec tego ta skala procentowa zostaje jak gdyby
zmniejszona. W zwi¹zku z tym jest kolejne pyta-
nie: jakie przewiduje siê w najbli¿szych latach
wp³ywy do funduszu rezerwy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Odpowiadaj¹c panu senatorowi Gruszce…
W³aœciwie to pan senator Kaleta odpowiedzia³ ju¿
na to pytanie. Rzeczywiœcie, Fundusz Rezerwy
Demograficznej mo¿e lokowaæ gromadzone tam
œrodki i na tym zarabiaæ. Pad³a tutaj nawet kwota,
podano, ile wynosz¹ dochody z obrotu œrodkami
Funduszu Rezerwy Demograficznej. I nikt nie za-
mierza zaprzeczaæ – by³o ju¿ takie pytanie i odpo-
wiada³em – ¿e oczywiœcie jest to pewne uszczuple-
nie tych œrodków. Ale jednoczeœnie, Drodzy Pañ-
stwo, pamiêtajmy o czymœ i mo¿e to doceñmy.
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Otó¿ mo¿liwoœæ przeznaczania œrodków z prywa-
tyzacji na Fundusz Rezerwy Demograficznej by³a
od pocz¹tku ustanowienia tego funduszu, jednak
nigdy ¿aden z poprzednich rz¹dów nie wp³aci³ tam
nawet z³otówki, choæ prywatyzacja w mniejszym
lub wiêkszym stopniu by³a…

(Senator Piotr Kaleta: ¯aden wczeœniejszy rz¹d
nie wyci¹ga³ po to rêki.)

Rzeczywiœcie, to prawda, ale sytuacja by³a ta-
ka, ¿e ka¿dy rz¹d prywatyzowa³ w mniejszym lub
wiêkszym stopniu, ale mimo mo¿liwoœci ustawo-
wych nie przeznacza³ tych œrodków na Fundusz
Rezerwy Demograficznej, nawet w najlepszych
czasach, nawet wtedy, kiedy œrodków bud¿eto-
wych by³o du¿o, du¿o wiêcej ni¿ dzisiaj. Tak wiêc
mówi¹c o tym, ¿e uszczuplenie Funduszu Rezer-
wy Demograficznej bêdzie liczone w milionach,
pamiêtajmy jednoczeœnie, ¿e po raz pierwszy
z ogromnej prywatyzacji na ten fundusz wp³ywaæ
bêd¹ nie dziesi¹tki, nie setki milionów, tylko mi-
liardy. Miliardy. I dlatego…

(Senator Piotr Kaleta: Wierzymy, wierzymy…)
Ju¿ wp³ywaj¹, dlatego nie muszê poprzestawaæ

tutaj na wierze, po prostu widzê, co siê dzieje. Czy
to tempo bêdzie a¿ tak du¿e? Bêdziemy pewnie to
rozstrzygaæ.

Co do tego, ¿e stoimy przed dramatycznymi wy-
borami – myœlê, ¿e nie bêdzie tutaj jakiejœ politycz-
nej batalii, bo za poziom deficytu odpowiadaj¹
wszystkie rz¹dy, my wszyscy dok³adaliœmy, ce-
gie³ka po cegie³ce, do tej piramidy, która teraz ju¿
chwieje siê w posadach. Czy to nie jest upychanie
deficytu? Wie pan, deficyt, Panie Senatorze Grusz-
ko, jest ogromny, stanowi wielki problem i na ró¿-
ne sposoby trzeba siê staraæ uratowaæ przed we-
jœciem w progi ostro¿noœciowe, które bêd¹ wyma-
ga³y zamro¿enia wielu wydatków. Wejœcie w wy¿-
szy poziom, co nie daj Bo¿e, bêdzie zobowi¹zywa³o
do tworzenia bud¿etu zrównowa¿onego, czyli bê-
dzie zmusza³o nie tylko do zamro¿enia wydatków
spo³ecznych, ale i do ich ciêcia. Niestety, przed ta-
kim stoimy wyborem. Czy to jest zamiatanie cze-
goœ pod dywan? Nie, w koñcu robimy to przy ot-
wartej kurtynie, trochê ¿a³uj¹c tych dziesi¹tek mi-
lionów z³otych, które prawdopodobnie straci fun-
dusz rezerwy. Ale pocieszamy siê tym, ¿e ten rz¹d
po raz pierwszy, z myœl¹ o przysz³oœci Funduszu
Rezerwy Demograficznej, ulokuje ogromne œrodki,
naprawdê zupe³nie inne w porównaniu do tego, co
do tej pory by³o gromadzone. Dlatego nie by³bym
sk³onny ganiæ rz¹du za ten ruch. Po prostu porów-
najmy skalê. Rzeczywiœcie bêd¹ pewne ubytki, ale
przychody bêd¹ wielokrotnie wiêksze.

Pan senator Kaleta wyrazi³ to, o czym mówiliœmy
na posiedzeniu komisji. Rzeczywiœcie, by³a tam
w kilku g³osach wyra¿ana troska o to, ¿e œrodki na
tak zwan¹ czarn¹ godzinê, na czas, kiedy roczniki
wy¿u demograficznego wejd¹ w wiek emerytalny

i zaczn¹ pobieraæ emerytury, ju¿ teraz s¹ urucha-
miane; mówiono, ¿e to niedobrze. Tak, ja te¿ wo-
la³bym, ¿eby one nadal by³y w tym funduszu i pra-
cowa³y. Ale nie chcê siê ju¿ powtarzaæ. Jest to po¿y-
czka, ¿eby trzeba by³o te pieni¹dze zwróciæ, kiedy
uda nam siê uporz¹dkowaæ sytuacjê bud¿etu. A to
siê nam uda, Drodzy Pañstwo, je¿eli tak¿e w Sena-
cie zdobêdziemy siê na powa¿n¹ reformê systemu
emerytalnego, przede wszystkim tego systemu.
Wiele razy z tej mównicy wszyscy mówiliœmy, ile
tam jest do zrobienia i oczywiœcie to jest przed nami.
S¹ to trudne decyzje, na pewno niezbyt popularne
spo³ecznie, ale do udŸwigniêcia i mo¿liwe do zrozu-
mienia. Kiedy odstêpowaliœmy od wczeœniejszych
emerytur, zamieniaj¹c je na emerytury pomostowe,
te¿ tutaj, w Senacie, wydawa³o siê, ¿e cena politycz-
na za to bêdzie ogromna. Okaza³o siê jednak, ¿e zro-
zumienie sytuacji przez Polaków, realnej sytuacji,
a nie wydumanej przez polityków w gabinetach, jest
mo¿liwe. I myœlê, ¿e bêdziemy w stanie to zrobiæ.

Czy jest dobrze, czy Ÿle, pyta pan senator Kaleta,
bo niby jest tak dobrze, a jest tak Ÿle. Panie Senato-
rze, relatywnie jest najlepiej w ca³ej Europie, jeœli
chodzi o skutki kryzysu, ale oczywiœcie dochody
w porównaniu do tych z ubieg³ego roku dramatycz-
nie siê obni¿y³y. Poziom wzrostu, je¿eli osi¹gniemy
tepó³toraprocenta,bêdzie trzykrotnieni¿szyani¿eli
w ubieg³ym roku. Je¿eli ktoœ jest gotów robiæ sobie
z tego ¿arty, to ja siê do tych ¿artów nie przy³¹czê.
Musimy sobie poradziæ z tym zdecydowanym spo-
wolnieniem.Ciesz¹csiê z tego, ¿e jest lepiejni¿ gdzie
indziej, nie wmawiajmy sobie, ¿e jest dobrze. Nie
jest dobrze, jest gorzej ni¿ w poprzednich latach
i musimy to udŸwign¹æ. Nie chcemy tego robiæ, po-
wiêkszaj¹c dziurê bud¿etow¹. Jak chwilê temu mi
mówi³a ekspertka francuska, na przyk³ad we Fran-
cji podejrzewa siê, ¿e deficyt bud¿etowy siêgnie
78% PKB. I oni tam zachodz¹ w g³owê, kto i kiedy to
sp³aci. My staramy siê czuwaæ nad finansami pañ-
stwa.Jesteœmydo tegozobowi¹zaniprzezKomisjê.

Na to ostatnie pytanie, pana senatora Kalety…
Jeœli chodzi o rachunki, Panie Senatorze, o to, ile
dok³adnie wyniós³by bilans tych strat w zwi¹zku
ze zmniejszeniem iloœci pieniêdzy w obrocie, to
oczywiœcie nie jestem w stanie odpowiedzieæ, co
jest chyba zrozumia³e. Bo z jednej strony nie wia-
domo dok³adnie, ile wp³ynie œrodków z prywaty-
zacji, nie jest jeszcze przes¹dzone, jaka bêdzie wy-
sokoœæ tej po¿yczki, w zwi¹zku z czym jest bardzo
trudno dzisiaj odpowiedzieæ na pytanie, jakie bê-
dzie to pomniejszenie. Ale z drugiej strony wyob-
raŸmy sobie, ¿e w tym samym czasie zaci¹gamy
przez bud¿et pañstwa kolejny kredyt i sp³acamy
go z odsetkami. Dopiero zbilansowanie tego da³o-
by odpowiedŸ na pytanie, czy ta operacja jest, i na
ile jest, korzystna. Ja uwa¿am, ¿e jest korzystna,
¿e jest konieczna. Pan minister, jak s¹dzê, odpo-
wie szczegó³owo, choæ nie wiem, czy to jest akurat
na tym etapie, przy tylu niewiadomych, do skon-
kretyzowania.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, pytanie jest takie: czy w trak-

cie prac komisji, mówi¹c o tym deficycie, o którym
pan powiedzia³, ¿e jest, mówiono o tym, jak opty-
mistycznie rok temu konstruowano bud¿et? Kiedy
wspominaliœmy o tym, ¿e jest on nierealnym bu-
d¿etem, ¿e nale¿y uwzglêdniæ wiele czynników, nie
wziêtotego pod uwagê. W po³owie roku by³a nowe-
lizacja i wówczas najlepszy minister finansów
w Polsce tak¿e nie uwzglêdni³ wielu uwag i efektem
tego jest w³aœnie owe upychanie deficytu po
k¹tach. Dlatego pytam: czy w trakcie prac komisji
mówiono o tych uwarunkowaniach? Dziêkujê bar-
dzo.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: No, mo¿e…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam, jeszcze chwila.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam,

Panie Marsza³ku.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Marsza³ek rz¹dzi,

a nie ty.)
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Faktycznie t¹ ustaw¹ komplikujemy sytuacjê,

myœlê, ¿e niepotrzebnie, bo jak powiedzia³em
wczeœniej, jestem przekonany, ¿e gdyby to zrobio-
no przy nowelizacji bud¿etu, sytuacja by³aby bar-
dzo klarowna, przejrzysta i odby³oby siê to tak, jak
powinno siê odbyæ. Uwa¿am, ¿e jeœli taka po¿yczka
ma zafunkcjonowaæ… S¹ to œrodki bud¿etowe. Czy
te œrodki nie powinny byæ wpisane w uk³ad bud¿e-
towy? I czy w ogóle w bud¿ecie na rok 2010 jest
przewidziana sytuacja, ¿e taka po¿yczka zostanie
zaci¹gniêta, czy jest to wpisane do bud¿etu?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Odpowiem panu senatorowi Gruszce. Czy nad-
miernie optymistycznie konstruowano bud¿et?
Post factum trzeba odpowiedzieæ: tak, bud¿et by³
skonstruowany nadmiernie optymistycznie. Ale
bud¿et jest pewn¹ prognoz¹…

(Senator Piotr Kaleta: A czy wtedy ju¿ nie mo¿na
by³o tego przewidzieæ?)

Panie Senatorze…
(Senator Piotr Kaleta: My to ju¿ wiedzieliœmy.)
Panie Senatorze, proszê mi daæ odpowiedzieæ…
(Senator Piotr Kaleta: No ale…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, niech pan siê zapisze do zadania pytania albo
do dyskusji.)

Czy mo¿na by³o i w jakim zakresie to przewi-
dzieæ? Dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e dosyæ wczeœnie Mini-
sterstwo Finansów mia³o sygna³y o narasta-
j¹cych trudnoœciach w gospodarce. Niemniej
jednak gdyby mnie pan pyta³ o istotê tego opty-
mizmu ministra finansów, g³ównie ministra fi-
nansów, to powiedzia³bym, ¿e by³ to optymizm
urzêdowy. Jest to bardzo wa¿ne pojêcie, Panie
Senatorze. Ten optymizm urzêdowy jest bardzo
wa¿nym pojêciem ekonomicznym w tym sensie,
¿e prezentowanie optymizmu zapobiega panice,
wzmacnia konsumpcjê i pozwala ograniczaæ ne-
gatywne trendy.

(Senator Grzegorz Banaœ: Mistrzem w tym by³
Edward Gierek.)

Nie, dlatego ¿e pan Gierek w ogóle nie funkcjo-
nowa³ w gospodarce rynkowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, na temat pro-
szê…

(G³osy z sali: Brawo, Panie Marsza³ku.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: No ale to jest

na temat.)
Rozumiem, ale proszê nie mówiæ o bud¿ecie, bo

to nie jest debata bud¿etowa.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale pytanie te-

go dotyczy³o.)
Ja rozumiem, ¿e takie s¹ pytania, ale pan rela-

cjonuje prace komisji.
(G³os z sali: Brawo…)
Panie Senatorze Banaœ, z tymi okrzykami niech

pan siê powstrzyma. Je¿eli pan chce, to proszê siê
zapisaæ do g³osu.

Proszê bardzo…
(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam bardzo,

w sprawie formalnej. A którymi okrzykami, Panie
Senatorze? Bo ja w tej chwili nawet s³ówka nie po-
wiedzia³em.)

(G³os z sali: Chyba: Panie Marsza³ku.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, Panie Mar-

sza³ku, przepraszam.)
(Senator Ryszard Bender: Ja jestem winny te-

go, Panie Marsza³ku.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Ryszard Bender: Kolega jest w bieli

niewinnoœci.)
Panowie Senatorowie, atmosfera robi siê

œwi¹teczna. Ja pamiêtam Gierka, Panie Senato-
rze, i nie lubiê okrzyków przypominaj¹cych tego
cz³owieka.

Proszê bardzo.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku, w tej sytuacji mogê powie-
dzieæ tak: rzeczywiœcie rozpatrywaliœmy tê ustawê
w kontekœcie ogólnej sytuacji bud¿etowej, ale
o tym, czy optymistycznie, czy nadmiernie opty-
mistycznie konstruowano ten bud¿et, czy nie, nie
rozmawialiœmy.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê bar-
dzo…)

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Daj-
czaka, czy to rozwi¹zanie nie komplikuje nad-
miernie sprawy…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Czy to jest wpisa-
ne do bud¿etu?)

…czy to jest wpisane do bud¿etu… Do bud¿etu
na pewno wpisywane s¹ wysokoœci po¿yczek, któ-
re s¹ udzielane w ka¿dym roku, i dotacji, które s¹
udzielane w ka¿dym roku. W zwi¹zku z tym fun-
kcjonowanie tej ustawy musi znaleŸæ odzwier-
ciedlenie w bud¿ecie. A wiêc tak.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
W tym roku po¿yczki wpisane do bud¿etu wy-

nosi³y 5,5 miliarda z³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie… Wszyscy

mamy œwiadomoœæ, ¿e od kilkunastu lat wystê-
puje znaczny deficyt w finansowaniu KRUS.
W ubieg³ym roku, z tego, co pamiêtam, niedobór
by³ w granicach chyba 15 czy nawet 17 miliar-
dów z³. Czy podczas obrad komisji by³a rozpatry-
wana kwestia nowelizacji systemu ubezpieczeñ
zdrowotnych w ramach KRUS?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Owszem, wspominaliœmy równie¿ o potrzebie
modernizacji KRUS, poniewa¿ to tak¿e wp³ywa na
sytuacjê bud¿etu i jest powodem przyjmowania
tej ustawy nie wprost. Ale kieruj¹c siê proœb¹ pa-
na marsza³ka, odpowiem, ¿e ta ustawa nie doty-
czy dotowania KRUS.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
…za wyczerpuj¹ce wyjaœnienia.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

w trybie pilnym. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.

Czy pan minister Bucior chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Proszê bardzo, Panie Ministrze, nie ominie pa-
na staniêcie przy mównicy.

Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ – pad³o
bardzo du¿o pytañ i mam nadziejê, ¿e pan
w swoim wyst¹pieniu równie¿ do nich siê odniesie
– dlaczego tryb pilny. To jest taka reasumpcja py-
tañ, które by³y. Bo to jest ustawa, która jest wpro-
wadzana w trybie pilnym.

Drugie pytanie. Czy w 2009 i 2010 r. jest plano-
wane przekazanie œrodków z Funduszu Rezerwy
Demograficznej do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych? Czy jest planowane przekazanie tych
œrodków?

I trzecie pytanie: czy udzielenie po¿yczki z bu-
d¿etu pañstwa… Jak to siê ma do ustawy o finan-
sach publicznych? Czy to nie jest próba obejœcia
tej ustawy? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym od razu przeprosiæ, je¿eli moje py-

tania bêd¹ powtórzeniem, ale za spraw¹ innej
pañstwowej instytucji, mianowicie Polskich Ko-
lei Pañstwowych, spóŸni³em siê. Bardzo prze-
praszam, je¿eli odpowiedzi na takie pytania ju¿
udzielono. Chodzi mi mianowicie o to, jakimi
œrodkami z prywatyzacji mienia Skarbu Pañ-
stwa zosta³ do tej pory zasilony Fundusz Rezer-
wy Demograficznej? Ile miesiêcznie w miliar-
dach z³otych FUS p³aci na emerytury i renty dla
obywateli polskich? Co siê stanie, gdy po sze-
œciu miesi¹cach po¿yczka nie zostanie zwróco-
na do Funduszu Rezerwy Demograficznej?
Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Ju¿?)
Tak, tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, zosta³ zaproponowany tryb pil-
ny, poproszono o nadanie klauzuli trybu pilnego
z tego wzglêdu, ¿e zaistnia³a mo¿liwoœæ zasilenia
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych nieoprocento-
wan¹po¿yczk¹zbud¿etupañstwa jeszczew2009r.
Skoro po stronie Ministerstwa Finansów zosta³a
stworzona taka mo¿liwoœæ, minister finansów prze-
widuje tak¹ mo¿liwoœæ, a nie ma jej w dzisiejszej
ustawie o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, to
zrozumia³e jest, ¿e tak¹ mo¿liwoœæ nale¿y stworzyæ.
St¹d te¿ministerstwopracyw trybiepilnymprzygo-
towa³o i przed³o¿y³o projekt ustawy Komitetowi Sta-
³emu Rady Ministrów, nastêpnie Radzie Ministrów,
Rada Ministrów Sejmowi, a teraz znalaz³ siê on
w Senacie. Chodzi o to, ¿eby ustawa wesz³a w ¿ycie
jeszcze w tym roku i by³o mo¿liwe udzielenie nieop-
rocentowanej po¿yczki z bud¿etu pañstwa. To jest
odpowiedŸ na pytanie dotycz¹ce trybu pilnego.

Kolejne pytanie dotyczy³o zasilenia funduszu
emerytalnego, wyodrêbnionego w ramach Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, œrodkami z Fundu-
szu Rezerwy Demograficznej. W 2009 r. nie jest
planowane zasilanie z Funduszu Rezerwy Demo-
graficznej, ale ju¿ w 2010 r., co bêd¹ pañstwo ob-
serwowaæ w kolejnych tygodniach, gdy wp³ynie
projekt ustawy bud¿etowej, a w³aœciwie ustawa
bud¿etowa, która zostanie uchwalona przez Sejm,
zauwa¿¹ pañstwo w jednej z pozycji planu finanso-
wego Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych zasile-
nie funduszu emerytalnego, wyodrêbnionego w ra-
mach Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, kwot¹
7,5 miliarda z³. W zwi¹zku z tym nale¿y wskazaæ,
¿e w 2010 r. takie zasilenie jest planowane.

Kolejna kwestia. Czy po¿yczka z bud¿etu pañ-
stwa nie obchodzi ustawy o finansach publicz-
nych? Ustawa o finansach publicznych przewidu-
je udzielanie po¿yczek z bud¿etu pañstwa. Takiej
mo¿liwoœci nie przewiduje ustawa o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych, st¹d ta nowelizacja.

Kwestia zasilenia FRD z prywatyzacji, bo o to te¿
pytano. Równie¿ w trakcie debaty dyskutowano
o kwestii obni¿enia zasilenia FRD wp³ywami z pry-
watyzacji z dzisiejszych 40% do 10%. Przed³o¿ony
projekt najlepiej ilustruje zamiary Rady Mini-
strów. Rada Ministrów nie dokonuje zmiany odpo-
wiedniego przepisu ustawy o systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych, mówi¹cego o zasileniu w wyso-

koœci 40% wp³ywów z prywatyzacji Funduszu Re-
zerwy Demograficznej. Takiej propozycji nie ma.
Nale¿y uznaæ, ¿e debata, która odby³a siê na etapie
uzgodnieñ miêdzyresortowych w ramach planu
prywatyzacji na kolejne lata pomiêdzy poszczegól-
nymi ministrami, zakoñczy³a siê przyjêciem roz-
wi¹zania, zgodnie z którym takiego projektu nie
bêdzie. W zwi¹zku z tym takie rozwi¹zanie nie jest
przedk³adane, co oczywiœcie nie oznacza, ¿e œrodki
z FRD nie bêd¹ w jakiœ sposób wykorzystane do sfi-
nansowania emerytur, bo – jak wskaza³em – usta-
wa bud¿etowa to przewiduje.

Jakie jest zasilenie wp³ywami z prywatyzacji
Funduszu Rezerwy Demograficznej? Proszê pañ-
stwa, obecnie w Funduszu Rezerwy Demograficz-
nej jest trochê ponad 7 miliardów z³, w³aœciwie
jest to 7 miliardów 39 milionów z kawa³kiem.
W tej kwocie w pierwszych trzech kwarta³ach – ta-
k¹ informacj¹ dysponujê – wp³ywy z prywatyzacji
wynosi³y 888 milionów z³. Takie s¹ wp³ywy z pry-
watyzacji. W kolejnych latach jest planowane dal-
sze zasilanie wp³ywami z prywatyzacji. Je¿eli pañ-
stwo spojrzeliby na harmonogram wynikaj¹cy
z planu prywatyzacji na lata 2008–2011, to na
rok 2010 œrodki, które przep³ynê³yby do Fundu-
szu Rezerwy Demograficznej, s¹ zaplanowane
w kwocie trochê ponad 9,5 miliarda, prawie
9,6 miliarda z³. Gdyby te plany siê ziœci³y, to mimo
¿e obecnie jest to oko³o 7 miliardów z³, to po prze-
kazaniu 7,5 miliarda z³ nale¿a³oby uznaæ, ¿e te
7,5 miliarda z³ by³oby wyp³acone w³aœnie z wp³y-
wów z prywatyzacji. W zwi¹zku z tym ten fundusz
w dalszym ci¹gu notowa³by coraz wy¿sze stany.

Ile miesiêcznie z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych przeznacza siê na emerytury i renty? Jest
to oko³o 11 miliardów z³.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kaleta.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Panie Ministrze, po tym, co pan powiedzia³,

mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e tak na dobr¹ sprawê
Fundusz Rezerwy Demograficznej nie bêdzie ist-
nia³. Je¿eli w tej chwili zabieramy 5,5 miliarda,
nie wiemy, kiedy oddamy, a jest w nim oko³o 8 mi-
liardów z³, to tak na dobr¹ sprawê pañstwo d¹¿y-
cie do jego likwidacji, do praktycznej likwidacji.
Mówienie o pomys³ach, o tym, jaki bêdzie wp³yw
w nastêpnym roku, jest – jak pokazuje nasze do-
œwiadczenie – wró¿eniem z fusów.

Przejdê do pytania. Panie Ministrze, czy nie od-
nosi pan wra¿enia, ¿e je¿eli bierze siê po¿yczkê
z Funduszu Rezerwy Demograficznej, to ta po¿y-
czka powinna byæ brana na pewien procent? Tak,
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aby by³a chocia¿ rekompensata za utratê tych
230 milionów, o których rozmawialiœmy, z uwagi
na niewykorzystane dywidendy z papierów warto-
œciowych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, mam takie

pytanie. Uczyniê pewne za³o¿enie. Je¿eli móg³by
pan odpowiedzieæ, to o to poproszê. Przyjmijmy
5,5 miliarda jako kwotê kredytu na szeœæ miesiê-
cy. Jakie by³yby mniej wiêcej koszty obs³ugi tego
kredytu? Jeszcze przytoczê pewne dane odnoœnie
do Funduszu Rezerwy Demograficznej. Prywaty-
zacja w 2007 r. to niestety niespe³na 2 miliardy,
teraz oko³o 6 miliardów. To tak przy okazji. Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze, dwa kró-

ciutkie pytania. Pierwsze. Czy s¹ oszacowane fak-
tyczne potrzeby, jeœli chodzi o wyp³aty w grudniu,
czy te œrodki s¹ zapewnione, czy te¿ bêdzie potrze-
ba skorzystania z dobrodziejstwa, jeœli tak mo¿na
powiedzieæ, ustawy, o której dzisiaj mówimy i z te-
go wynika tryb pilny? I drugie pytanie, które zada-
wa³em ju¿ panu senatorowi sprawozdawcy. Czy to
rozwi¹zanie jest zapisane w bud¿ecie przysz³ego
roku, czyli w bud¿ecie roku 2010?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, mo¿e po kolei. Podstawowa
kwestia jest taka. 5,5 miliarda to nie jest po¿ycz-
ka z Funduszu Rezerwy Demograficznej, to jest
po¿yczka z bud¿etu pañstwa, a wiêc w tym roku

nie nast¹pi uszczuplenie œrodków z Funduszu
Rezerwy Demograficznej. To jest pierwsza i pod-
stawowa sprawa. Gdyby dosz³o do uruchomie-
nia kredytu, a tak siê sta³o, bo proszê pañstwa,
wed³ug stanu na 8 grudnia 2009 r. z ³¹cznej linii
kredytowej, któr¹ ma Fundusz Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w bankach, wynosz¹cej 8 miliar-
dów 650 milionów z³, zad³u¿enie na ten dzieñ
wynosi 6 miliardów 155 milionów z³, to i tak po-
zostaje nam jeszcze kwota oko³o 2,5 miliarda z³
wolnych kredytów. Gdy pañstwo zadaj¹ pyta-
nie, dlaczego wprowadza siê tryb pilny, to odpo-
wiadam, ¿e tryb pilny przyjêto w³aœnie z tego po-
wodu, ¿eby by³a mo¿liwoœæ niep³acenia wyso-
kich odsetek w przypadku kredytów banko-
wych. Oczywiœcie odsetki od obligacji, je¿eli
pañstwo ostatecznie emituje obligacje, stano-
wi¹ jakiœ procent, ale ten procent jest ni¿szy.
Gdy liczyliœmy, ile tak w uproszczeniu mog³aby
wynieœæ obs³uga kredytów w wysokoœci 5,5 mi-
liarda z³, to okaza³o siê, ¿e jest to pewnie, mo¿e
nie ca³e, ale oko³o, 30 milionów z³ w skali mie-
si¹ca. Tak ¿e to jest ten koszt. Czyli podstawow¹
kwesti¹ jest nie po¿yczka z Funduszu Rezerwy
Demograficznej, a po¿yczka z bud¿etu pañstwa.

Teraz jest kolejne pytanie, o to, czy Fundusz
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, który zaci¹ga tê po¿y-
czkê…Czy gdy ma nast¹piæ zwrot do Funduszu
Rezerwy Demograficznej, powinien byæ on opro-
centowany? Trzeba sobie odpowiedzieæ na pyta-
nie, czym jest Fundusz Rezerwy Demograficznej
w systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Fundusz
Rezerwy Demograficznej jest, proszê pañstwa,
funduszem rezerwowym w stosunku do fundu-
szu emerytalnego wyodrêbnionego w Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. A wiêc jego podstawo-
wym zadaniem nie jest tylko to, ¿eby on rós³. On
jest po to, by gromadzi³ œrodki i ¿eby te œrodki,
gdy jest taka potrzeba, by³y przekazywane do
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, czyli jest
on zwyczajnym funduszem rezerwowym w sto-
sunku do funduszu emerytalnego wyodrêbnio-
nego w ramach Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Dziwne by wiêc by³o, gdyby nastêpnie trze-
ba by³o oddawaæ te œrodki z odsetkami. Oczywi-
œcie tak by by³o najkorzystniej dla Funduszu Re-
zerwy Demograficznej, ale nie wolno zapominaæ
o jego istocie.

Aha, jeszcze jedno pytanie: czy w bud¿ecie na
2010 r. s¹ zaplanowane po¿yczki z bud¿etu pañ-
stwa? Proszê pañstwa, tu jest jeszcze jedna kwe-
stia, któr¹ trzeba sobie w pe³ni uœwiadomiæ. Kon-
struuj¹c plan finansowy Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, zak³ada siê, ¿e œwiadczenia zosta-
n¹ wyp³acone z zebranych sk³adek, a niedobór
œrodków, który nie bêdzie finansowany z ze-
branych sk³adek, zostanie sfinansowany dota-
cj¹. Skoro bêdzie finansowany dotacj¹, to je¿eli
dziœ byœmy wiedzieli, ¿e te potrzeby s¹ wiêksze
i istnia³aby potrzeba zaci¹gniêcia po¿yczki z bu-
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d¿etu pañstwa w przysz³ym roku, nie by³oby sen-
su zapisywania po¿yczki, bo to by³oby anachro-
niczne. Po prostu nale¿y wpisaæ to w dotacje. Is-
tot¹ po¿yczki z bud¿etu pañstwa jest to, ¿e trud-
no jest j¹ planowaæ w bud¿ecie pañstwa na kolej-
ny rok. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Augustyn nie potrafi³ odpowie-

dzieæ na pytanie o to, jakie straty poniesie Fun-
dusz Rezerwy Demograficznej w czasie, gdy pie-
ni¹dze bêd¹ u po¿yczkobiorcy, i absolutnie siê te-
mu nie dziwiê, bo to bardzo trudne pytanie. Ale
mam nadziejê, ¿e pan minister na nie odpowie.

Bardzo bym te¿ prosi³ o odpowiedŸ na pytanie,
które wczeœniej zada³em: co siê stanie, gdy po sze-
œciu miesi¹cach bêd¹ k³opoty z oddaniem tych
pieniêdzy? I czy jest mo¿liwe zaci¹gniêcie ponow-
nej po¿yczki nazajutrz po tych szeœciu mie-
si¹cach? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzej Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania.
Pierwsze. Od którego roku Fundusz Ubezpie-

czeñ Spo³ecznych musi posi³kowaæ siê po¿yczka-
mi w celu utrzymania p³ynnoœci finansowej?

I drugie pytanie. Jaki wp³yw na Fundusz Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych mia³o zmniejszenie sk³adki
rentowej w poprzedniej kadencji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Ministrze, jak to z po¿yczkami bywa, ka¿-
d¹ po¿yczkê trzeba oddaæ. W zwi¹zku z tym moje
pytanie jest proste i krótkie: z czego rz¹d ma za-
miar oddaæ po¿yczkê do Funduszu Rezerwy De-
mograficznej? Bo tak na dobr¹ sprawê bêdzie to
dotacja. No tak czy nie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, co do pierwszego pytania, doty-
cz¹cego straty po stronie, jak rozumiem, FRD
w przypadku przekazania œrodków do Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, to powtórzê: istot¹
Funduszu Rezerwy Demograficznej jest to, ¿e jest
on funduszem rezerwowym w stosunku do Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Taka jest jego is-
tota, na tym ma polegaæ jego zasadnicze dzia³anie.
W zwi¹zku z tym to, ¿e Fundusz Rezerwy Demo-
graficznej w jakimœ momencie bêdzie zasila³ fun-
dusz emerytalny wyodrêbniony w Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jest naturalne, natural-
ne s¹ dotacje z Funduszu Rezerwy Demograficznej
i takie dotacje s¹ zaplanowane na przysz³y rok.
Oczywiœcie gdy oprócz tych dotacji wprowadzamy
now¹ mo¿liwoœæ w postaci po¿yczki z Funduszu
Rezerwy Demograficznej, to dzia³anie to s³u¿y te-
mu, ¿eby Fundusz Rezerwy Demograficznej nie
tylko przekazywa³ dotacje, a wiêc przekazywa³
œrodki bezzwrotnie, ale te¿ temu, rz¹d staje tu w³a-
œnie na takim stanowisku, ¿eby d³ugocelowo gro-
madzi³ œrodki. A wiêc wprowadza siê równie¿ mo¿-
liwoœæ udzielania po¿yczki, czyli zwracania prze-
kazanych œrodków. Je¿eli nie wprowadzimy tego
rozwi¹zania, to dzia³ania mog¹ byæ bardzo proste –
kilkoma rozporz¹dzeniami Rady Ministrów mo¿na
doprowadziæ do stanu takiego, w którym Fundusz
Rezerwy Demograficznej ostatecznie po prostu nie
bêdzie mia³ œrodków. Wprowadzanie rozwi¹zañ
w postaci po¿yczki jest z punktu widzenia rz¹du
dzia³aniem dyscyplinuj¹cym, rz¹d sam dla siebie,
dla bud¿etu pañstwa wprowadza dzia³ania dy-
scyplinuj¹ce, tak aby Fundusz Rezerwy Demogra-
ficznej mimo wszystko jednak gromadzi³ te œrodki.

Przypomnê, ¿e gdy w 1998 r. konstruowany by³
Fundusz Rezerwy Demograficznej, zak³ada³o siê, i¿
pocz¹wszy od wejœcia w ¿ycie ustawy bêdzie on gro-
madzi³ œrodki w wysokoœci 1% podstawy wymiaru
sk³adek na ubezpieczenia emerytalne. Proszê
jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e i w 1999 r.,
i w 2000 r., i w 2001 r. podjêto decyzjê o tym, ¿eby te
œrodki nie by³y jednak przekazywane do Funduszu
Rezerwy Demograficznej, a pocz¹wszy od 2002 r.
ten odsetek przekazywanych œrodków zosta³ prze-
trzebiony, w zwi¹zku z tym Fundusz Rezerwy De-
mograficznej nie posiada dziœ takich œrodków, jakie
móg³ zgromadziæ w lepszychlatach. Teraz mamy la-
ta gorsze i istnieje koniecznoœæ posi³kowania siê
œrodkami takiego tworu, który zosta³ powo³any w³a-
œnie do realizacji tych dzia³añ.
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Proszê pañstwa, je¿eli w przepisach wpisuje
siê, ¿e zwrot tych œrodków musi nast¹piæ w termi-
nie do szeœciu miesiêcy, to on po prostu, najzwy-
czajniej w œwiecie nast¹pi. Rol¹ ministra finan-
sów jest to, ¿eby zapewniæ odpowiednie œrodki.
A z czego? Pañstwo doskonale wiedz¹, jak siê zdo-
bywa œrodki, gdy s¹ one potrzebne.

Czy istnieje mo¿liwoœæ udzielenia kolejnej po-
¿yczki? No tak, oczywiœcie ¿e istnieje mo¿liwoœæ
udzielenia kolejnej po¿yczki. Ale ja bym nie demo-
nizowa³ tych po¿yczek z prostej przyczyny – one
maj¹ mieæ charakter chwilowy. Zdarza siê nieje-
dnokrotnie, ¿e przep³ywy finansowe w pañstwie
s¹ takie, i¿ na oko³o szeœæ, siedem dni brakuje ja-
kiejœ kwoty. I ¿eby za ka¿dym razem nie uciekaæ
siê do kredytów bankowych, bo przecie¿ takie roz-
wi¹zanie funkcjonuje obecnie w ustawie o syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych, proponuje siê roz-
wi¹zanie tañsze, a wiêc wziêcie takiej chwilówki
z wolnych œrodków z Funduszu Rezerwy Demo-
graficznej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, dziêkujê panu…
A, jest pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze jedno pytanie na koniec, Panie Mini-

strze, zwi¹zane z tym, co mówi³em na wstêpie
swoich pytañ. Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e to
jest sytuacja, która nie wzmacnia zaufania oby-
wateli do pañstwa, tylko odwrotnie? Sytuacja kla-
rowna i jasna to taka, ¿e rz¹d jest gwarantem wy-
p³aty œwiadczeñ, rz¹d zabezpiecza w bud¿ecie od-
powiedni¹ dotacjê. A takie przek³adanie pieniêdzy
publicznych, bo to jest przek³adanie z jednej kie-
szeni do drugiej, powoduje, ¿e obywatele w³aœnie
trac¹ zaufanie do pañstwa jako gwaranta tych
wyp³at, tych œwiadczeñ, które pañstwo po prostu
powinno gwarantowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, przed³o¿enie przez rz¹d tej no-
welizacji dowodzi dba³oœci o zaufanie obywateli do
pañstwa. Wzmacnianie zaufania obywateli do pañ-
stwa by³oby problematyczne wtedy w³aœnie, gdyby
dochodzi³o do sytuacji, ¿e Fundusz Ubezpieczeñ

Spo³ecznych nie ma œrodków na wyp³atê œwiad-
czeñ. To pañstwo jest gwarantem wyp³aty œwiad-
czeñ z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. I je¿eli
istnieje, proszê pañstwa, mo¿liwoœæ zaci¹gniêcia
po¿yczki, która bêdzie tañsza od kredytu, a wiêc
mo¿liwoœæ tañszego sfinansowania tych œwiadczeñ,
nale¿y to zrobiæ i rz¹dpodj¹³ todzia³anie.Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Owczarek, jeszcze jedno pytanie.

Senator Andrzej Owczarek:

Powtórzê moje pytania, bo pan minister o nich
zapomnia³.

Chodzi³o o to, od kiedy Fundusz Ubezpieczeñ
Spo³ecznych posi³kuje siê po¿yczkami w celu
utrzymania p³ynnoœci finansowej i jaki by³ wp³yw
zmniejszenia sk³adki rentowej na sytuacjê FUS.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powtórzê pytanie, które by³o

skierowane do senatora sprawozdawcy, i na które
nie uzyska³em odpowiedzi. Mo¿e trochê inaczej je
teraz sformu³ujê. Kiedy rz¹d podj¹³ decyzjê o pra-
cy nad ustaw¹, któr¹ przed sob¹ mamy? Zwra-
cam uwagê, ¿e dziœ jest 15 grudnia, a ustawa ma
wejœæ w ¿ycie z dniem jej og³oszenia. A wiêc musi
j¹ uchwaliæ Senat, je¿eli nie bêdzie poprawek, to
dobrze siê z³o¿y, bo byæ mo¿e zmieœcimy siê
w okresie, kiedy prezydent mo¿e podpisaæ, ale je-
szcze nale¿y j¹ opublikowaæ w Dzienniku Ustaw.
Czy nie jest za póŸno na takie decyzje?

I tak¿e na jakiœ nieporz¹dek w pracach rz¹du
chcia³bym tutaj wskazaæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Dzisiaj jest piêtnasty, chcia³bym sprostowaæ.

Szesnasty, nie piêtnasty, przepraszam.
(Senator Tadeusz Gruszka: Tym gorzej.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Tryb pilny ma to do siebie, ¿e je¿eli pañstwo
przyjm¹ ustawê bez poprawek, to ona trafi do pana
prezydenta i pan prezydent bêdzie mia³ siedem dni
na jej podpisanie. Oznacza to tyle, ¿e od razu po
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œwiêtach bêdzie mo¿liwe og³oszenie ustawy
w Dzienniku Ustaw, a wiêc wejdzie w ¿ycie jeszcze
w tym roku. A zatem w terminach siê mieœcimy.

Co do pytania o wp³yw obni¿enia sk³adki rento-
wej, to powiem, ¿e ten wp³yw jest oczywiœcie zna-
czny. On by³ szacowany pocz¹tkowo na jakieœ
19 miliardów z³ w skali roku. Musia³bym dok³a-
dnie sprawdziæ, jak to dziœ by³oby szacowane. Je-
¿eli istnieje taka potrzeba, to udzielê odpowiedzi
na piœmie.

I jeszcze pytanie o to, czy Fundusz Ubezpieczeñ
Spo³ecznych korzysta³ kiedykolwiek z po¿yczek.
Pragnê zauwa¿yæ, ¿e ju¿ w tej chwili ma urucho-
mione linie kredytowe, korzysta z kredytów ban-
kowych na 6 miliardów 155 milionów z³, i z takich
kredytów niejednokrotnie w swojej przesz³oœci
korzysta³. Powiem wiêcej, nawet z po¿yczek z bu-
d¿etu pañstwa te¿ ju¿ Fundusz Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych w swoim czasie korzysta³, ta mo¿liwoœæ
bodaj¿e w roku 2002 czy 2003 zosta³a zlikwido-
wana, korzysta³ z nadziej¹ w³aœnie na to, ¿e wszy-
stko za³atwiæ mog¹ dotacje i ewentualnie kredyty
bankowe. Okazuje siê jednak, ¿e kredyty banko-
we w porównaniu do udzielania po¿yczek z bud¿e-
tu pañstwa charakteryzuj¹ siê tym, ¿e s¹ dro¿sze.
W zwi¹zku z tym jeszcze raz powtórzê, ¿e jest rze-
cz¹ istotn¹, by œwiadczenia z Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych finansowaæ w tañszy sposób.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nawi¹zuj¹c do pañskiej odpo-

wiedzi w sprawie obni¿enia sk³adki rentowej,
chcia³bym zasiêgn¹æ pañskiej opinii w takiej
sprawie. Jeœli to wynios³o oko³o 19 miliardów, to
9, 10 miliardów zosta³o w kieszeniach Polaków.
Czy pañskim zdaniem to jedna z podstawowych
kotwic, dziêki której dzisiaj maluje siê Polskê na
zielono, czy to dziêki temu obni¿eniu Polacy maj¹
pieni¹dze i mog¹ je wydawaæ na konsumpcjê?
Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, krótkie pytanie podsumowu-

j¹ce, takie które dotyczy istoty sprawy. Gdyby ta

ustawa nie wesz³a ¿ycie, gdyby rz¹d nie mia³ mo¿-
liwoœci skorzystania ze œrodków z Funduszu Re-
zerwy Demograficznej, to czy wyp³aty œwiadczeñ
emerytalno-rentowych by³yby zagro¿one jeszcze
w tym roku?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, wyplata œwiadczeñ emerytal-
no-rentowych w tym roku nie jest zagro¿ona. My
nie rozmawiamy o zagro¿eniu wyp³aty œwiadczeñ
emerytalno-rentowych, my rozmawiamy o tym,
jak sfinansowaæ taniej tê wyp³atê. Wskaza³em, ¿e
linie kredytowe s¹ uruchomione i nie s¹ w pe³ni
wykorzystane. W zwi¹zku z tym nie ma ¿adnego
zagro¿enia dla wyp³aty œwiadczeñ emerytalno-re-
ntowych. To nie oznacza jednak, ¿e rz¹d ma spo-
kojnie obserwowaæ sytuacjê, któr¹ wykorzystuj¹
banki komercyjne. Poniewa¿ wiadomo, ¿e nie ma
alternatywy dla zaci¹gniêcia kredytu, oferty ban-
ków komercyjnych s¹ odpowiednio wysokie. Dla-
tego nale¿y zawsze podejmowaæ takie dzia³ania,
które w sytuacji, gdy konieczne jest sfinansowanie
pewnych dzia³añ, w tym wypadku œwiadczeñ, spo-
woduj¹, ¿e to sfinansowanie odbêdzie siê w sposób
tañszy. Ta ustawa mówi nie o tym, czy œwiadczenia
bêd¹ w grudniu sfinansowane, wyp³acone, bo one
bêd¹ wyp³acone niezale¿nie od tego, co siê z ni¹
stanie. Ta ustawa mówi o tym, ¿e mo¿na czegoœ do-
konaæ w sposób tañszy. I jeszcze raz powtórzê: mó-
wimy o po¿yczce z bud¿etu pañstwa.

I teraz pytanie o sk³adkê rentow¹. Podkreœlam,
¿e w moim g³êbokim przekonaniu obni¿enie
sk³adki rentowej wówczas, gdy by³o przeprowa-
dzane, w 2007 r., by³o b³êdem. Dziœ z kolei uwa-
¿am, ¿e podnoszenie sk³adki rentowej w sytuacji,
gdy mamy kryzys, równie¿ by³oby b³êdem.
W okresie kryzysu nie przykrêca siê obci¹¿eñ fis-
kalnych, poniewa¿ gospodarka siê dodatkowo
sch³odzi. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e przemówienie senatora nie

mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym mo¿na sk³a-
daæ do zamkniêcia dyskusji.

Pan senator Stanis³aw Kogut chcia³ zabraæ
g³os.

Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Zaproszeni Goœcie!

Ja siê g³êboko wczytywa³em w tê ustawê,
w przed³o¿enie rz¹dowe, i z bólem serca muszê tu
stwierdziæ, ¿e jestem przeciwnikiem u¿ywania tej
ustawy jako narzêdzia walki politycznej. Czyta-
³em dzisiaj, Drodzy Pañstwo, „Rzeczpospolit¹”,
i co widzê? Nie tak dawno g³osowaliœmy nad usta-
wami oko³obud¿etowymi, za spraw¹ których na-
stêpowa³a likwidacja wielu gospodarstw pomoc-
niczych, a tak¿e PFRON. Dziœ w gazecie ci sami lu-
dzie którzy podnosili rêkê, g³osuj¹c za likwidacj¹,
mówi¹, ¿e byli za utrzymaniem PFRON. Drodzy
Pañstwo, ja jako góral takiego cynizmu nie lubiê.

I powiem tak. Przed³o¿enie rz¹dowe wprowa-
dza po prostu dwa instrumenty finansowe. Po
pierwsze, rz¹d przedstawi³ sposób uelastycznie-
nia zasilania Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, w skrócie FUS, przez wprowadzenie mo¿li-
woœci zaci¹gania nieoprocentowanych po¿yczek
z bud¿etu pañstwa oraz z Funduszu Rezerwy De-
mograficznej. W wypadku po¿yczki z Funduszu
Rezerwy Demograficznej œrodki te mia³yby byæ
zwrócone w ci¹gu szeœciu miesiêcy. Chcia³bym
pañstwu przedstawiæ pewien tok myœlenia, który
sprowadza siê do tego, ¿e faktycznym powodem
wprowadzenia tych zmian jest umo¿liwienie do-
konywania pewnych przesuniêæ bud¿etowych
w celu zmniejszenia czy wrêcz ukrycia bardzo
du¿ego deficytu bud¿etowego. Takie manewry
by³y ju¿ stosowane w odniesieniu do Krajowego
Funduszu Drogowego.

Odniosê siê do zapisów, które pozwalaj¹ za-
ci¹gaæ po¿yczkê z bud¿etu pañstwa. Mo¿emy tu-
taj przewidzieæ dwa warianty. Pierwszy wariant
polega na tym, ¿e s¹ wolne œrodki z tytu³u wy¿-
szych wp³ywów do bud¿etu i mo¿na je przezna-
czyæ, stosuj¹c prosty mechanizm, na nieoprocen-
towan¹ po¿yczkê dla FUS. Ale nale¿y zadaæ pyta-
nie: z jakich œrodków FUS mia³by tê po¿yczkê
zwróciæ: czy z wp³at ze sk³adek emerytalnych, czy
z przyznawanej corocznie funduszowi dotacji?
W ka¿dym przypadku zwrot po¿yczki ³¹czy siê
z pog³êbieniem deficytu funduszu, je¿eli chodzi
o œrodki na wyp³atê bie¿¹cych œwiadczeñ. W re-
zultacie sp³acanie po¿yczki spowoduje zwiêksze-
nie dotacji, jako ¿e Skarb Pañstwa gwarantuje
wyp³atê œwiadczeñ z funduszu emerytalnego.
W projekcie ustawy nie okreœla siê ani terminu
sp³aty tej po¿yczki, ani ewentualnej mo¿liwoœci jej
umorzenia. Nie wiemy, czy wysokoœæ udzielanej
po¿yczki powinna byæ zapisana w ustawie bud¿e-
towej. Z drugim wariantem mamy do czynienia
wtedy, gdy w bud¿ecie pañstwa nie ma wolnych
œrodków i bud¿et wydaje obligacje. Mo¿na za³o-
¿yæ, ¿e koszty emisji obligacji bêd¹ ni¿sze ni¿ ko-
szty zaci¹gniêcia kredytu w bankach komercyj-
nych. W tej sytuacji FUS uzyska tañszy kredyt.

Ale pozostaje ten sam problem: po¿yczkê nale¿y
zwróciæ. I pytanie brzmi: z jakich œrodków? Czy
w takiej sytuacji prostszym i bardziej czytelnym
rozwi¹zaniem nie bêdzie zwiêkszenie dotacji dla
Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych?

Po drugie, proponowanym sposobem uelasty-
cznienia zasilenia funduszu, jak ju¿ wspomnia-
³em, jest nieoprocentowana po¿yczka z Funduszu
Rezerwy Demograficznej. W obecnym stanie pra-
wnym œrodki te mog¹ byæ wykorzystane na uzu-
pe³nienie wynikaj¹cych z przyczyn demograficz-
nych niedoborów funduszu. Wiemy, ¿e taki ruch
minister finansów wykona³ w ustawie bud¿etowej
na rok 2010. Udzielenie nieoprocentowanej po¿y-
czki z funduszu na okres szeœciu miesiêcy, a teraz
byæ mo¿e – pan minister Bucior tak powiedzia³ –
szeœciu, siedmiu dni, nara¿a Fundusz Rezerwy
Demograficznej na straty finansowe, albowiem
wszystkie œrodki funduszu lokowane s¹ w papie-
rach skarbowych, akcjach i obligacjach. Jako
przyk³ad podam, ¿e dochody Funduszu Rezerwy
Demograficznej z tytu³u inwestowania tych œrod-
ków w 2010 r. s¹ szacowane na 242 miliony z³. Po-
traktowanie Funduszu Rezerwy Demograficznej
jako kasy zapomogowej w sytuacji trudnoœci bu-
d¿etowych zburzy sprawne dzia³anie systemu po-
mna¿ania tych œrodków na rzecz zwiêkszenia fun-
duszu dla przysz³ych emerytów.

Chcia³bym z ca³¹ stanowczoœci¹ stwierdziæ,
¿e siêganie do Funduszu Rezerwy Demograficz-
nej w celu rozwi¹zania bie¿¹cych problemów
bud¿etowych jest nieodpowiedzialne. Uwa¿am,
¿e uruchomienie œrodków z funduszu i przeka-
zanie do FUS kwoty 2,5 miliarda z³ w roku bu-
d¿etowym jest naprawdê groŸne, jeœli chodzi
o zabezpieczenie przysz³ych emerytów. Wydaje
mi siê, ¿e ani pan marsza³ek, ani pan senator
Rulewski, ani ja – wszyscy walczyliœmy o woln¹
i niepodleg³¹ Polskê – nie chcielibyœmy, ¿eby sy-
stem ubezpieczeñ spo³ecznych w nied³ugim cza-
sie dorówna³ systemowi chilijskiemu. Wed³ug
mnie, ale tak¿e analityków, co przeczyta³em
w „Rzeczpospolitej”, ten system powinien byæ
wprowadzony w roku 2010, kiedy jeden emeryt
bêdzie przypada³ na jednego pracownika. Ser-
decznie proszê, ¿eby sprawy przysz³oœci emery-
tów traktowaæ bardzo powa¿nie, nie zadawaæ
pytania pod swojego ministra, ¿eby mog³a paœæ
odpowiedŸ pod publikê, bo nied³ugo nie bêdzie
rozliczaæ nas publika, ino emeryci, którzy mog¹
nie dostaæ emerytury. Ja z ca³¹ odpowiedzialno-
œci¹ to stwierdzam. Myœmy przyszli tu, ¿eby s³u-
¿yæ, po pierwsze – Bogu, po drugie – OjczyŸnie,
a po trzecie – tak¿e emerytom. I skoñczmy z wal-
k¹ polityczn¹ w sytuacji, kiedy ten system po
prostu siê wali. Ja rozumiem, ¿e bud¿et te¿ jest
w niebezpieczeñstwie i wprowadza siê ró¿ne rze-
czy w trybie pilnym, ale miejmy, Panie Mini-
strze, cywiln¹ odwagê powiedzieæ, dlaczego to
robimy. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê senatora Augustyna o zabranie g³osu.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Nie chcia³bym wchodziæ tutaj w meandry prze-
p³ywów finansowych miêdzy bud¿etem, Fundu-
szem Rezerwy Demograficznej i FUS. Du¿o m¹d-
rych s³ów zosta³o na ten temat powiedzianych
i mamy chyba mniej wiêcej jasnoœæ co do tego.
Skonkludujê tylko tê czêœæ rozwa¿añ w ten sposób,
¿e ka¿dy z nas wie, na czym tak naprawdê najlepiej
zarabia siê w obrocie finansami. Zawsze ³atwiej
i lepiej zarabia siê na kredycie ni¿ na obrocie œrod-
kami. I to jest ta intencja, która przyœwieca ca³ej
ustawie. Chodzi o to, ¿eby tê ró¿nicê zdyskontowaæ
i na tym nie dawaæ zarabiaæ komercyjnie.

Ta ustawa zwraca nasz¹ uwagê na dwie spra-
wy, o czym mówi³ przed chwil¹ pan senator Kogut,
mianowicie na sytuacjê demograficzn¹ i zwi¹zane
z tym potrzeby zabezpieczenia pewnoœci wyp³at
œwiadczeñ emerytalnych, i na sytuacjê bud¿etu
i samego Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

W przysz³ym roku deficyt finansów publicznych
czy raczej d³ug finansów publicznych siêgnie
740 miliardów z³. To jest ogromna, wrêcz niewyob-
ra¿alna kwota. Na ka¿dego obywatela, od noworod-
ka do staruszka, przypada oko³o 20 tysiêcy z³. Jest
to wielkie obci¹¿enie. I nale¿y zadaæ sobie pytanie,
z czego ono siê przede wszystkim bierze. Ekonomi-
œci mówi¹, ¿e z tak zwanych nadmiernych transfe-
rów socjalnych. Ale jaka pozycja w tych transferach
socjalnych zajmuje najwiêcej miejsca? Oczywiœcie
emerytury i renty. I to w³aœnie nieuporz¹dkowanie
tego systemu powoduje szybkie narastanie zad³u-
¿enia Polski i tak du¿y deficyt bud¿etowy.

Proszê pañstwa, je¿eli w przysz³ym roku wyko-
nalibyœmy pewn¹ operacjê matematyczn¹ i popa-
trzyli na bud¿et systemów emerytalnych, to wy-
gl¹da³by on mniej wiêcej tak: 38 miliardów z³ trzeba
bêdzie dop³aciæ do FUS, 22 miliardy trzeba bêdzie
oddaæ do ZUS z tytu³u przekazywanych sk³adek do
OFE, na emerytury mundurowe pójdzie oko³o 9 mi-
liardów, a do FUS jeszcze oko³o 7-7,5 miliarda
z Funduszu Rezerwy Demograficznej i oko³o 16 mi-
liardów do KRUS. Proszê pañstwa, to jest grubo po-
nad 90 miliardów z³. Tyle z bud¿etu pañstwa, z na-
szych podatków, musimy przekazaæ do systemu
emerytalnego. Jak siê popatrzy teraz na to z pun-
ktu widzenia planowanego deficytu bud¿etowego,
który ma siêgn¹æ 52 miliardów z³ zgodnie z pla-
nem, w tym roku jest nieco ponad 27 miliardów,
to widzimy, ¿e to jest du¿o wiêcej ni¿ ca³y deficyt
przewidziany w bud¿ecie na ka¿dy rok, bo tak jest
od wielu, wielu lat. Krótko mówi¹c, je¿eli nasze
dzieci, nasi wnukowie maj¹ podo³aæ gromadzeniu

œrodków na wyp³atê emerytur – przecie¿ tak na-
prawdê w czêœci zusowskiej to jest wci¹¿ system
repartycyjny, czyli bêdziemy wyp³acaæ z bie-
¿¹cych wp³ywów – to musimy uporz¹dkowaæ sy-
tuacjê w emeryturach i rentach. A jest tam na-
prawdê wiele do zrobienia.

Chcia³bym w tej czêœci wypowiedzi podkreœliæ, ¿e
nie da siê wybrn¹æ ze skomplikowanej sytuacji bu-
d¿etowej w najbli¿szych latach i utrzymaæ zapisa-
nego w konstytucji poziomu zad³u¿enia, jeœli nie
zdo³amy uporz¹dkowaæ sytuacji w systemie emery-
talno-rentowym. Czêœæ z pañstwa zapewne pamiê-
ta te dane, ale myœlê, ¿e warto je przypomnieæ. Otó¿
w zesz³ym roku 80% wszystkich Polaków, którzy
przeszli na emeryturê, to byli wczeœniejsi emeryci.
I to pokazuje ten paradoks, ¿e chocia¿, statystycz-
nie, przeciêtny Polak od momentu osi¹gniêcia usta-
wowego wieku emerytalnego do koñca swojego ¿y-
cia ¿yje zaledwie kilka lat, to jednak nie jest w stanie
uzbieraæ wystarczaj¹cej sumy pieniêdzy, by te wy-
p³aty przez kilka ostatnich lat jego ¿ycia by³y przy-
zwoite, mimo ¿e pracuje czêsto czterdzieœci czy
czterdzieœci piêæ lat.Dlaczego?Anow³aœniedlatego,
¿e w systemie emerytalnym jest tak wielu tych, któ-
rzy krótko wp³acali, a mimo to bêd¹ bardzo d³ugo
pobierali œwiadczenia emerytalne. Nie chodzi o to,
¿eby kogokolwiek komukolwiek przeciwstawiaæ.
By³o bardzo wiele czynników, które do tego dopro-
wadzi³y, poczynaj¹c od tego, ¿e w latach osiemdzie-
si¹tych rozdawano przywileje emerytalne, oraz ¿e
w trudnym okresie transformacji ludzie, nie maj¹c
innych mo¿liwoœci, starali siê ratowaæ swoj¹ sytua-
cjê poprzez przechodzenie na renty czy emerytury
tak szybko, jak tylko to by³o mo¿liwe. Ale to s¹ fakty,
których odwróciæ siê ju¿ nie da.

Na dodatek – i tu ju¿ chcia³bym przejœæ do sytua-
cji demograficznej, do tego, ¿e mamy niekorzystn¹
tendencjê demograficzn¹ – ma³o kto z Polaków so-
bie uœwiadamia, ¿e jesteœmy w pierwszej osiemna-
stce najstarszych krajów œwiata, razem z innymi
krajami europejskimi, i ¿e dynamika starzenia siê
polskiego spo³eczeñstwa, poczynaj¹c w³aœnie od
przysz³ego roku, od roku 2010, bêdzie narasta³a,
apóŸniej, oko³o roku2020, gwa³townieprzyœpieszy.
Co to za daty? Rok 2010 r. to jest data, która wynika
z prostego rachunku, 1945 + 65 – szeœædziesi¹t piêæ
lat to dzisiaj wiek emerytalny, i to ten górny – daje
2010, a wiêc rok, w którym pierwsze roczniki wy¿u
demograficznego osi¹gn¹ wiek emerytalny. I to zja-
wisko bêdzie gwa³townie przyspiesza³o, a¿ do roku
2020,kiedyszczytbabyboomuz latpiêædziesi¹tych
przejdzienaemeryturê, osi¹gaj¹c tenkoñcowywiek
emerytalny. Wtedy ta sytuacja bêdzie najbardziej
dramatyczna. Wiedz¹c to, twórcy systemu emery-
talnego zaproponowali utworzenie Funduszu Re-
zerwy Demograficznej.

Sk³adki na ten fundusz mia³y systematycznie
rosn¹æ, o ile pamiêtam, mia³y osi¹gn¹æ nie mniej
ni¿ 1%. Nigdy siê tak nie sta³o, przeciwnie – zaczê-
to te sk³adki zmniejszaæ, wreszcie ustabilizowa³y
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siê one na poziomie 0,35%. Jest to, przypomnê,
wci¹¿ za ma³o w stosunku do tego, co proponowali
twórcy reformy. Ale dobrze, ¿e wreszcie w ubieg-
³ym roku ten drugi segment zasilania funduszu
œrodkami z prywatyzacji zosta³ uruchomiony.
Mam nadziejê, ¿e determinacja rz¹du, by utrzy-
maæ czterdziestoprocentowy poziom przekazywa-
nych œrodków z prywatyzacji, wystarczy do tego,
¿eby zgromadziæ tam pokaŸne kwoty.

Proszê pañstwa, na zakoñczenie chcia³bym
podkreœliæ, ¿e nie ma groŸby braku wyp³aty eme-
rytur w Polsce.

(Senator Grzegorz Banaœ: Szkoda, ¿e nie ma tej
groŸby.) (Rozmowy na sali)

System emerytalny jest tak skonstruowany, ¿e
gwarancje pañstwa co do pewnoœci tych wyp³at,
s¹ do zrealizowania. Pytanie tylko – przy okazji tej
ustawy, ale i w odniesieniu do ca³ego systemu –
jakim kosztem bêdzie siê to odbywa³o. I drugie py-
tanie – czyim kosztem. Wydaje siê, ¿e dokoñczenie
reformy systemu emerytalnego bêdzie odpowie-
dzi¹ na te dwa pytania. Tylko ¿eby to siê nie odby-
wa³o kosztem rozwoju, bo te pieni¹dze, które mu-
simy lokowaæ w uzupe³nianie dziury w FUS, mo¿-
na by by³o przeznaczaæ na rozwój, na pomna¿anie
naszego dobrobytu, na pomniejszanie biedy, na
wzrost zatrudnienia.

I drugie pytanie: czyim kosztem to siê bêdzie
odbywa³o. By³oby to naprawdê wyj¹tkowe drañ-
stwo, gdybyœmy siê godzili na to, by tak ogromny
ciê¿ar spad³ na nasze dzieci i na nasze wnuki. Bo
dalsze zad³u¿anie pañstwa, g³ównie na rzecz
utrzymania p³ynnoœci w systemie emerytalno-
-rentowym, na koszt przysz³ych pokoleñ dopro-
wadzi do tego, ¿e dzieci naszego pokolenia,
a zw³aszcza nasze wnuki bêd¹ mia³y te szanse je-
szcze mniejsze, ni¿ my mamy dzisiaj, z powodu
tej dziury, która powstaje w bud¿ecie pañstwa ze
wzglêdu na niedokoñczenie reformy systemu
emerytalnego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bardzo proszê ju¿ koñczyæ…)

Dlatego koñcz¹c, proszê o przyjêcie tej ustawy
i o refleksjê nad tym, co dalej i ile jeszcze pracy
mamy do wykonania, by system emerytalny móg³
funkcjonowaæ w³aœciwie, nie obci¹¿a³ nadmiernie
naszych szans rozwojowych, a zw³aszcza nie prze-
rzuca³ ciê¿aru zbilansowania na nasze dzieci
i wnuki. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Wiedza pana senatora na ten temat jest impo-

nuj¹ca, wiem, ¿e pan senator móg³by tutaj godzi-

nami o tym mówiæ i walczyæ o dobro tych osób, ale
nasz czas jest ograniczony.

Do g³osu zapisa³ siê jeszcze pan senatora Piotr
Kaleta.

Czy ktoœ jeszcze chce zabraæ g³os?
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Ja wiem, ¿e pan senator Augustyn jest w bar-

dzo trudnej sytuacji, poniewa¿ próbuje broniæ
czegoœ, czego tak naprawdê obroniæ siê nie da.
Panie Senatorze, jest jak jest, a jest niestety nie-
dobrze.

Mówienie o tym, ¿e Polska jest zielon¹ wysp¹,
jest prawdziwe tylko pod jednym wzglêdem: Pol-
ska jest wysp¹, ale odnoszê wra¿enie, ¿e odciêt¹
od rzeczywistoœci, wysp¹, do której nie docieraj¹
wskazówki osób mówi¹cych, co tak na dobr¹
sprawê dzieje siê na œwiecie. Odnoszê takie wra-
¿enie, ¿e pañstwo tak¿e macie troszeczkê odreal-
niony obraz tej sytuacji.

Pan senator Augustyn mówi³ tutaj du¿o o de-
mografii, powiedzia³ miêdzy innymi, ¿e w Polsce
nie ma groŸby, nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby nie
by³y wyp³acane emerytury. Otó¿, Panie Senato-
rze, do mnie docieraj¹ ju¿ sygna³y, ¿e samorz¹dy
maj¹ problemy z wyp³at¹ zasi³ków rodzinnych czy
zasi³ków alimentacyjnych. W zwi¹zku z tym w ja-
kiej sytuacji siê obecnie znajdujemy? O czym my
tu dzisiaj rozmawiamy, proszê pañstwa? Powtó-
rzê pytanie, które zosta³o tu ju¿ postawione w cza-
sie dyskusji: skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest
tak Ÿle? Proszê pañstwa, jest dramatycznie Ÿle.

Skoro bijemy na alrm, ¿e polskie spo³eczeñ-
stwo siê starzeje, to moglibyœmy zapytaæ: co zrobi³
rz¹d, rz¹d Donalda Tuska, ¿eby w Polsce rodzi³o
siê wiêcej dzieci? Przypomnijcie sobie pañstwo
debatê, która mia³a miejsce, kiedy w Polsce by³o
wprowadzane becikowe, przypomnijcie sobie
pañstwo, z jak¹ furi¹ atakowaliœcie rozwi¹zanie,
które mog³oby doprowadziæ do tego, ¿eby w Polsce
zaczê³o siê rodziæ wiêcej dzieci.

Mówienie o tym, ¿e rz¹d zak³ada, ¿e pieni¹dze
z prywatyzacji pójd¹ na Fundusz Rezerwy Demo-
graficznej, to jest znowu mówienie o pieni¹dzach
wirtualnych, proszê pañstwa. Przecie¿ te pie-
ni¹dze tak naprawdê s¹ nieokreœlone, nienama-
calne, przecie¿ my w ogóle nie wiemy, czy takie
wp³ywy bêd¹. Jedyn¹ rzecz¹ pewn¹, o której mo-
¿emy dziœ mówiæ, to jest 0,35%, a nie to, ¿e bêdzie-
my mieli nie wiadomo jakie kwoty, które bêd¹
wp³ywa³y do tego funduszu.

Ale wróæmy do kwestii funduszu. Szanowni
Pañstwo, otó¿ odnoszê takie wra¿enie, ¿e rz¹d
przy okazji zmiany tej ustawy, wprowadza coœ, co
mo¿na by okreœliæ mianem kasy zapomogowo-po-
¿yczkowej. Na dobr¹ sprawê jest to sytuacja, któ-
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r¹ mo¿na podsumowaæ w ten sposób: teraz po¿y-
czam, a oddam wtedy, kiedy bêdê chcia³. Wyob-
raŸmy sobie tak¹ sytuacjê, ¿e Rada Ministrów po-
dejmuje decyzjê o po¿yczce na pó³ roku i po tym
pó³roczu mija termin, kiedy trzeba tê po¿yczkê od-
daæ. No to co mo¿na zrobiæ? Rada Ministrów mo¿e
podj¹æ bardzo prosta uchwa³ê: fikcyjnie zwraca-
my tê po¿yczkê i bierzemy j¹ ponownie. Czyli tak
na dobr¹ sprawê jest to po¿yczka odnawialna,
której nie trzeba zwracaæ. Ma³o tego – czy mamy
gwarancjê, ¿e rz¹d na przyk³ad nie wyci¹gnie, nie
wyssie wszystkich pieniêdzy z funduszu? Przecie¿
w tej chwili zabiera przesz³o 2/3 ca³ej kwoty. To
dlaczego nie wzi¹æ ca³oœci, czyli oko³o 7 miliardów
500 milionów z³? Czy bêdzie jakiœ mechanizm,
który bêdzie w stanie to zablokowaæ?

Proszê pañstwa, mnie to bardzo niepokoi i dlate-
go na rêce pani marsza³ek chcia³bym z³o¿yæ dwie
poprawki. Jedna idzie w tym kierunku, ¿e rz¹d, je-
¿eli ju¿ trzeba, bêdzie móg³ wzi¹æ tak¹ po¿yczkê, ale,
powiedzmy, raz na dwa lata, tak ¿eby go to obligo-
wa³o do tego, ¿eby to by³o dzia³anie… Tak ¿eby fun-
dusz rezerw bud¿etowych nie by³ tym Ÿród³em,
sk¹d mo¿na bêdzie po prostu po¿yczaæ w nag³ych
sytuacjach, ale ¿eby rz¹d – i ta poprawka idzie w ta-
kim kierunku – musia³ zacz¹æ przewidywaæ pewne
rzeczy, zw³aszcza te niedobre, jakie mog¹ siê wyda-
rzyæ, jeœli chodzi o finanse publiczne. Pani Marsza-
³ek, sk³adam tak¹ poprawkê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz jeszcze pan senator Pawe³ Klimowicz,

a potem pan senator Andrzejewski.
Zapraszam.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Procedujemy dziœ zmianê ustawy o systemie

ubezpieczeñ spo³ecznych, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Na pocz¹tek chcia³bym podziêkowaæ panu mi-
nistrowi, który rozwia³ moje w¹tpliwoœci w trakcie
pytañ, jak równie¿ panu przewodnicz¹cemu Au-
gustynowi, bo nie ukrywam, ¿e podchodzi³em do
tego Funduszu Rezerwy Demograficznej jako do
funduszu, który powinien byæ, jak to siê mówi, na
czarn¹ godzinê. I niestety ta czarna godzina przy-
sz³a dzisiaj, trzeba to sobie jasno powiedzieæ.

Kwota, któr¹ siê zajmujemy, nie jest wysoka.
Pan minister powiedzia³, ¿e wszystkie nasze zobo-
wi¹zania, jako pañstwa, wobec emerytów i renci-
stów to miesiêcznie 11 miliardów, a kwota, o któ-
rej mowa, to oko³o 7 miliardów z³, tak ¿e to nie jest

jakaœ pora¿aj¹ca suma. Je¿eli jest potrzeba, to
nale¿y te pieni¹dze wykorzystaæ.

Chcia³bym bardzo, aby ten temat, jak ju¿ po-
wiedzia³ przede mn¹ senator Kogut, nie by³ tema-
tem do rozgrywek politycznych, poniewa¿ znajdu-
jemy siê, jeœli chodzi o FUS, w bardzo trudnej sy-
tuacji. I najmniej winny w tym przypadku jest
rz¹d pana Donalda Tuska. Problemy nagromadzi-
³y siê przez szereg lat, przez dziesi¹tki lat, i na-
prawdê bardzo bym prosi³ o to, abyœmy nie oskar-
¿ali tych, którzy teraz musz¹ siê z tymi trudnymi
problemami zmagaæ.

Rozumiem, ¿e dzisiaj zajmujemy siê tylko pew-
nym wycinkiem, Funduszem Rezerwy Demografi-
cznej, ale jestem przekonany, ¿e potrzebne s¹ roz-
wi¹zania kompleksowe i d³ugofalowe. Wielu
moich przedmówców mówi³o o dzia³aniach nie-
zbêdnych, aby pomóc finansowo rodzinom, aby
zachêciæ je do posiadania potomstwa. Ja sam
osobiœcie robiê, co mogê, co roku mi siê rodzi
dziecko… (Oklaski)

…ale ja sam FUS nie uratujê, tak ¿e… (Oklaski)
(Weso³oœæ na sali)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To ju¿ za
chwilê jest nowy rok, przypominam.)

Na razie nic na ten temat nie wiem, Pani Mar-
sza³ek. (Weso³oœæ na sali)

Ale zanim nasz obecny system emerytalny bê-
dzie w jeszcze gorszej sytuacji, przez d³ugie lata
bêdzie obci¹¿eniem dla bud¿etu pañstwa. To,
o czym mówi³ pan senator Augustyn: zamiast in-
westowaæ w rozwój naszego kraju, w ludzi m³o-
dych, w infrastrukturê, bêdziemy gros naszych
wydatków bud¿etowych przeznaczaæ na wyp³aty
emerytur. Ale trzeba zadaæ pytanie: co potem?
Moim zdaniem, jedynym wyjœciem z tej sytuacji
jest likwidacja pañstwowego systemu emerytal-
nego i stworzenie ka¿demu obywatelowi mo¿liwo-
œci nieskrêpowanego, indywidualnego zatrosz-
czenia siê o swoj¹ staroœæ. Oczywiœcie pañstwo
powinno ingerowaæ wy³¹cznie wtedy, gdy system
ten zadzia³a Ÿle, dzia³ania wolnorynkowe oka¿¹
siê niewystarczaj¹ce, tak aby zapewniæ minimal-
ny poziom zabezpieczenia obywateli.

Senator Janusz Rachoñ zawsze powtarza, rów-
nie¿ z tego miejsca, ¿e trzeba mówiæ prawdê, tylko
prawdê i ca³¹ prawdê. I myœlê, ¿e trzeba wreszcie
Polakom powiedzieæ prawdê do koñca: ¿e w pew-
nym momencie mo¿e po prostu zabrakn¹æ pieniê-
dzy. Reforma, co jest oczywiste, musi byæ robiona
stopniowo, musimy mieæ na uwadze ludzi star-
szych, którzy s¹ poniek¹d ofiarami tego niewydol-
nego systemu, ale trzeba to robiæ. Jest to praca na
pokolenia, moim zdaniem na co najmniej dwa po-
kolenia. Co prawda ciê¿ar dop³at do emerytur
z bud¿etu bêdzie coraz wiêkszy, ale pewnego dnia
odpadnie, je¿eli tê d³ug¹ drogê zaczniemy poko-
nywaæ. Oczywiœcie musimy to podj¹æ, musimy
zrobiæ pierwszy krok. Tak ¿e, Pani Marsza³ek,
Szanowni Pañstwo Senatorowie, ja myœlê, ¿e nikt
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na tej sali nie kwestionuje, i¿ system emerytalny
w Polsce wymaga zasadniczych zmian. M¹dre
i szybkie rozwi¹zania w tej dziedzinie winna nam
dyktowaæ odpowiedzialnoœæ nie tylko za ¿yj¹cych
tu i teraz, ale te¿, co by³o wielokrotnie podkreœla-
ne, za przysz³e pokolenia. I mam tak¹ proœbê do
pani marsza³ek, abyœmy tutaj w tej Izbie, gdzie je-
steœmy dalej od zgie³ku drugiej Izby, która znaj-
duje siê na drugim koñcu tego d³ugiego bia³ego
korytarza, podjêli tak¹ debatê. Wiem, ¿e odbywa³y
siê konferencje, ale myœlê, ¿e debata jest koniecz-
na, bo sama dzisiejsza dyskusja pokazuje, jak
trudny to temat. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujemy za propozycjê.
Trzeba j¹ z³o¿yæ, jak wiadomo, w sposób regula-
minowy.

Teraz proszê uprzejmie pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e mój g³os, je¿eli chodzi o wnioski, bê-

dzie wspó³brzmia³ z wnioskiem senatora Klimowi-
cza, najpierw jednak trzeba zdaæ sobie sprawê,
w jakiej sytuacji jesteœmy. Ja mo¿e na polityce
znam siê ma³o, mimo ¿e ja praktykujê, znam siê
natomiast na prawie i chcia³bym najpierw okreœ-
liæ sytuacjê tych, którzy s¹ uprawnieni do pobie-
rania œwiadczeñ w systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, i rolê pañstwa. Otó¿ my wszyscy uprawnie-
ni, a ja ju¿ te¿ do nich siê zaliczam z mocy osi¹g-
niêcia wieku szeœædziesiêciu oœmiu lat i swojego
sta¿u pracy, jesteœmy wierzycielami, a pañstwo
i bud¿et, ka¿dorazowa w³adza, s¹ d³u¿nikiem.
I taki, trzeba sobie powiedzieæ, jest system, w któ-
rym funkcjonujemy, pañstwo bowiem skonsu-
mowa³o, ¿eby nie powiedzieæ brzydko: przejad³o,
nasze pieni¹dze, bo pracodawca p³aci³ za nas,
przez ca³y okres pracy ludzi uprawnionych odpro-
wadzano pieni¹dze, które by³y ich pieniêdzmi, na
zabezpieczenie ich stanu, kiedy przejd¹ z syste-
mu p³atnika do systemu osoby pobieraj¹cej z tego
tytu³u nale¿ne œwiadczenia w systemie ubezpie-
czeñ spo³ecznych. A wiêc pañstwo jest d³u¿ni-
kiem. Zdawa³o siê, ¿e po roku 1989 potrafimy siê
z t¹ dziwn¹ sytuacj¹ uporaæ, ale nie, nie uporaliœ-
my siê do dzisiaj.

Ta ustawa jest dobrym leczeniem objawów, nie
jest natomiast leczeniem choroby, która jest cho-
rob¹ systemu. W zwi¹zku z tym, je¿eli pan senator
Klimowicz mówi, ¿e trzeba to uzdrowiæ, to tak, tyl-
ko jakoœ nie widaæ tych lekarzy, którzy by poza le-
czeniem objawów uzdrowili system. Nie widaæ ich.

Pamiêtam dyskusjê, kiedy pani Bañkowska
w sposób specyficzny – póŸniej winê przypisano jej
nastêpcy, panu Alotowi – wprowadzi³a system in-
formatyczny w zakresie notyfikacji i personalizacji
naszych skapitalizowanych sk³adek w ZUS. Oczy-
wiœcie dot¹d nie uporano siê z sam¹ wadliwoœci¹
tej informatyzacji i personalizacji naszych indywi-
dualnych kont, a to jest niezbêdne, bo tak napraw-
dê my jako wierzyciele moglibyœmy powiedzieæ tak:
powierzyliœmy pañstwu pewien kapita³ za ca³y
okres naszego ¿ycia w zakresie pracy i w zakresie
ubezpieczenia spo³ecznego. Teraz prosimy: oddaj-
cie nam ten kapita³ z nale¿nymi ustawowymi pro-
centami, a my sami sobie zabezpieczymy nasz¹
staroœæ, czas do koñca ¿ycia. Dlaczego wy nas
zmuszacie, ¿ebyœmy… Wziêliœcie nasze pieni¹dze,
to teraz je oddajcie, nawet ju¿ bez tych procentów.
Oddajcie sam kapita³, a my go sobie ulokujemy
i bêdziemy z tego ¿yli do koñca ¿ycia. Pañstwo jest
w dalszym ci¹gu niewyp³acalnym d³u¿nikiem ka¿-
dego z obywateli uprawnionych w systemie ubez-
pieczeñ spo³ecznych. By³ taki problem i jest taki
problem. Chcemy mieæ indywidualne konta. Nie
chcemy pomocy pañstwa. Chcemy naszych pie-
niêdzy! Tylko jak to zrobiæ? Z pustego i Salomon
nie naleje, jak mówi s³ynne porzekad³o. Pañstwo
jest d³u¿nikiem w upad³oœci. Nie chce, nie mo¿e
wywi¹zaæ siê z tego, co jest jego obowi¹zkiem. Wy-
daje mi siê, ¿e trzeba jednak poszukaæ tutaj pana-
ceum w ramach indywidualnych kont, w ramach
dokoñczenia tej – co tu du¿o mówiæ, albo nieudol-
nej, albo... nie chcê za du¿o powiedzieæ – informa-
tyzacji i zindywidualizowania naszych ulokowa-
nych nale¿noœci i naszej wierzytelnoœci przeciwko
temu, co dzisiaj reprezentuje bud¿et, który przy-
swoi³ sobie nasz kapita³, skonsumowa³ go, nie p³a-
c¹c od tego procentów. W zwi¹zku z tym ta usta-
wa… Nieoprocentowana po¿yczka… Ale tak po¿y-
czka za po¿yczk¹…

Demografia mówi sama za siebie. Jesteœmy
pañstwem sprawiedliwoœci spo³ecznej i najwy¿-
szy czas, ¿eby któryœ rz¹d, je¿eli ten nie potrafi…
A coraz czêœciej mamy do czynienia z rz¹dz¹cymi,
którzy nie panuj¹ nad materi¹, jak¹ przysz³o im
zarz¹dzaæ, co nie dotyczy tylko tego rz¹du, ale
prawie wszystkich rz¹dów po 1989 r. Nie panuj¹
nad t¹ materi¹ i nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ tych
problemów. A mo¿e ktoœ z zewn¹trz, mo¿e Unia
Europejska bêdzie potrafi³a nam coœ zapropono-
waæ. Ale te¿ w¹tpiê. Mo¿e pañstwo przedstawicie
jakieœ propozycje. Ja proponowa³em i proponujê
rozpisanie powszechnej po¿yczki publicznej na
ten cel, po¿yczki nie na zasadzie komercyjnej czy
niekomercyjnej, czyli od banków albo od bud¿etu,
tylko powszechnej – wydaæ bony i ka¿dy, zale¿nie
od wysokoœci swojego uposa¿enia, bêdzie otrzy-
mywa³ zamiast ¿ywego pieni¹dza zobowi¹zanie
pañstwa. Mo¿e to jest wyjœcie.

Proszê pañstwa, ci, którym siê te œwiadczenia
nale¿¹, nie upominaj¹ siê o ³askawoœæ pañstwa,
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upominaj¹ siê o swoje u d³u¿nika. I chcia³bym, ¿e-
by administracja rz¹dowa czu³a siê niewyp³acal-
nym d³u¿nikiem, który powinien sprostaæ temu,
co siê s³usznie nale¿y w normalnym, nie ¿adnym
liberalnym, tylko w normalnym systemie spra-
wiedliwoœci podstawowej, ani spo³ecznej, ani so-
cjalistycznej, ani ¿adnej innej. Bo inaczej to bê-
dziemy ¿yæ w systemie ci¹g³ej tymczasowoœci…
A nied³ugo bêdziemy notyfikowaæ to Unii Europej-
skiej, bo jest to przecie¿ ukryta, troszkê zaczaro-
wana, forma pomocy publicznej. To nie jest po-
moc publiczna, to jest zad³u¿enie. Trzeba dzisiaj
inaczej ustawiæ sam¹ kwalifikacjê prawn¹ tych
zobowi¹zañ, jakie s¹ zobowi¹zaniami na zasadzie
przejêcia cudzego kapita³u, którego dzisiaj pañ-
stwo nie jest w stanie ani zwróciæ, ani wykorzy-
staæ w sposób nale¿yty.

Apelujê do pana ministra, apelujê do rz¹du
o rozwa¿enie przepisów projektu ustawy o po-
wszechnej po¿yczce, zwi¹zanych nie z demogra-
fi¹, ale z d³ugiem, jaki ma bud¿et i Skarb Pañstwa
wobec wszystkich uprawnionych z tytu³u ubez-
pieczeñ spo³ecznych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie.
Jeszcze przez cztery minuty mo¿e mówiæ pan

senator Augustyn. Prawdê mówi¹c, to przez trzy
i pó³, ale przez zaanga¿owanie dodamy tê minutê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

System emerytalny do niedawna, przez d³ugie
lata, mia³ charakter solidarnoœciowy i ten d³ug,
o którym mówi³ pan senator Andrzejewski, oczy-
wiœcie nale¿a³oby rozumieæ raczej tak w cudzys³o-
wie. To jest tak, ¿e jedno pokolenie pracowa³o na
emerytury nastêpnego i w tym sensie powinniœmy
czuæ siê raczej d³u¿nikami wobec tamtego pokole-
nia. Apel jest jak najbardziej s³uszny: te manka-
menty powinniœmy jak najszybciej usuwaæ.

Czy rzeczywiœcie nie widaæ tych, którzy chcieli-
by uzdrowiæ system? Myœlê, ¿e chêci nie nale¿y
odmawiaæ tak¿e naszym poprzednikom. Czy je-
dnak starcza³o woli politycznej, czy starcza³o kon-
sensusu politycznego…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie potrafi¹, Panie
Senatorze.)

…by to zrobiæ, to inna sprawa. Ja jestem jak ta
sroka, która pochwali nasz ogon. To przecie¿ ten
rz¹d wreszcie zniós³ prawo do wczeœniejszych
emerytur dla prawie miliona osób. Przygotowuje-
my zmiany dotycz¹ce emerytur mundurowych.

Chcemy posun¹æ siê dalej, jesteœmy te¿ pierwszym
rz¹dem, który zrobi³ cokolwiek, jeœli chodzi o po-
rz¹dkowanie sprawy KRUS. No i to, co jest chyba
najwa¿niejsze przy okazji wprowadzania emerytur
pomostowych, czyli fakt, ¿e rozpoczêliœmy wresz-
cie ogromn¹ publiczn¹ debatê. Czy pañstwo zau-
wa¿yli, ¿e nie mo¿na dzisiaj prze¿yæ dnia bez arty-
ku³u o systemie emerytalnym? To dobrze, bo bez
aprobaty spo³ecznej nie da siê tego systemu uzdro-
wiæ. Politycy s¹ niestety lêkliwi i boj¹ siê opinii
publicznej, która wreszcie teraz uœwiadamia so-
bie, na czym ma polegaæ nasza solidarnoœæ miê-
dzypokoleniowa. Ale, proszê pañstwa, jeœli nic nie
zrobimy, to nie posuniemy siê naprzód – Panie Se-
natorze, dziêkujê za zwrócenie uwagi na kwestiê
polityki prorodzinnej – i tam te¿ zabraknie nam
pieniêdzy, ¿eby cokolwiek zrobiæ. Co nieco zrobili-
œcie pañstwo, my, Platforma, te¿ g³osowaliœmy za
becikowym. I my tak¿e co nieco zrobiliœmy, konty-
nuuj¹c to, co pañstwo zaczêliœcie: wyd³u¿enie ur-
lopów macierzyñskich, wprowadzenie dodatkowe-
go komponentu w postaci tego urlopu dodatkowe-
go, urlop ojcowski. To s¹ elementy tego systemu.
Mamy przygotowane dalsze ustawy, które czekaj¹
niejako w zamra¿arce na poprawê sytuacji finan-
sowej. Ustawa o przeciwdzia³aniu przemocy w ro-
dzinie czy ustawa o wsparciu rodzin i pieczy za-
stêpczej, bardzo wa¿na, która wreszcie ma daæ
w szczególnoœci rodzinom wielodzietnym odpowie-
dnie wsparcie, to s¹ te akty prawne, jakie wkrótce
tutaj do nas trafi¹ i wtedy bêdziemy mogli mówiæ
o kolejnych krokach w ramach systemu polityki
prorodzinnej. Ma pan racjê, ten negatywny trend
demograficzny musimy staraæ siê odwróciæ, inwe-
stuj¹c w polskie rodziny i zachêcaj¹c je do dzietno-
œci. Ale nie bêdzie na to pieniêdzy, jeœli nie powie-
my sobie, komu, co i ile nale¿y siê w systemie eme-
rytalnym.

Na koniec mo¿e uspokajaj¹ca informacja: z tru-
dem, bo z trudem, rz¹d znalaz³ œrodki na zasi³ki ro-
dzinne. Wojewodowie ju¿ te œrodki otrzymuj¹
i wszystkie takie zasi³ki zostan¹ wyp³acone. Mówiê
o tym na koñcu dlatego, ¿e chcia³bym siê odnieœæ
do pytania, czy jest dobrze, czy Ÿle. Skoro jest tak
dobrze, to czemu jest tak Ÿle – pytano tutaj dzisiaj
kilka razy. Jeœli chodzi o przyrost dochodu narodo-
wego, to jest kilka razy gorzej ni¿ poprzednio, choæ
najlepiej w Europie. Taka jest istota tych trudno-
œci. I ciesz¹c siê z tego, ¿e lepiej ni¿ inni radzimy so-
bie z kryzysem, nie zapominajmy, ¿e w stosunku
do ubieg³ego roku sytuacja w bud¿ecie jest diame-
tralnie ró¿na, zdecydowanie gorsza. Jest z³a, Panie
Senatorze. Jest Ÿle, mimo ¿e jest najlepiej spoœród
innych krajów europejskich. St¹d ta ustawa i ta
nasza dyskusja. Polska nie jest wysp¹ i cieszê siê
z tego, ¿e nie wpadliœmy a¿ tak g³êboko, tak do dna,
jak gospodarka ca³ego œwiata, a zw³aszcza Europy
Œrodkowo-Wschodniej, choæ oczywiœcie te¿ mamy
ogromne trudnoœci do przezwyciê¿enia. Myœlê, ¿e
omawiana ustawa dobrze temu s³u¿y.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
I zapraszam pana senatora Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu w tej debacie,

która dotyczy w koñcu niewielkiej kwoty, mo¿na
powiedzieæ: kieszonkowego, w systemie ubezpie-
czeñ. Niemniej jednak, jak ju¿ wczeœniej wskaza-
³em na posiedzeniu komisji, czasem niepokój
koñca kolejki dotycz¹cy niewystarczalnoœci œrod-
ków, choæby dotyczy³ jednej osoby, przenosi siê
na ca³¹ kolejkê. Z tych powodów ta ustawa mo¿e
sprawiaæ takie wra¿enie. Pretekstem do mojego
wyst¹pienia by³y dwie wypowiedzi – zdecydowa-
na senatora Klimowicza i mniej dla mnie zrozu-
mia³a pana senatora Andrzejewskiego – które
skazuj¹ – skazuj¹ nie wskazuj¹ – skazuj¹ na ko-
niecznoœæ w gruncie rzeczy likwidacji systemu
ubezpieczeñ, a w³aœciwie prawdê powiedziawszy
zabezpieczeñ spo³ecznych, jakkolwiek by by³o,
okreœlonych jednak polsk¹ konstytucj¹, a tak¿e,
jak wieœæ niesie, stu czterdziestu chyba konstytu-
cjami pañstw ca³ego œwiata. Bodaj¿e w jednym
tylko pañstwie nie ma obowi¹zkowego systemu
zabezpieczenia spo³ecznego. To powinna byæ wa¿-
na wskazówka. Ale nie tylko to.

Ja bym jeszcze ogólniej spojrza³ na sprawê ku
refleksji Wysokiej Izby. Proszê, stoimy oto wobec
pewnych oczywistych faktów, zauwa¿alnych nie
tylko teraz, zauwa¿alnych tak¿e wczeœniej. Co
jest niewydolne? Niewydolny jest system ubezpie-
czeñ, bo deficyt, bo go trzeba reperowaæ, ³ataæ...
Tak naprawdê perspektywa, ¿e po tych wszyst-
kich ³atkach te ubezpieczeniowe spodnie, te ubez-
pieczeniowe portki bêd¹ dobrze le¿eæ i zabezpie-
cz¹ nas, nie jest pewna. Ale mamy te¿ kryzys w sy-
stemie ubezpieczeñ zdrowotnych, tu te¿ mamy ³a-
tanie pod koniec ka¿dego niemal roku, tu te¿ s¹
deficyty. Za chwilê bêdê zreszt¹ mówi³ o pewnych
przykroœciach w innej paraubezpieczeniowej in-
stytucji, jak¹ jest Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych, tu te¿ wystêpuj¹ takie
wahania, i o kolejnej instytucji paraubezpiecze-
niowej, o Funduszu Pracy. Mówiê o nim dlatego,
¿e w gruncie rzeczy on jest tworzony nie w wyniku
dzia³añ podatkowych, lecz w wyniku dzia³ania
umów spo³ecznych. W ramach tych umów sk³a-
damy siê na jakieœ cele, a póŸniej to nie dzia³a. No,
ju¿ to zostawmy, dodajmy mo¿e jeszcze tylko
PFRON, te¿ powstaj¹cy przecie¿ z odpisów, gdzie
s¹ trudnoœci w zbilansowaniu.

Chcia³bym to podsumowaæ refleksj¹, ¿e my nie
jesteœmy zdolni jako pañstwo, czy te¿ mo¿e jako
naród, realizowaæ umów spo³ecznych. Umiemy
funkcjonowaæ jako osoby, nie umiemy funkcjo-

nowaæ jako wspólnoty czy te¿ jako spo³eczeñstwo.
Ta dzisiejsza debata jest tego wyrazem. Ale drog¹
ku temu, Panie Senatorze Klimowicz, nie jest
ucieczka od dobra, nie jest ucieczka od tego, z cze-
go wyszliœmy, a wyszliœmy z tego, ¿e w ramach
wioski dzieci opiekowa³y siê starcami. To dziœ jest
niemo¿liwe, bo wioska sta³a siê ju¿ wiosk¹ global-
n¹. I ja pytam, szczególnie pana Klimowicza, ale
równie¿ pana senatora Andrzejewskiego, czy za-
bezpieczeniem dla tego indywidualizmu by³yby
na przyk³ad lokaty w superluksusowym fundu-
szu bankowym firmy Madoffa, a mo¿e w banku
Lehman Brothers. Co wtedy byœmy zrobili, gdyby
te fundusze, nie daj Bo¿e, wówczas o olbrzymich
gwarancjach, a nawet o najwy¿szych w œwiecie
gwarancjach, zostawi³y ludzi objêtych systemem,
Polaków pracuj¹cych na przyk³ad w Anglii? Czy
ktoœ by wzi¹³ za to odpowiedzialnoœæ? Czy pozo-
stali – ju¿ nie tylko m³odzi, ale ci, co tu zostali –
chcieliby byæ polis¹ ubezpieczeniow¹ dla tych lu-
dzi? I to ju¿ jest w³aœciwie dostateczna przes³an-
ka, ¿eby twierdziæ, ¿e to wyjœcie ludzkoœci w stro-
nê zabezpieczeñ jest jak najlepszym rozwi¹za-
niem, w³aœciwym rozwi¹zaniem. Pytanie brzmi:
dlaczego my nie umiemy tego zrealizowaæ?

Do tego, co pan senator Andrzejewski mówi³
o tych d³u¿nikach pañstwowych wobec emery-
tów, ja doda³bym jeszcze taki niebezpieczny po-
gl¹d, który g³osi³a pani Zyta Gilowska, niestety
minister najbardziej solidarnoœciowego rz¹du,
która ubra³a to w ustawê dotycz¹c¹ niszczenia
klina podatkowego, do czego wliczy³a oczywiœcie
ubezpieczenia spo³eczne, czy te¿ sk³adki na ubez-
pieczenia spo³eczne, jako rozsadzaj¹ce rozwój te-
go kraju. S³usznie pan senator Andrzejewski
wskaza³, dedykujê to zw³aszcza pracodawcom:
sk³adka nie jest podatkiem, sk³adka jest od³o¿o-
nym wynagrodzeniem.

(Senator Piotr Andrzejewski: Oczywiœcie.)
Gdyby tego nie by³o, gdyby pójœæ tropem wska-

zanym przez senatora Klimowicza, pracodawca
powinien wyp³aciæ tê sk³adkê pracownikowi
w dniu wykonania pracy. I wtedy wiedzielibyœmy,
jaka gra siê toczy. Nie wiem, z jakim wynikiem,
prawdopodobnie zmierza³oby to do wzrostu pod-
miotowoœci pracownika, a zatem do wzrostu ko-
sztów robocizny.

Co niepokoi, Panie Ministrze. Ja podniós-
³bym to samo, co senator Andrzejewski, ¿e
stra¿nik zasad gry spo³eczeñstwa, czyli wspól-
noty zbiorowej, nie wykonuje najlepiej swojego
zadania. Zacznijmy od ma³ego przyk³adu. Pa-
nie Ministrze… Nie ma pana ministra, ale jest
pani minister Fedak. Mo¿e pó³ kilometra st¹d
zdarzy³ siê tragiczny wypadek na stadionie, na
budowie w ramach Euro 2012, dwie m³ode oso-
by zginê³y. Ale zostawmy ten tragiczny wypa-
dek. Popatrzmy na to, ¿e ka¿dy milczy wobec
sprawy, ¿e tam piêæset osób pracowa³o na czar-
no! Piêæset osób w centrum Europy, w pañstwie
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zielonej kotwicy, gdzie dzia³a najwiêcej s³u¿b
kontrolnych w Europie i na œwiecie, nie p³aci³o
sk³adki. Ministra finansów to nie obchodzi. Je-
go obchodz¹ tylko s³upki cyfr w bud¿ecie. Py-
tam w imieniu tych Polaków, którzy p³ac¹
sk³adki. Co my wszyscy robimy, ¿eby nie by³o
tak, ¿e piêciuset ludzi nie p³aci sk³adek? Co
wiêcej, co robimy, ¿eby w³aœciciele takiej firmy,
pracodawcy, nie powiêkszali swoich willi po
stokroæ, na skalê, któr¹ wstyd nawet pokazaæ!
Przepraszam, ¿e podnoszê g³os, ale to trwa lata-
mi, przez lata, jak obliczaj¹ uczeni i pokazuj¹
badania, a ja potwierdzam danymi ze sprawo-
zdañ PIP, prawie 1/3 Polaków w wielu bran-
¿ach ucieka od umowy zbiorowej i to siê nazywa
wzrostem gospodarczym. Kapitalizm nie tylko
eksploatuje rynek. Kapitalizm eksploatuje
i bud¿et, mówi³ tutaj minister, ¿e oferuje wyso-
ko oprocentowane kredyty, kapitalizm eks-
ploatuje si³ê robocz¹. To nie jest nic nowego,
wiêc trzeba tego pilnowaæ.

Nie rozumiem te¿ tych dyskusji: tu mamy
problemy, tam musimy p³aciæ. System ubezpie-
czeniowy, jak wykazuje wiele firm, jest jednym
z najbardziej intratnych przedsiêwziêæ. W Niem-
czech przed zjednoczeniem mia³ nadwy¿ki pie-
niêdzy, umia³ zintegrowaæ bodaj¿e osiem milio-
nów mieszkañców NRD i wyp³acaæ im natych-
miast œwiadczenia w dobrej walucie. A my ci¹gle
mamy deficyt. Jedn¹ z przyczyn jest to, Pani Mi-
nister, ¿e tolerujemy fakt, ¿e 1/3, przynajmniej
co do sumy, w nim nie partycypuje. Zatem nie
mówmy, ¿e mamy p³odziæ…

Panie Senatorze, dziêkujemy panu bardzo za
to, ¿e pan tak wspiera, w sposób patriotyczny, sy-
stem ubezpieczeniowy. Zacznijmy jednak od jego
bilansowania, od ustalenia, kto, ile i czego nie re-
alizuje, a nie uciekajmy póŸniej w stwierdzenia, ¿e
trzeba wiêcej dzieci, ¿e sytuacja, ¿e kryzys. A kto
jest odpowiedzialny za to, ¿e siedemset tysiêcy Po-
laków, w których podatnik zainwestowa³ kupê
pieniêdzy, pracuje dla pracodawców w innych
krajach? Nie umiemy zorganizowaæ systemu pra-
cy, poniewa¿ w Funduszu Pracy te¿ nie mamy pie-
niêdzy na zagospodarowanie w Polsce ludzi pra-
cy. Innym ich podrzucamy, a w³aœciwie wypycha-
my, w zwi¹zku z czym oni nie p³ac¹. My mówimy
tak: tu dodajemy, ¿eby wiêcej siê dzieci urodzi³o,
jednoczeœnie te dzieci uciekaj¹ w momencie, gdy
s¹ ju¿ sprawne, zdolne do pracy, do innego praco-
dawcy i tam zostawiaj¹ sk³adki, tam zostawiaj¹
podatki.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziesiêæ
minut mija, proszê koñczyæ.

W refleksji wracam do tego samego: zastanów-
my siê, czy umiemy funkcjonowaæ efektywnie ja-
ko wspólnota, jako spo³eczeñstwo, wreszcie te¿
jako pañstwo. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa?
Bardzo proszê, jeszcze piêæ minut dla pana se-

natora Klimowicza.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
To piêkne, ¿e w jednym klubie tak piêknie po-

trafimy siê ró¿niæ, Panie Senatorze Rulewski. Ale
chcia³bym nie zgodziæ siê z jednym pana stwier-
dzeniem. Nasze k³opoty bior¹ siê z tego, i¿ tkwimy
w systemie bismarckowskim. On funkcjonowa³ –
tu wrócê do kwestii dzieci – je¿eli rodzi³o siê wy-
starczaj¹co du¿o dzieci, ale teraz siê nie rodzi
i dlatego ten system nie funkcjonuje.

(Senator Jan Rulewski: W Niemczech funkcjo-
nuje.)

Ja mówiê o naszym systemie, tu, w Polsce. Na
czym on polega? Polega na tym, ¿e sk³adki dzisiaj
zbierane s¹ te¿ dzisiaj wyp³acane. I to tylko tyle.
Je¿eli jest mniej osób, które wp³acaj¹, to mamy
problemy. To tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy jeszcze ad vocem?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
Nie.
Dobrze. Dziêkujê bardzo pañstwu senatorom.
Chcê powiedzieæ, ¿e zosta³ z³o¿ony wniosek

o charakterze legislacyjnym na piœmie, a wniosek
ten z³o¿y³ pan senator Piotr Kaleta.

Witam pani¹ minister Jolantê Fedak.
Pani minister zast¹pi³a pana ministra. Nie

wiem, czy pani zna ten wniosek i czy chce pani wy-
st¹piæ i ustosunkowaæ siê…

(Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Jolanta Fe-
dak: Nie, dziêkujê bardzo. Wniosek znam, ale wy-
daje siê, ¿e pan minister powiedzia³ wszystko, co
mieliœmy w tej kwestii do powiedzenia.)

Dziêkujê uprzejmie.
W takim razie informujê, ¿e poniewa¿ zosta³

z³o¿ony wniosek o charakterze legislacyjnym,
proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej
o ustosunkowanie siê do tego wniosku i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Panie, Panowie Senatorowie przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu drugiego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa
wsparcia instytucjom finansowym.
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Ustawê znajd¹ pañstwo w druku nr 719,
a sprawozdanie komisji w druku nr 719A.

Bardzo proszê pana senatora Antoniego Moty-
czkê o przedstawienie sprawozdania Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych.

Senator Antoni Motyczka:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi zaszczyt…
(G³os z sali: Troszkê bli¿ej mikrofonu.)
Ju¿, ju¿, tak.
Przypad³ mi zaszczyt wyg³oszenia sprawozdania

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych dotycz¹ce-
go ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez
Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym.

Sejm uchwali³ tê ustawê na piêædziesi¹tym
czwartym posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r.
Projekt ustawy by³ przed³o¿eniem rz¹dowym.
W trakcie prac w Sejmie nie wprowadzono ¿adnych
istotnych z merytorycznego punktu widzenia
zmian. Komisja zajê³a siê t¹ ustaw¹ na posiedze-
niu w dniu 1 grudnia 2009 r. i, po dokonaniu wnik-
liwej analizy, wnosi o przyjêcie jej bez poprawek.

Celem ustawy jest wyd³u¿enie do dnia 31 grud-
nia 2010 r. mo¿liwoœci udzielania instytucjom fi-
nansowym wsparcia na podstawie ustawy o udzie-
laniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom fi-
nansowym. Pierwotnie ustawodawca za³o¿y³, ¿e
udzielenie wsparcia na podstawie tej ustawy bêdzie
mo¿liwe do koñca bie¿¹cego roku. Jednoczeœnie
ustawodawca przewiduje, i¿ od dnia wejœcia w ¿ycie
ustawy warunkiem udzielenia wsparcia bêdzie
obowi¹zywanie pozytywnej decyzji Komisji Euro-
pejskiej o zgodnoœci pomocy publicznej przewidzia-
nejwnowelizowanejustawie zewspólnymrynkiem.

Ustawa wejdzie w ¿ycie z dniem og³oszenia.
W myœl przepisów ustawy o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych ustawodawca mo¿e zrezygnowaæ z okresu
dostosowawczego, vacatio legis, jeœli spe³nione s¹
kumulatywnie dwa warunki: wymaga tego wa¿ny
interes pañstwa i zasada demokratycznego pañ-
stwa prawnego nie stoi temu na przeszkodzie.

Zdaniem komisji rozpatrywana ustawa spe³nia
te warunki i dlatego nie ma przeszkód, aby wesz³a
ona w ¿ycie z dniem og³oszenia.

Chcia³bym poinformowaæ, i¿ komisja w trakcie
obrad uzyska³a informacjê, i¿ w 2009 r. nie wp³y-
n¹³ ¿aden wniosek o udzielenie wsparcia w trybie
tej ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja bardzo dziêkujê.
Proszê zostaæ, bo mo¿e bêd¹ pytania do pana

senatora sprawozdawcy.
(Senator Antoni Motyczka: Zostajê.)

Ale pytañ nie ma. Dziêkujê bardzo serdecznie.
(Senator Antoni Motyczka: Dziêkujê.)
Chcê poinformowaæ, ¿e projekt zosta³ wniesio-

ny przez rz¹d. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister finansów.

Jest z nami pan minister Dominik Radziwi³³,
podsekretarz stanu. Witam pana, dzieñ dobry.

Czy pan minister chce zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dominik Radziwi³³: Dziêkujê bardzo. Nie bêdê za-
biera³ g³osu.)

Dziêkujê, dobrze.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra? Maj¹.
W zwi¹zku z czym zapraszam pana tu, na try-

bunê.
Jako pierwszy, kiedy tylko podejdzie pan mini-

ster, zada pytanie pan senator Gruszka, a potem
pan senator Bisztyga.

Ju¿ pan senator Gruszka mo¿e za³o¿yæ okula-
ry. Tak, ju¿ za³o¿y³.

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
W ustawie jest mowa o tym, ¿e mo¿liwoœæ z³o¿e-

nia wniosków albo pozytywne ich rozpatrzenie
jest zale¿ne od pozytywnej decyzji Komisji Euro-
pejskiej o zgodnoœci pomocy publicznej przewi-
dzianej w nowelizowanej ustawie. Na jakim etapie
jest to obecnie w Komisji Europejskiej? Czy mamy
przybli¿on¹ choæby wiedzê, kiedy kwestia tej no-
tyfikacji, ¿e tak powiem, bêdzie ju¿ uzgodniona
z Uni¹ Europejsk¹? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie wi¹¿e siê z poprawk¹ zapropono-
wan¹ przez legislatora, który przedstawi³ wed³ug
mnie jaœniejsze od obecnego brzmienie zapisu doty-
cz¹cego tego, od kiedy mo¿na uznaæ zale¿noœæ obo-
wi¹zywania naszej ustawy, która wchodzi w ¿ycie
z dniem og³oszenia, od momentu, kiedy bêdzie uzy-
skana notyfikacja. Jakie by³y zastrze¿enia ze strony
rz¹du, skoro ostatecznie ta poprawka nie przesz³a?
Bo przed chwileczk¹ pan senator sprawozdawca
powiedzia³, ¿e komisja bez uwag przedk³ada tê
ustawê pod rozwagê Senatu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi
o ca³y tryb notyfikacji, czyli, jednym s³owem,
o wydanie opinii, to Ministerstwo Finansów 2 lis-
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topada wystosowa³o pismo, wniosek o wydanie
opinii do tego projektu, przekazaliœmy go do UO-
KiK, mamy ju¿ informacjê z Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, ¿e 26 listopada do-
konana zosta³a notyfikacja zmiany i zosta³o to
przes³ane do Komisji Europejskiej. Komisja ma
trzydzieœci dni na ustosunkowanie siê do takiego
wniosku, czyli po œwiêtach taka opinia wp³ynie.
¯eby to rozszerzyæ, dodam, ¿e Komisja mo¿e
przed³u¿yæ termin obowi¹zywania tego. Termin
wa¿noœci tej ustawy jest do koñca grudnia, Ko-
misja mo¿e notyfikowaæ to na trzy b¹dŸ szeœæ
miesiêcy, a z tego, co wiemy z Komisji, bêdzie to
okres szeœciu miesiêcy, a zatem bêdziemy mu-
sieli jeszcze raz wnosiæ o notyfikacjê po szeœciu
miesi¹cach, tak ¿eby obowi¹zywa³a ona do koñ-
ca roku.

Jeœli chodzi o drugie pytanie pana senatora,
to jest to… Zak³adaliœmy i w dalszym ci¹gu tak
s¹dzimy, ¿e bêdziemy mieli notyfikacjê jeszcze
w tym roku, a zatem bez problemu od 1 stycznia
ustawa wejdzie w ¿ycie. Naturalnie je¿eli z jakie-
gokolwiek powodu wp³ynê³oby to póŸniej – acz
nie ma na ku temu ¿adnych przes³anek, bo, jak
mówi³em, Komisja ma trzydzieœci dni na usto-
sunkowanie siê do wniosku – to oczywiœcie we-
jœcie w ¿ycie tej ustawy bêdzie prze³o¿one na
póŸniej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê, pan senator Stanis³aw Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

troszkê g³oœniej, jeœli mo¿na.)
Na czêœæ swojego pytania us³ysza³em ju¿ odpo-

wiedŸ, niemniej trochê niepokoi mnie fakt, ¿e nie
chcemy tej poprawki, która zosta³a zaproponowa-
na przez Biuro Legislacyjne i jest, w moim przeko-
naniu, rozs¹dnie skonstruowana. A skoro jej nie
chcemy, to, jak pan minister sam powiedzia³,
trzeba bêdzie jeszcze raz wyst¹piæ o notyfikacjê.
Czy wiêc tego nie mo¿na by zrobiæ od razu? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie. Czy my nie ³amiemy trochê zasady va-
catio legis? Bo wydaje siê, ¿e jednak… No, nie
wiem, czy naprawdê trzeba to robiæ tak szybko.
I to, co mnie zaniepokoi³o, to informacja senatora
sprawozdawcy, ¿e do tej pory nie by³o ¿adnego za-
interesowania tym rozwi¹zaniem. Ja myœlê, ¿e za-
interesowanie jest. Ale chcia³bym zapytaæ, jak
s³u¿by s¹ do tego przygotowane, te kompetentne,

jeœli chodzi o realizacjê ustawy. Jak mówiê, zain-
teresowanie tym jest, tylko byæ mo¿e czekano na
wejœcie ustawy w ¿ycie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, mo¿e zacznê od
drugiego pytania pana senatora Bisztygi. Celem
ustawy jest wy³¹cznie wyd³u¿enie okresu obo-
wi¹zywania ustawy z 12 lutego 2009 r. Tamta
ustawa mówi³a o wsparciu instytucji finanso-
wych, które by mia³y du¿e trudnoœci. A zatem
wydaje siê, ¿e to raczej dobrze, i¿ ta ustawa nie
mia³a takiego zastosowania, bo to by znaczy³o, ¿e
gdyby jakieœ instytucje finansowe w Polsce by³y
w sytuacji zagro¿enia, widzia³yby rozwi¹zanie
swojego problemu wy³¹cznie poprzez zwrócenie
siê do Skarbu Pañstwa o wsparcie czy to kapita-
³owe, czy d³u¿ne. A zatem myœlê, ¿e to dobrze, i¿
to nie mia³o miejsca. Z naszej analizy systemu
sektora finansowego wynika, ¿e na szczêœcie
chyba w dalszym ci¹gu nie ma takiej sytuacji. Ale
mimo to chcemy siê zabezpieczyæ i dlatego
wnioskowaliœmy o wyd³u¿enie obowi¹zywania
okresu tej ustawy.

Co do pierwszego pytania, to my opieraliœmy
siê na opinii RCL i s¹dzimy, ¿e ten zapis w takiej
formie, jaka jest, jest bezpieczniejszy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Jeszcze raz proszê pana senatora o zabranie
g³osu.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, z jednej strony nale¿a³oby

wyraziæ poparcie dla tego, ¿e rz¹d przewiduje ja-
kieœ tam niebezpieczeñstwa… Przyk³adowo, co do
poprzedniej ustawy mieliœmy w¹tpliwoœci, ¿e to
tak nagle siê sta³o. Teraz jest na odwrót, rz¹d
przewiduje pewne niebezpieczeñstwa. Zastana-
wia mnie to, bo skoro w tym roku takich sygna³ów
nie by³o i nie ma obecnie, to po co taka ustawa?

I jeszcze drugie pytanie z tym zwi¹zane. Na jakiej
wartoœci dofinansowanie mo¿ne liczyæ przedsiê-
biorstwo w ramach tej ustawy? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Pierwsze pytanie. Wydaje siê, ¿e sytuacja
w œwiatowej gospodarce poprawia siê, aczkol-
wiek nie jest ona, szczerze mówi¹c, do koñca jas-
na. Nie wiemy te¿, jak bêdzie siê rozwija³a
w 2010 r. Ta ustawa to jest taki instrument, dziê-
ki któremu Skarb Pañstwa mo¿e w chwilach kry-
tycznych dla jakichœ instytucji finansowych
wkroczyæ i wesprzeæ je dla dobra ludzi oszczêdza-
j¹cych w nich pieni¹dze. Jak mówi³em, wydaje
siê, ¿e sytuacja siê normalizuje. To jest pewien
rodzaj polisy ubezpieczeniowej, któr¹ rz¹d dla
siebie tworzy, ¿eby ewentualnie móc zareagowaæ
w sytuacji kryzysu. Ostatnio widzieliœmy, jak
w Austrii chyba ju¿ czwarty bank by³ przejmowa-
ny przez Skarb Pañstwa. Jednym s³owem w Eu-
ropie Zachodniej takie rzeczy siê dziej¹, u nas na
szczêœcie jeszcze nie. Ale chcemy mieæ ewentual-
n¹ mo¿liwoœæ dzia³ania.

Co do wysokoœci kwoty, w jakiej taka pomoc
mo¿e byæ udzielona, to nie ma ograniczenia
w ustawie pierwotnej, która zosta³a przyjêta
w 2009 r. To jest zwi¹zane z ocen¹, jakiej doko-
na Skarb Pañstwa, z tym, jak to oszacuje, jeœli
chodzi o zagro¿on¹ instytucjê finansow¹. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê, pan senator Eryk Smulewicz.

Senator Eryk Smulewicz:

Pani Marsza³ek, Panie Ministrze, koledzy
w pewnym sensie wyczerpali to, o co chcia³em
zapytaæ. Ale powiem, ¿e to dobrze, i¿ przewidu-
jemy mo¿liwoœæ zrodzenia siê pewnych proble-
mów, bo przezorny zawsze ubezpieczony. Dob-
rze siê sta³o, ¿e wczeœniej instytucje finansowe
w naszym pañstwie nie mia³y tego rodzaju k³o-
potów. Pamiêtam, ¿e zmienialiœmy te¿ ustawê
o zwiêkszeniu gwarancji depozytów banko-
wych. Chcia³bym siê dowiedzieæ, w jakim stop-
niu dzisiaj omawiana ustawa koresponduje
z tamt¹ ustaw¹. Czy ustawa o zwiêkszeniu gwa-
rancji depozytów bankowych te¿ mia³a pewne
ograniczenie czasowe, czy mo¿e regulacja
zwi¹zana z depozytami dzia³a bezterminowo?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, to s¹ dwie nieza-
le¿ne ustawy. Jeœli chodzi o tamt¹ ustawê, to nie
ma takiego terminu, który ogranicza³by jej zasto-
sowanie. To jest, powiedzmy sobie szczerze, bar-
dziej systemowe podejœcie. Zosta³o to uzgodnione
na poziomie Unii Europejskiej. Poziom gwarancji,
jakich w poszczególnych krajach siê udziela, zo-
sta³ unormowany i tamta ustawa jest tego od-
zwierciedleniem. A wiêc tutaj nie ma tej kwestii,
¿e bêdziemy wystêpowaæ o przed³u¿enie, bo ta
ustawa po prostu obowi¹zuje bezterminowo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Dziêkujê panu uprzejmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dominik Radziwi³³: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram dyskusjê.
Dwie osoby z³o¿y³y swoje przemówienia do pro-

toko³u. S¹ to pan senator Janusz Rachoñ* oraz
Roman Ludwiczuk… A, senator Ludwiczuk nie.

Czy ktoœ z pañstwa zapisuje siê do dyskusji?
Tak, pan senator Tadeusz Gruszka. Czy ktoœ jesz-
cze? Chcielibyœmy wiedzieæ, jak d³uga nas czeka
dyskusja. Czy ktoœ jeszcze w tej chwili podj¹³ tak¹
decyzjê? Na razie nie.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, po przeczytaniu tej ustawy i opinii

do niej podzielam w¹tpliwoœci zg³oszone przez pana
legislatora. Chcia³bym z tego miejsca jeszcze raz po-
prosiæ Komisjê Bud¿etu i Finansów Publicznych,
aby pochyli³a siê nad poprawk¹, która zosta³a nieco
zmodyfikowana, usuwaj¹c¹ w¹tpliwoœci. Nie tylko
ja je mam, ale te¿ inne osoby. Sk³adam na rêce pani
marsza³ek poprawkê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoœ chce przemawiaæ? Nie ma

chêtnych.
Zamykam dyskusjê.
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Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Poniewa¿ jest wniosek o charakterze legislacyj-

nym, pragnê zapytaæ, czy pan minister chce siê
ustosunkowaæ do tego wniosku.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Dominik Radziwi³³: Nie.)

Dziêkujê bardzo.
W takim razie proszê Komisjê Bud¿etu i Finan-

sów Publicznych o ustosunkowanie siê do wnios-
ku i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostra-
dach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogo-
wym oraz ustawy o obrocie instrumentami finan-
sowymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 720,
a sprawozdanie komisji w druku nr 720A.

Bardzo proszê pana senatora Piotra Grusz-
czyñskiego o przedstawienie sprawozdania Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czo-

nych komisji, Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej,
ustawê o zmianie ustawy o autostradach p³at-
nych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa inkorporuje do krajowego porz¹dku
prawnego postanowienia dyrektywy Rady
2003/96/WE z dnia 27 paŸdziernika 2003 r.
w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych prze-
pisów ramowych dotycz¹cych opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej.
Ta dyrektywa zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie
do ustalenia poziomu opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej nie ni¿szego
ni¿ minimalne poziomy opodatkowania okreœlone
w jej za³¹czniku. Ustalony w dyrektywie poziom
minimalnego opodatkowania wynosi dla: benzy-
ny bezo³owiowej – proszê pañstwa, nie bêdê czyta³
kodów, mo¿ecie siê pañstwo sami z nimi zapoznaæ
– 359 euro za 1000 l; oleju napêdowego – 330 euro
za 1000 l. W wynegocjowanym przez Polskê okre-
sie przejœciowym poziom opodatkowania podat-
kiem akcyzowym oleju napêdowego wykorzysty-
wanego jako materia³ pêdny pocz¹wszy od dnia
1 stycznia 2010 r. nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 302 eu-
ro za 1000 l; z dniem 1 stycznia 2012 r. ma wyno-
siæ 330 euro za 1000 l. Stawka podatku akcyzo-
wego dla benzyny bezo³owiowej wynosi ju¿ wyma-

gane 359 euro za 1000 l, poniewa¿ okres przejœ-
ciowy w zakresie opodatkowania benzyny bezo³o-
wiowej up³yn¹³ z dniem 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z preambu³¹ dyrektywy 2003/96/WE
pañstwa cz³onkowskie spe³niaj¹ wymagania doty-
cz¹ce minimalnych poziomów opodatkowania, je¿eli
ca³oœæ pobranych przez nie jako podatki poœrednie
op³atnie jestni¿szaodwspólnotowychminimalnych
poziomów opodatkowania. W ustawie przyjêto za³o-
¿enie, ¿e wynikaj¹cy z dyrektywy 2003/96/WE obo-
wi¹zek respektowania kryterium minimalnego opo-
datkowania paliwa do silników zostanie spe³niony
przez podwy¿szenie stawki op³aty paliwowej bez
zmiany stawki podatku akcyzowego.

Art. 37h ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1994 r.
o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Fun-
duszu Drogowym stanowi, ¿e wprowadzenie na
rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, z wy-
³¹czeniem biokomponentów stanowi¹cych samo-
istne paliwa, wykorzystywanych do napêdu po-
jazdów, podlega op³acie paliwowej. Op³ata pali-
wowa stanowi przychód Krajowego Funduszu
Drogowego i Funduszu Kolejowego, z tym ¿e kwo-
ta stanowi¹ca 80% op³aty paliwowej stanowi
przychód Krajowego Funduszu Drogowego,
a 20% tej op³aty stanowi przychód Funduszu Ko-
lejowego.

W myœl art. 37m ust. 1 w brzmieniu nadanym
niniejsz¹ nowel¹ stawka op³aty paliwowej wynosi:
92 z³ i 87 gr za 1 tysi¹c l benzyn silnikowych
o okreœlonych kodach, które macie pañstwo w ma-
teria³ach, 233 z³ i 99 gr za 1 tysi¹c l olejów napêdo-
wych, 119 z³ i 82 gr za 1 tysi¹c kg gazów i innych
wyrobów podlegaj¹cych op³acie paliwowej. Stawki
op³aty paliwowej bêd¹ podwy¿szane na nastêpny
rok w stopniu odpowiadaj¹cym wskaŸnikowi
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwarta³ów roku,
w którym stawki ulegaj¹ zmianie w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

W art. 2 noweli zaproponowano zmiany w usta-
wie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta-
mi finansowymi. Zmierzaj¹ one do zrównania wy-
magañ dla obligacji emitowanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Fun-
duszu Drogowego z wymaganiami przewidziany-
mi dla obligacji skarbowych.

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! W imieniu po-
³¹czonych komisji, komisji, które obradowa³y
dnia 1 grudnia tego roku, wnoszê o poparcie przy-
jêcia tej ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Senator Piotr Gruszczyñski: A, to ju¿ pan mar-

sza³ek…)
Ja w³aœnie chcia³em zaprotestowaæ…
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(Senator Piotr Gruszczyñski: Przepraszam, Pa-
nie Marsza³ku, nie zauwa¿y³em tej zmiany.)

Czasami p³eæ siê zmienia dosyæ szybko.
(Weso³oœæ na sali)
Szanowni Pañstwo, kto ma pytania?
Proszê, pan senator Konopka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku…)
A ju¿ mia³em powiedzieæ: pani senator…
(Weso³oœæ na sali)

Senator Marek Konopka:

Panie Senatorze, wspomniana przez pana dy-
rektywa zobowi¹zuje pañstwa cz³onkowskie do
ustalenia minimalnych poziomów opodatkowa-
nia produktów energetycznych i energii elektry-
cznej. Ustalony poziom minimalnego opodatko-
wania wynosi, tak jak pan wspomnia³, 359 euro
za 1 tysi¹c l dla benzyn bezo³owiowych i 330 eu-
ro dla olejów napêdowych. Kwoty s¹ podane
w euro, a wiadomo, ¿e kurs euro do z³otówki wa-
ha siê bardzo czêsto. Na jaki czas to bêdzie prze-
liczane z tej kwoty okreœlonej w euro? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! S¹ dwa
aspekty tej tematyki i tego pytania. Otó¿ kraje
cz³onkowskie, które nie s¹ w strefie euro, przeli-
czaj¹ to na walutê krajow¹ i to jest przeliczane
w nastêpuj¹cy sposób: pierwszy dzieñ paŸdzierni-
ka jest dniem, w którym oblicza siê kurs waluty
krajowej do euro, i to obowi¹zuje z dniem 1 stycz-
nia nastêpnego roku.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, teraz ja mam krótkie pytanie:
ile fundusz budowy autostrad zarobi na tym
w ci¹gu najbli¿szych lat? Jakie s¹ szacunki? Ja-
kie to da efekty finansowe?

Mo¿e od razu poproszê o nastêpne pytanie: pan
senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, jest to usta-
wa, która wnosi du¿o zmian do obecnej ustawy.
Miêdzy innymi chodzi o klauzulê umo¿liwiaj¹c¹
wprowadzenie do obrotu na terenie RP œrodków

spo¿ywczych, które nie spe³niaj¹ wymagañ doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, produkowa-
nych na przyk³ad w Turcji czy w innych krajach…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, jesteœmy w punkcie trzecim.
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Ale to jest bardzo wa¿ne pytanie.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Ryszard Górecki: W takim razie skoñ-

czy³em.)
To teraz proszê, ale uchylam…
(Senator Piotr Gruszczyñski: Odpowiem na te

dwa pytania, Panie Marsza³ku, je¿eli pan marsza-
³ek pozwoli.)

Ale¿ pozwalam, proszê.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Wiêc tak, jeœli pamiêæ… Panie Marsza³ku, à pro-
pos pana pytania. Jeœli pamiêæ mnie nie myli, to
jest 2,2 miliarda z³ wp³ywu na rzecz tych funduszy,
takie maj¹ byæ wp³ywy z tytu³u tych podatków.

Je¿eli chodzi o drugie pytanie, to nie by³o to
przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo dobra odpowiedŸ, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam takie

pytanie: jakie komisja przyjê³a uzasadnienie dla te-
go, ¿e w jednej ustawie nowelizuj¹cej zosta³a doko-
nana nowelizacja ustaw dotycz¹cych dwóch ró¿-
nych tematów? Bo w art. 1 jest nowelizacja ustawy
o funduszu drogowym, a w art. 2 – ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Jakie uzasadnienie
przyjê³a komisja dla tego, ¿e tak mo¿e jednak byæ,
pomimo uwag legislatora? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze, muszê
z przykroœci¹ powiedzieæ, ¿e nie potrafiê panu od-
powiedzieæ na to pytanie, bo ja sobie nie przypo-
minam, ¿eby ten temat by³ w ogóle omawiany. Nie
wykluczam, ¿e tak mog³o byæ, bo ja siê troszeczkê
spóŸni³em. W zwi¹zku z tym proponujê skierowaæ
to pytanie do przedstawiciela ministerstwa.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, odpowiedzia³ pan na wszyst-

kie pytania. Dziêkujê bardzo.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Witam pani¹

minister Patrycjê Woliñsk¹-Bartkiewicz.
Pani Minister, chcia³aby pani coœ powiedzieæ

przed pytaniami?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Tak.)
To zapraszam tutaj do siebie, jest tu taka ³adna

trybuna.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy. Przepraszam
za spóŸnienie.

Szanowni Pañstwo!
Chcia³abym tylko bardzo prosiæ… Wiem, ¿e gdy

wprowadzamy podwy¿ki, to jest to sprawa, która
zawsze w pewnym sensie dotyczy naszych obywa-
teli. Chcia³abym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e podwy¿-
ka stawki op³aty paliwowej, której dokonujemy
w tej ustawie, jest podwy¿k¹ minimaln¹, dostoso-
wuj¹c¹ nasze stawki do poziomów stawek z dyrek-
tywy nr 96 z 2003 r., zgodnie z ówczeœnie wynego-
cjowanymi okresami przejœciowymi. Jest to pod-
wy¿ka stawki op³aty paliwowej, a nie podatku ak-
cyzowego, tak jak to siê odbywa³o do tej pory, cho-
cia¿by w ubieg³ym roku, je¿eli chodzi o benzynê.
Ca³oœæ op³aty paliwowej wp³ywa jako dochód do
Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Ko-
lejowego i jest przewidywane, ¿e w przysz³ym roku
bêd¹ to 2 miliardy 200 milionów z³. S¹ to dodatko-
we œrodki na budowê i przebudowê dróg, a w przy-
padku Funduszu Kolejowego – na remonty i mo-
dernizacjê linii kolejowych, zakup taboru, w tym
równie¿ przez spó³kê Przewozy Regionalne, i re-
strukturyzacjê d³ugu spó³ek kolejowych. Tak ¿e s¹
to ogromnie wa¿ne zadania dla naszego pañstwa.

Chcia³abym pañstwa prosiæ o niewstrzymywa-
nie biegu tej ustawy, poniewa¿ wed³ug nas jest to
kluczowa sprawa dla powodzenia tych wszyst-
kich przedsiêwziêæ inwestycyjnych, o których
wspomnia³am wczeœniej, w przysz³ym roku i w la-
tach nastêpnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz bêd¹ pytania.
Pan senator Bisztyga, pan senator Skorupa,

rozumiem, ¿e pan senator Banaœ…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Zostajê?)
Tak, ale¿ oczywiœcie, proszê tu zostaæ. W razie

czego zaraz wodê pani podamy.

Pan senator Gruszka, potem ja te¿ zadam pyta-
nie i pan…

(G³os z sali: Bardzo ³agodnie bêdziemy pytaæ.)
Kto pierwszy siê zg³osi³? Pierwszy zg³osi³ siê pan

senator Stanis³aw Jurcewicz. Teraz ustalam dalsz¹
kolejnoœæ: Bisztyga, Skorupa, Gruszka, Banaœ…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dlaczego nie alfa-
betycznie?)

Bo Jurcewicz siê zg³osi³ wczeœniej, a ja o tym
nie wiedzia³em, Panie Senatorze. Muszê byæ spra-
wiedliwy.

Potem pan senator Owczarek i pan senator
Smulewicz.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To ja rezygnujê,
bo ja siê zg³osi³em pierwszy.)

Nie, nie, zapisane by³o…
(Senator Grzegorz Banaœ: Ja równie¿, bo ja by-

³em drugi.)
Panowie Senatorowie, pytanie zadaje pan se-

nator Stanis³aw Jurcewicz – Dolny Œl¹sk.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, przed chwil¹ pani powiedzia³a,

¿e kryterium minimalnego opodatkowania paliw
zosta³o osi¹gniête w ten sposób, i¿ podwy¿szono
stawkê op³aty paliwowej bez zmiany akcyzy. Pro-
ste pytanie: dlaczego akurat tak?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Od razu
mam odpowiadaæ?)

Od razu. Tak, zróbmy tak.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Z tego wzglêdu, ¿e op³ata paliwowa jest docho-
dem dwóch funduszy: Krajowego Funduszu Dro-
gowego i Funduszu Kolejowego, a podatek akcy-
zowy jest dochodem bud¿etu pañstwa i dochody
z niego zostaj¹ wykorzystane na ró¿ne inne zada-
nia, niekoniecznie na drogi i koleje. Chcieliœmy,
¿eby ten, kto p³aci, dosta³ bonus w formie zwrotu
tego œwiadczenia w postaci piêknych nowych dróg
i zmodernizowanych linii kolejowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz dwa kolejne pytania zadaj¹ senatorowie

Bisztyga i Owczarek.
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Senator Owczarek pierwszy.)
Dobrze, pan senator Owczarek, a potem sena-

tor Bisztyga.
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Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Cieszê siê bardzo, ¿e teraz, bo nawi¹¿ê do wy-

powiedzi pani minister, która mówi, ¿e dziêki te-
mu ci, którzy bêd¹ wp³acaæ pieni¹dze, bêd¹ jeŸ-
dziæ po piêknych drogach. Ale chyba tylko po
piêknych drogach krajowych, poniewa¿ z Krajo-
wego Funduszu Drogowego finansowane s¹ in-
westycje i remonty dotycz¹ce autostrad i dróg
krajowych. Czy w zwi¹zku z tym w ministerstwie
myœli siê, aby w jakiœ sposób wspomóc samo-
rz¹dy w zakresie dróg powiatowych i gminnych?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytanie senatora Bisztygi i pani minister bêdzie
³askawa odpowiedzieæ na dwa pytania.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Chcia³bym zapytaæ, czy nie zbyt pochopnie
rezygnujemy z vacatio legis. Oczywiœcie wa¿ny
interes pañstwowy, zasada pañstwa demokra-
tycznego, ochrony zaufania do prawa, ale je-
dnak nak³adamy obci¹¿enia i tak naprawdê
w ogóle nie bêdzie chyba okresu przejœciowego,
tylko od razu bêdzie to wprowadzone. To jest
pierwsze pytanie.

Kolega ju¿ o to pyta³, ale te¿ chcia³bym zapytaæ,
czy musia³o tak byæ, ¿e w jednej ustawie s¹ nowe-
lizowane dwie ró¿ne ustawy.

W Sejmie w Komisji Infrastruktury – to jest ko-
lejne pytanie – przepad³y poprawki mówi¹ce o ob-
ni¿eniu wysokoœci op³aty paliwowej. Ja wiem, ¿e
to mo¿e herezja, ale czy jest rozwa¿ane obni¿enie
w przysz³oœci tej op³aty?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê o odpowiedŸ na te dwa pytania pani¹
minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Co do pierwszego pytania, to tak, ze œrodków
Krajowego Funduszu Drogowego s¹ remontowa-
ne drogi krajowe, w tym drogi ekspresowe i auto-
strady. Je¿eli chodzi o drogi pozosta³ych katego-
rii: wojewódzkie, gminne i powiatowe, to s¹ one
w zarz¹dzie odpowiednich jednostek samorz¹du
terytorialnego i to te organy, poprzez miêdzy in-
nymi partycypacjê w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych, ³o¿¹ œrodki na utrzy-
manie tych dróg. Jako resort infrastruktury zda-

jemy sobie sprawê, ¿e œrodki na utrzymanie tej
sieci dróg s¹ niewystarczaj¹ce. Planujemy kon-
tynuacjê Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych – to tak zwane schetynówki –
i rozszerzenie go w przysz³oœci o inne kategorie
dróg. Sposób wykorzystania tego programu po
pierwszym roku pokazuje, ¿e jest to dzia³anie ce-
lowe i jest to dzia³anie, w ramach którego œrodki
s¹ wykorzystywane bardzo poprawnie. Tak ¿e
oczywiœcie w przysz³oœci bêdziemy siê starali
dojœæ do tego, ¿eby jednostki samorz¹du teryto-
rialnego zwiêksza³y nak³ady na drogi, równie¿
z uwzglêdnieniem funduszy bêd¹cych w dyspo-
zycji Skarbu Pañstwa, bud¿etu pañstwa.

Co do pytania pana senatora Bisztygi doty-
cz¹cego dwóch ustaw, które s¹ nowelizowane
w ramach tego przed³o¿enia, to je¿eli chodzi
o drug¹ ustawê, to jest to zabieg czysto formalny.
Chodzi o zrównanie obrotu obligacjami drogowy-
mi na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
z obrotem obligacjami Skarbu Pañstwa i wyeli-
minowanie koniecznoœci posiadania specjalnej
licencji przez te podmioty, które dokonuj¹ tego
obrotu, co wi¹¿e siê z obni¿eniem mar¿y dla obli-
gacji drogowych. Jest to zabieg, który jest po-
¿¹dany przez zarówno rynek, jak i banki za-
rz¹dzaj¹ce Krajowym Funduszem Drogowym
oraz zobowi¹zanych do emisji obligacji na rzecz
Krajowego Funduszu Drogowego.

Drugie pytanie… Powiem w ten sposób: Krajowy
Fundusz Drogowy w ubieg³ym roku mia³ znacznie
zwiêkszone œrodki, którymi obraca, poniewa¿ ciê-
¿ar finansowania du¿ych przedsiêwziêæ drogo-
wych zosta³ prze³o¿ony na Krajowy Fundusz Dro-
gowy. Jedynym sta³ym Ÿród³em dochodów, powta-
rzam: sta³ym Ÿród³em dochodów, s¹ wp³ywy z op³a-
ty paliwowej. Nie przewidujemy wobec tego likwi-
dacji op³aty paliwowej, poniewa¿ na podstawie te-
go sta³ego Ÿród³a mo¿emy emitowaæ obligacje i za-
ci¹gaæ kredyty w miêdzynarodowych instytucjach
finansowych, bo jest to podstawa do zaci¹gania zo-
bowi¹zañ. My udowadniamy tym, ¿e mamy odpo-
wiednie œrodki na sp³atê zobowi¹zañ w latach na-
stêpnych.

Je¿eli chodzi o ca³oœæ opodatkowania, to
chcia³abym jeszcze raz przypomnieæ, ¿e olej na-
pêdowy i inne Ÿród³a zasilania, inne Ÿród³a na-
pêdowe s¹ opodatkowane, oprócz podatku od
towarów i us³ug… S¹ dwa Ÿród³a: podatek akcy-
zowy i op³ata paliwowa. Op³ata paliwowa to jest
to, co wraca w poœredni sposób do tego, kto po-
nosi ciê¿ar tej op³aty, a podatek akcyzowy zasila
bud¿et pañstwa i ewentualnie tutaj jest pole do
zmian czy zmniejszania ciê¿arów. Oczywiœcie
zgodnie z dyrektyw¹ od 2010 r. powinno to byæ
302 euro za 1 tysi¹c l oleju napêdowego,
a w przypadku benzyny te progi zosta³y w ubieg-
³ym roku osi¹gniête poprzez, przypomnê, pod-
wy¿kê nie stawki op³aty paliwowej, ale w³aœnie
podatku akcyzowego.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Kolejna para pytaj¹cych senatorów: Skorupa

i Gruszka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Grzegorz Banaœ: A Grzegorz Banaœ

gdzie siê zagubi³?)
W nastêpnej parze, Panie Senatorze.
Proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, tu jest trochê nieœcis³oœci. Ja

mam pytanie do pani. Przecie¿ Unia Europejska
nie wymaga op³at paliwowych w przypadku bio-
komponentów i biopaliw.

I druga sprawa. Jak pani widzi to, ¿e ci, którzy
bêd¹ wnosiæ tê op³atê paliwow¹, równoczeœnie in-
westuj¹ w drogi, skoro mamy taki przypadek, ¿e pa-
liwo, które zu¿ywaj¹ rolnicy i za które bêd¹ p³aciæ
op³aty paliwowe… Unia Europejska nie wymaga,
¿eby rolnicy dop³acali do tych paliw, s¹ zwolnieni
z tego. Ma³o tego, w Unii Europejskiej rolnicy otrzy-
muj¹ dop³atê do paliw. A w naszym kraju robi siê
coœ odwrotnego. Bêdzie siê œci¹gaæ op³atê paliwow¹
od rolników, a póŸniej, nie wiem, czy z tych samych
pieniêdzy, bêdziemy im wyp³acaæ dop³aty do paliw.
Jak wygl¹da kwestia zu¿ycia paliwa przez rolników
z tymi dop³atami do paliw i kwestia dop³at do paliw
rolniczych?Czemutonie jest rozwi¹zanewtejusta-
wie? Przecie¿ jest widoczne, ¿e ci rolnicy bêd¹ pod-
wójnie opodatkowani, obci¹¿eni. Jak bêdzie wy-
gl¹daæ konkurencyjnoœæ polskiego rolnika w sto-
sunku do rolników z innych krajów Unii Europej-
skiej? Widzê tu wielk¹ sprzecznoœæ i bubel w tej
ustawie, wielkie niedopatrzenie. Jak mo¿na ustawê
skonstruowaæ tak, ¿eby rolnicy byli szczególnie po-
szkodowani w zwi¹zku z ni¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Gruszka, proszê bardzo.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê…)
Proszê nie przekraczaæ minuty na zadanie py-

tañ.

Senator Tadeusz Gruszka:

Pani Minister, senator Bisztyga wspomnia³
o vacatio legis. Ja mam taki komentarz ogólny.
Mamy tutaj do czynienia z nierówn¹ prac¹ rz¹du.
Ustawy pierwsza i trzecia, na którymi dzisiaj de-
batujemy, to s¹ w³aœnie takie wrzutki w ostatnim
momencie, w odró¿nieniu od tej drugiej, która
wyprzedza o ca³y rok ewentualne zawirowania.
Kiedy rz¹d podj¹³ prace nad t¹ ustaw¹, skoro dy-
rektywa istnieje od dawien dawna? To pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie, zwi¹zane z zasadami techniki
prawodawczej. One obowi¹zuj¹ ka¿d¹ stronê,
która tworzy prawo. Dlaczego w tym momencie te
zasady techniki prawodawczej, o czym wspo-
mnia³em w poprzednim pytaniu… Dwa ró¿ne te-
maty s¹ w jednej ustawie nowelizuj¹cej, jedn¹
ustawê wrzuca siê przy okazji drugiej. Czy dla czy-
stoœci tworzenia prawa nie by³oby wskazane je-
dnak – teraz mo¿e ju¿ jest na to za póŸno, ale
w przysz³oœci mo¿na pomyœleæ o tym – ¿eby two-
rzyæ odrêbne ustawy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie, to kwestia, któ-
r¹ pan senator przedstawi³, by³a równie¿ tematem
dyskusji na posiedzeniu Komisji Infrastruktury
w Sejmie. Powiem jeszcze raz: biopaliwa, biokom-
ponenty nie s¹ oczywiœcie opodatkowane op³at¹
paliwow¹, s¹ jednak obci¹¿one akcyz¹, podatkiem
akcyzowym. Rolnicy, którzy kupuj¹ takie paliwo,
maj¹ mo¿liwoœæ zwolnienia z podatku akcyzowe-
go. Myœlê, ¿e te uregulowania powinny dotyczyæ
w³aœnie podatku akcyzowego. Wiem, ¿e pañstwo
nied³ugo bêd¹ siê zajmowaæ zmian¹ ustawy o po-
datku akcyzowym. Po negocjacjach, po rozmo-
wach z ministerstwem rolnictwa ustaliliœmy, ¿e
tego typu ewentualne ulgi czy pomoc rolnikom
mog¹ byæ przyznawane na gruncie ustawy o po-
datku akcyzowym.

I tutaj od razu przejdê do pytania pana senato-
ra Gruszki o technikê prawodawcz¹ i okres przy-
gotowywania. Do tej ustawy przygotowywaliœmy
siê od lutego tego roku, kiedy ustaliliœmy
w rz¹dzie nowy system finansowania dróg krajo-
wych, kiedy przerzucaliœmy ciê¿ar finansowania
tych zadañ na Krajowy Fundusz Drogowy, myœl¹c
o zabezpieczeniu pewnych Ÿróde³ dochodów, ja-
kim jest op³ata paliwowa. Wiedzieliœmy o tym, ¿e
1 stycznia 2010 r. koñczy nam siê kolejny okres
przejœciowy w wyznaczaniu opodatkowania oleju
napêdowego. Razem z Ministerstwem Finansów
ustalaliœmy treœæ tej ustawy od lutego do, prakty-
cznie, 2 paŸdziernika, ze wzglêdu na to, ¿e Polska
nie jest krajem bêd¹cym w strefie euro, kiedy to
ukaza³ siê w Dzienniku Urzêdowym Wspólnot Eu-
ropejskich oficjalny kurs przeliczania euro do z³o-
tówki. To by³o 4,25, taki by³ kurs 2 paŸdziernika.
Wówczas mogliœmy oceniæ koszty ustawy dla spo-
³eczeñstwa i mogliœmy skierowaæ projekt ustawy
do ustaleñ miêdzyresortowych oraz do konsulta-
cji spo³ecznych, do czego nas zobowi¹zuje techni-
ka prawodawcza. St¹d tak póŸny termin z³o¿enia
tej ustawy.
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Je¿eli chodzi o drug¹ kwestiê, czyli dwie usta-
wy z ró¿nych dziedzin nowelizowane w jednej, to
równie¿ wi¹¿e siê to z funkcjonowaniem Krajowe-
go Funduszu Drogowego i z problemami, które
pojawia³y siê w³aœnie w trakcie emisji obligacji,
oraz zastanawianiem siê wszystkich zaanga¿owa-
nych w tê sprawê resortów, jak mo¿na uczyniæ ten
proces szybszym i tañszym. Bo o to w³aœnie cho-
dzi w nowelizacji tej drugiej ustawy – ¿eby uczyniæ
ten proces tañszym dla ka¿dego obywatela, który
p³aci podatki i oczekuje realizacji zadañ na³o¿o-
nych na administracjê publiczn¹. Dlatego te dwie
ustawy s¹ przygotowane i przedstawione szano-
wnym pañstwu w jednym przed³o¿eniu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
Kolejna para: pan senator Banaœ i senator

Smulewicz.
Proszê bardzo, tak, s¹ panowie w parze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, najpierw taka uwaga generalna.

Otó¿ jest pani w trochê nieszczêœliwej sytuacji, bo
nie tak dawno wiceminister spraw spo³ecznych
przekonywa³ nas wszystkich, ¿e je¿eli ju¿ za-
ci¹gaæ po¿yczki w zwi¹zku z Funduszem Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych czy te¿ zdobywaæ œrodki s³u-
¿¹ce zabezpieczeniu spo³ecznemu, to tylko z bu-
d¿etu. Ale my wiemy, ¿e jeœli chodzi o drogi, to ma-
my tak¹ oto sytuacjê, ¿e manipuluj¹c wskaŸnika-
mi zad³u¿enia, nakazano, by Krajowy Fundusz
Drogowy zad³u¿a³ siê poprzez emisjê na rynku ob-
ligacji przez BGK, czyli Bank Gospodarstwa Kra-
jowego, co od razu podwy¿sza koszty. I tu nie ma
o czym dyskutowaæ. Ale…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie, Pa-
nie Senatorze, minuta na pytanie.)

Tak jest. Pytanie jest takie. Nasi s¹siedzi, £ot-
wa i, g³ównie, Litwa, którzy wykonuj¹ bardzo du¿y
tranzyt przez nasz kraj, maj¹ ten okres przejœcio-
wy – w rozumieniu dyrektywy, która narzuca nam
odpowiednie minimalne stawki – jeszcze przez rok
nastêpny. Pytanie jest takie: czy rz¹d podj¹³ siê
próby negocjacji d³ugoœci tego okresu przejœcio-
wego? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest takie. Niestety, szczególnie
biokomponenty s¹ opodatkowane ró¿nymi staw-
kami podatku VAT. U nas jest to stawka 22%,
w krajach oœciennych a¿ do szesnastu, chyba
w³aœnie na Litwie i £otwie. Czy pani minister po-
trafi powiedzieæ, o ile dro¿sza w zwi¹zku z tym
jest, na przyk³ad, tona paliw, w których s¹ kom-
ponenty zwi¹zane z estrami naturalnymi, w³aœnie
z tych krajów?

I ju¿ na koniec zapytam – przepraszam pana
marsza³ka, ¿e trochê przeci¹gam – o ile wy¿sze s¹
w tej chwili stawki podatku od benzyny i od gazu
od tych progów unijnych, które s¹ zak³adane jako
minimalne? Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê nie przepraszaæ – pro-
szê nie przeci¹gaæ, tak bêdzie lepiej.

(Senator Grzegorz Banaœ: Od tej pory bêdê siê
stosowa³, Panie Marsza³ku…)

Pan senator Eryk Smulewicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! W uzupe³nie-
niu chcia³bym powiedzieæ, ¿e rozbudowa dróg
gminnych, powiatowych, oczywiœcie oprócz bar-
dzo dobrego programu tak zwanych schetynó-
wek, jest bardzo skutecznie finansowana w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych. To
s¹ pokaŸne kwoty.

Druga sprawa. Rolnicy otrzymuj¹ zwrot za pa-
liwa, aczkolwiek mo¿emy dyskutowaæ, czy te
kwoty s¹ wystarczaj¹ce, czy ten mechanizm, jeœli
chodzi o wielkoœæ…

Ja mam pytanie odnoœnie do opodatkowania
oleju napêdowego. W zwi¹zku z okresem przejœ-
ciowym to opodatkowanie jeszcze nie jest maksy-
malne, ono bêdzie maksymalne od 1 stycznia
2012 r. Jak pañstwo planujecie je podnosiæ? Czy
zostanie ono podniesione dopiero po 2012 r ., czy
nast¹pi to w innych okresach? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Nawi¹zuj¹c do pierwszego pytania pana sena-
tora, dotycz¹cego kszta³towania siê okresów prze-
jœciowych, powiem tak. To, co pan senator Skure-
wicz powiedzia³…

(G³os z sali: Smulewicz.)
Smulewicz, przepraszam…
(Senator Grzegorz Banaœ: Senator Banaœ to ja.)
1 stycznia 2012 r. koñcz¹ nam siê okresy

przejœciowe, zgodnie z dyrektyw¹. Polska wynego-
cjowa³a jeden z najd³u¿szych okresów przejœcio-
wych…

(Senator Grzegorz Banaœ: A Litwa i £otwa, Pani
Minister? Jakie maj¹ okresy przejœciowe?)

…i w tym momencie nie mamy ju¿ ¿adnego pola
do dyskusji z Komisj¹ Europejsk¹, poniewa¿ ona
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oczekuje, ¿e dostosujemy progi opodatkowania
minimalnego, je¿eli chodzi o te produkty energe-
tyczne.

(Senator Grzegorz Banaœ: A Litwa, £otwa?)
Je¿eli chodzi o konkretne kraje, to w tym mo-

mencie nie pamiêtam, ale, tak jak mówiê, Polska
mia³a jeden z najd³u¿szych okresów przejœcio-
wych.

Je¿eli chodzi o nastêpn¹ kwestiê, opodatkowa-
nia benzyny i gazu, to w ubieg³ym roku zosta³y
podniesione progi minimalnego opodatkowania
w³aœnie w ramach podatku akcyzowego. A wiêc je-
¿eli chcielibyœmy zmniejszaæ obci¹¿enia nak³ada-
ne na podatników, to wci¹¿ mo¿emy dyskutowaæ
o podatku akcyzowym.

Je¿eli chodzi o kwestiê biokomponentów i na-
stêpne pytanie, które pan zada³, to nie jestem tu-
taj w stanie podaæ danych z g³owy. Ale, tak jak ju¿
by³o wspomniane wczeœniej, przy poprzednim py-
taniu, tego typu ulgi, tego typu kwestie mog¹ byæ
rozpatrywane przy okazji dyskusji na temat in-
nych ustaw, a nie koniecznie ustawy o Krajowym
Funduszu Drogowym.

Je¿eli chodzi o œrodki w ramach regionalnych
programów operacyjnych i tak zwanych schety-
nówek, to jak najbardziej s¹ to dodatkowe Ÿród³a
finansowania zadañ w³asnych jednostek samo-
rz¹du terytorialnego.

Chcia³abym przypomnieæ jeszcze jedn¹ spra-
wê, która chyba nie zosta³a poruszona. Faktycz-
na podwy¿ka ceny 1 l oleju napêdowego o 16 gr
brutto, któr¹ zak³adamy jako scenariusz pesy-
mistyczny, jest podwy¿k¹ maksymaln¹, przy za-
³o¿eniu, ¿e wszystkie elementy sk³adaj¹ce siê na
cenê 1 l oleju napêdowego nie ulegn¹ zmianie,
a tak siê mo¿e zdarzyæ. Przypomnê, ¿e 47% ceny
1 l oleju napêdowego to koszt wyprodukowania
1 l, jak równie¿ koszty zwi¹zane z mar¿¹ produ-
centa i mar¿¹ dystrybutora. Obserwuj¹c dziœ
œwiatowy rynek oleju napêdowego, widzimy ob-
ni¿kê ceny bary³ki ropy i taki trend utrzyma siê
prawdopodobnie w latach nastêpnych, zgodnie
z analizami, jakie przedstawi³y Ministerstwo
Gospodarki oraz Ministerstwo Skarbu Pañstwa
przy okazji procedowania nad t¹ nowelizacj¹
ustawy w rz¹dzie. Mo¿e siê okazaæ, ¿e cena fak-
tyczna nie wzroœnie. Rz¹d, przyjmuj¹c ten pro-
jekt ustawy, zobowi¹za³ wszystkie minister-
stwa, wszystkie resorty bior¹ce w tym udzia³ czy
maj¹ce jakikolwiek wp³yw na ten rynek, do œcis-
³ego monitorowania ceny olejów napêdowych.
Chodzi o to, aby faktyczna podwy¿ka, jak¹ od-
czuje obywatel, nie by³a wiêksza ni¿ zak³adane
przez nas progi. Jednak wskutek nieprzewidzia-
nych zdarzeñ mo¿e byæ odwrotnie. Mo¿e siê oka-
zaæ, ¿e wzrost obci¹¿eñ podatkowych zostanie
zniwelowany poprzez zmniejszenie ceny oleju
napêdowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e odpowiedŸ na pytanie senatora
Smulewicza ju¿ zosta³a udzielona.

W zwi¹zku z tym proszê nastêpn¹ parê senato-
rów: Jurcewicza i Skorupê.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, w trakcie swojej wczeœniejszej

wypowiedzi u¿y³a pani mniej wiêcej takiego sfor-
mu³owania: kto ponosi tego ciê¿ar. Moje pytanie
jest takie: czy jest pani w stanie podaæ choæby
rz¹d wielkoœci co do wp³ywów z poszczególnych
regionów naszego kraju? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, jestem nieusatysfakcjonowany

odpowiedzi¹ na poprzednie pytanie i dlatego py-
tam jeszcze raz, w sposób bardziej szczegó³owy:
czy polscy rolnicy bêd¹ zwolnieni z op³aty paliwo-
wej, o której mówimy, czy te¿ bêd¹ musieli j¹ wno-
siæ? Chodzi o op³atê paliwow¹, nie mówiê tutaj
o podatku akcyzowym. Chcia³bym us³yszeæ odpo-
wiedŸ na to krótkie pytanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Dzisiaj op³ata paliwowa to oko³o 2–3% ceny 1 l
oleju napêdowego. Nie przewidujemy zwolnienia
rolników z op³aty paliwowej, jednak, jak wspo-
mnia³am, istnieje mo¿liwoœæ – to ju¿ funkcjonuje
w systemie prawnym – stosowania ulgi dla rolni-
ków czy zwalniania ich od niektórych podatków.
Dotyczy to na przyk³ad podatku akcyzowego czy
podatku od towarów i us³ug. To jest moja odpo-
wiedŸ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze py-
tanie senatora Jurcewicza…)

Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie...
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Regiony.

Kto za to p³aci, Pani Minister?)
Je¿eli chodzi o regiony, to najwiêksze wp³ywy s¹

na pewno z tych województw, w których s¹ rafine-
rie, poniewa¿ op³ata paliwowa jest naliczana od
1 tysi¹ca l oleju napêdowego, jest to tak zwany hurt.
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Na pewno s¹ to te regiony, gdzie wystêpuje obrót,
handel olejem napêdowym w skali hurtowej. Je¿eli
chodzi o konsumentów, to oczywiœcie s¹ to te regio-
ny, w których s¹ zarejestrowane firmy transporto-
we. Chodzi tu na pewno o Podlasie oraz wojewódz-
twa bardzo zaludnione, czyli: mazowieckie, œl¹skie
i ma³opolskie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
I kolejna para: senatorowie Chróœcikowski

i Gruszka.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, moi koledzy przedmówcy ju¿

podnosili ten temat, ale ja bym chcia³ dostaæ od-
powiedŸ na piœmie. Chodzi o to, o czym mówi³ pan
senator Skorupa, czyli ¿eby wyliczyæ, powiedzieæ,
ile konkretnie bêdzie wynosiæ ta op³ata dla rolni-
ków. Jeœli zaœ chodzi o mo¿liwoœæ zwrotu, to ten
rz¹d obiecywa³, ¿e zgodnie z przepisami Unii Eu-
ropejskiej wyp³aci pe³ny zwrot akcyzy, to znaczy
kwotê 1 z³ 4 gr. Muszê jednak z przykroœci¹ powie-
dzieæ, ¿e w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów, które
ju¿ siê ukaza³o, jest 85 gr, czyli nie maksymalna
stawka, tylko znowu mniej. I to t³umaczy siê ró¿-
nymi wzglêdami. A wiêc nie dano rolnikom nawet
tego, co im obiecywano.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale czy to
jest, ¿e tak powiem, element pytajny?)

Tutaj powstaje nastêpne pytanie. Zlikwidowano
równie¿ Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
z którego gminy dostawa³y œrodki na budowê tak
zwanych dróg polnych. W tej Izbie pan minister
Plocke powiedzia³: w zamian za to dostaniecie tak
zwan¹ schetynówkê. I rolnikom zabrano te fundu-
sze, a dano schetynówkê, która w zasadzie nie do-
ciera do gmin, tylko w wiêkszej czêœci do powiatów.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ale…)

Czy w tej kwestii da siê jeszcze coœ zrobiæ? Cho-
dzi o to, ¿eby rolnicy nie byli bez przerwy oszuki-
wani, bo obiecuje im siê co innego, a co innego siê
faktycznie robi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, w obecnie obowi¹zuj¹cej ustawie

jest stawka 105 z³. Jaki by³ schemat wyznaczania

ró¿nych kwot dotycz¹cych tych trzech pozycji:
benzyn silnikowych, olejów napêdowych i gazów?
Chodzi o to, ¿e na przyk³ad op³ata za benzynê wy-
nosi 92 z³, podajê ju¿ tak w zaokr¹gleniu, za olej
napêdowy – 233 z³, a za gaz – 119 z³. S¹ to ró¿ne
stawki dla ró¿nych pozycji. To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie z tym zwi¹zane. Jaki wzrost op-
³aty paliwowej w przysz³ym roku szacuje mini-
sterstwo wobec obecnych wp³ywów z tej op³aty
w zwi¹zku ze zmian¹ wynikaj¹c¹ z ustawy? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Na drugie pytanie pana senatora Gruszki od-
powiem w ten sposób. Je¿eli chodzi o sposób
okreœlania kolejnych stawek za benzynê, olej na-
pêdowy i gaz, to one by³y wyznaczane tak: ujedno-
licono miary objêtoœci danych paliw p³ynnych
i w ramach konstruowania dyrektywy Rady usta-
lono na podstawie œrednich zapotrzebowañ i œre-
dniej konsumpcji takie stawki, które by obci¹¿a³y
w sposób równomierny u¿ytkowników poszcze-
gólnych œrodków napêdowych.

Je¿eli chodzi o zmianê, która zosta³a wprowa-
dzona w tym przed³o¿eniu, to ujednoliciliœmy spo-
sób wskazywania miar z dyrektyw¹ i z ustaw¹
o podatku akcyzowym. I to jest jedna kwestia.

Je¿eli chodzi o dochody z podwy¿ki, to wynosz¹
one œrednio 2 miliardy 200 milionów z³, z czego
1 miliard 800 milionów z³ zasili Krajowy Fundusz
Drogowy, a ponad 400 milionów z³ – Fundusz Ko-
lejowy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Minister.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja prosi³bym o od-

powiedŸ na piœmie na moje pierwsze pytanie, bo
nie bardzo zrozumia³em wyjaœnienie tego schema-
tu dochodzenia do kwot wskazanych w ustawie.
Proszê o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê bardzo.)

Pan senator Wojciechowski nie ma pary. To jest
ostatnie pytanie do pani minister. Zamykam listê
pytaj¹cych.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ten podatek – bo przecie¿ op³ata paliwowa jest
form¹ podatku na³o¿onego na kupuj¹cego paliwo
– ma charakter bardzo powszechny. Z tego, co pa-
ni mówi, wynika, ¿e tê op³atê wnosz¹ równie¿ rol-
nicy, tak¿e w zwi¹zku z oraniem pola czy wykony-
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waniem innych prac. P³ac¹ równie¿ na budowê
dróg, autostrad, linii kolejowych, jednak nie na
budowê tych dróg, po których faktycznie porusza-
j¹ siê ci¹gnikiem, kiedy jad¹ na pole czy z niego
wracaj¹. Czy taki sposób pobierania od rolników
pewnego rodzaju podatku, na przyk³ad na rzecz
budowy autostrady, po której ci¹gniki nie je¿d¿¹,
chocia¿by z racji przepisów drogowych, jest spra-
wiedliwy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Ja myœlê, ¿e to jest trochê skrzywiony obraz.
Prawo obowi¹zuje wszystkich obywateli niezale¿-
nie od zawodu, jaki wykonuj¹. Myœlê, ¿e rolnicy
równie¿ podró¿uj¹ po kraju, maj¹ samochody czy
korzystaj¹ z linii kolejowych. Tak jak wspomnia-
³am, ta grupa zawodowa, ta grupa obywateli Rze-
czypospolitej ma prawo do ró¿nego rodzaju pomo-
cy i ró¿nego rodzaju zwolnieñ. Nie jest tak, ¿e s¹ to
kwoty ich i wy³¹cznie ich obci¹¿aj¹ce, wy³¹cznie
na nich nak³adane. Nie mo¿na obywateli trakto-
waæ w ró¿ny sposób.

Je¿eli chodzi o drogi, które u¿ywane s¹ przez
ci¹gniki czy maszyny rolnicze, to s¹ to zazwyczaj
drogi gminne, drogi wewnêtrzne. One s¹ równie¿ fi-
nansowane ze œrodków publicznych, ze œrodków je-
dnostek samorz¹du terytorialnego, w tym z podat-
ku od osób fizycznych i osób prawnych. W tej sytua-
cji te¿ mo¿na by siê by³o zastanawiaæ nad tym, dla-
czego tamte podmioty podnosz¹ koszty utrzymania
dróg gminnych, po których siê poruszaj¹ maszyny
rolnicze. W ten sposób doszlibyœmy… Gospodarka
jest powi¹zana we wszystkich aspektach i myœlê, ¿e
trzeba to rozpatrywaæ w szerokim kontekœcie.

Je¿eli chodzi o grupê zawodow¹ rolników, to ta
grupa jest objêta naprawdê szerokim wsparciem.
Myœlê, ¿e jest to w Polsce, jak pokazuj¹ nawet
ostatnie sonda¿e, grupa najbardziej zadowolona
z wejœcia do Unii Europejskiej. Ciekawe, dlacze-
go. A to jest równie¿ wykonanie przepisów dyrek-
tyw unijnych. Dziêkujê.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Panie Przewo-
dnicz¹cy…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ja ju¿ zamkn¹³em listê.
Dobrze. To bêdzie naprawdê ostatnie pytanie.

Ostatnio pan senator wyg³osi³ stwierdzenie, a nie
zada³ pytania, wiêc ja bardzo proszê o elementy
pytajne.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Konkretne pytanie. Czy pani minister wie, ile
belgijski rolnik dostaje zwrotu akcyzy w paliwie
rolniczym?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Mini-
ster, na piœmie.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Tak jest. Ja jestem odpowiedzialna za pewne
dzia³ania w resorcie infrastruktury. Nie jestem
odpowiedzialna za resort rolnictwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak. To kilka pism pani napisze.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Tak
jest. Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale ja mam

jeszcze jedno pytanie.)
Nie, nie. Ja ju¿ przed chwil¹ powiedzia³em, ¿e

to jest ostatnie pytanie, pan senator zapyta³ i za-
koñczyliœmy.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jedno krót-
kie pytanie, Panie Marsza³ku.)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: To w dyskusji.)
Krótkie. Trzydzieœci sekund, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

W piêtnaœcie siê wyrobiê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister,

chodzi³o mi w tym pytaniu przede wszystkim o pa-
liwa, powiedzmy, olej napêdowy, zu¿ywane do ce-
lów energetycznych, a nie stricte transportowych,
a tu jest troszeczkê inna sytuacja. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz:

Do celów energetycznych zu¿ywany jest przede
wszystkim olej opa³owy, a olej opa³owy podlega
opodatkowaniu nie op³at¹ paliwow¹, ale podat-
kiem akcyzowym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Patrycja Woliñska-Bartkiewicz: Dziêku-
jê bardzo.)

Proszê szybko uciekaæ z tego miejsca.
(Weso³oœæ na sali)
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ, czy to zalecenie, które pan

przed chwil¹ wyda³, obowi¹zuje wszystkich.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ma pan

dziesiêæ minut, Senatorze, tylko proszê ich nie
wykorzystywaæ, na mi³oœæ bosk¹!)

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Iz-

bo! Chcia³bym zwróciæ uwagê na kilka elemen-
tów. Je¿eli to ma s³u¿yæ temu, o czym powiedzia-
³a pani minister, czyli zwiêkszeniu obci¹¿enia
i przeznaczeniu œrodków na Krajowy Fundusz
Drogowy i Fundusz Kolejowy, to chyba nikt tu
nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tê ustawê trzeba poprzeæ.
Niemniej jest to zwiêkszenie obci¹¿enia. Ja nie
bez celu zapyta³em o to, które regiony i jak¹
wielkoœæ obci¹¿eñ wnosz¹. Pochodzê z regionu,
z którego na teren naszego kraju jest wywo¿one
oko³o 80% kruszywa, a nawet wiêcej. Dlatego
interesuje mnie to, a zwrócê siê te¿ pisemnie
z pytaniem, jakie op³aty ponosi z tego tytu³u na
przyk³ad region dolnoœl¹ski. Rozumiej¹c roz-
wi¹zania systemowe, dotycz¹ce g³ównych szla-
ków komunikacyjnych, tak drogowych, jak i ko-
lejowych, nie mam w¹tpliwoœci, ¿e pieni¹dze
z Krajowego Funduszu Drogowego powinny byæ
przeznaczane na rozwi¹zanie problemy g³ó-
wnych traktów komunikacyjnych. Niemniej je-
dnak w przypadku regionów, na terenie których
w sposób zdecydowany zwiêksza siê ruch trans-
portowy, tak drogowy, jak i kolejowy… Chcê po-
wiedzieæ, ¿e na naszym terenie jest jedna z naj-
wiêkszych, jak myœlê, kopalni kruszywa i stan
dróg wojewódzkich, krajowych, gminnych i po-
wiatowych… Zachêcam, mo¿e pani minister bê-
dzie mia³a kiedyœ przyjemnoœæ przejechaæ i zo-
baczyæ, jaki jest stan tych dróg.

Konkluzja. Chodzi o to, aby w rozwa¿aniach
dotycz¹cych Krajowego Funduszu Drogowego, je-
go finansowania – bo zrozumia³e jest przecie¿, tak
jak to pani ujê³a, ¿e jest mo¿liwoœæ zwiêkszenia li-
nii kredytowych, zaci¹gania kredytów itd. – mieæ
jednak na uwadze rozwi¹zywanie problemów
transportowych. Nie widzê na przyk³ad, choæ jest
pewna namiastka, znacz¹cego inwestowania
przez PKP PLK, a transporty kolejowe s¹ bardzo
czêste i jest ich bardzo du¿o.

Á propos schetynówek – d³ugo dyskutowaliœ-
my o tej sprawie na posiedzeniu Senatu –
chcia³bym powiedzieæ, ¿e je¿eli wnioski spe³nia-
j¹ kryteria, bo musz¹, to od decyzji przedstawi-
cieli wojewody, urzêdu marsza³kowskiego, Poli-
cji zale¿y ostateczna lista tych inwestycji. Skoro
za³o¿yæ, ¿e powiaty mimo wszystko s¹ s³absze fi-
nansowo od gmin, to wydaje siê, i ja znam takie
przypadki, ¿e zdecydowanie wiêcej inwestycji
w tym programie przeprowadzaj¹ gminy. Dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê za tê trzyminutow¹ wypowiedŸ, Panie
Senatorze. (Oklaski)

Pan senatora Skorupa.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Otó¿ s³yszeliœmy tu przed chwil¹ wypowiedŸ

pani minister o tym, ¿e polscy rolnicy nie bêd¹
zwolnieni z op³aty paliwowej, pad³o takie jedno-
znaczne stwierdzenie z ust pani minister. Jako
w przesz³oœci, przed laty rolnik znam sytuacjê na
wsi, znam sytuacjê rolników i nie mogê siê zgodziæ
z ustaw¹, na podstawie której polscy rolnicy bêd¹
finansowaæ drogi krajowe, autostrady, ci¹gi kole-
jowe, a nie bêd¹ finansowaæ w³asnych dróg pol-
nych, gminnych, tych dróg, z których korzystaj¹.
Do tego wmawia siê polskim rolnikom, ¿e bêd¹
budowane dla nich jakieœ schetynówki. Najpierw
polskiemu rolnikowi zabiera siê pieni¹dze przy
okazji op³at paliwowych, a póŸniej sprytnie siê
wmawia, ¿e oto nasz œwietny pan Schetyna bêdzie
budowa³ na polach drogi, tak zwane schetynówki.
To jest wielka ob³uda.

Dziwiê siê, ¿e mo¿na coœ takiego zrobiæ, przygo-
towaæ ustawê, która by tak uderza³a w polskie rol-
nictwo. Nie doœæ, ¿e polski rolnik zosta³ ju¿ oszu-
kany przez Polskie Stronnictwo Ludowe podczas
negocjacji dotycz¹cych dop³at bezpoœrednich,
kiedy to otrzyma³ 1/4 dop³at, 25%, to jeszcze teraz
rz¹d, polski rz¹d dalej uderza w polskiego rolnika,
sprytnie wmawiaj¹c mu, pokazuj¹c, jaki to jest
dobrotliwy, ¿e bêdzie budowa³ drogi w wioskach i
gminach. Platformie Obywatelskiej, premierowi
Tuskowi siê nie dziwiê, mo¿e intencja jest dobra,
mo¿e dobrze, ¿e chc¹, aby rozwija³y siê autostra-
dy, drogi krajowe i koleje, ale dziwiæ siê nale¿y Pol-
skiemu Stronnictwu Ludowemu, koalicjantowi,
który nie dostrzega polskiego rolnika, zosta³ wy-
brany w³aœnie przez ten elektorat, przez rolników,
a dzia³a przeciwko w³asnemu elektoratowi. Nie
wiem, Panie Wicepremierze Pawlak, Panie Mini-
strze Sawicki, czy wy nie dostrzegacie dalszego
uderzania w polskiego rolnika? Mówiê teraz
w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwoœæ: bêdzie-
my g³osowaæ przeciwko tej ustawie, bo s¹ w niej
du¿e uchybienia. Nie mo¿na siê zgodziæ na przyjê-
cie takiej ustawy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Chróœcikowski.
(Rozmowy na sali)
A pana senatora Bisztygê to ja nied³ugo wezwê

do apelu. (Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo.
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Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podczas dzisiejszej dyskusji o zmianie ustawy

o autostradach p³atnych, o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz o ustawie o obrocie instrumenta-
mi finansowymi mia³em nie zabieraæ g³osu, ale
wypowiedŸ pani minister trochê mnie do tego
sprowokowa³a. Przede wszystkim chcia³bym po-
wiedzieæ pani minister, ¿e jej wypowiedŸ by³a
oparta na fa³szywej tezie, która bardzo krzywdzi
Polskê w Unii Europejskiej. Ta fa³szywa teza
o tym, ¿e rolnicy s¹ najwiêksz¹ grup¹ spo³eczn¹
okazuj¹c¹ swoje zadowolenie, zosta³a ju¿ obalo-
na. Kiedy organizowaliœmy konferencjê dotycz¹c¹
piêciolecia naszego cz³onkowstwa w Unii Euro-
pejskiej, pani komisarz Fischer Boel, mówi¹c
o rolnictwie, powiedzia³a to samo, co pani. I tam,
na tej konferencji, ta teza zosta³a obalona, dlatego
¿e dane podane w 2007 r. nie odpowiadaj¹ w ogóle
aktualnej sytuacji w rolnictwie. Tak, w 2007 r. by-
³o du¿e zadowolenie ze strony rolników, ale to ma
siê nijak do dzisiejszej sytuacji. Ta teza, któr¹
pañstwo powtarzacie, a która dociera do Unii Eu-
ropejskiej, jest nieprawdziwa. Proszê tego wiêcej
nie mówiæ, bo to jest k³amstwo. W Unii Europej-
skiej, w Komisji bez przerwy powtarzane s¹ te sa-
me s³owa.

Polscy rolnicy nie maj¹ w Unii Europejskiej
takich samych warunków, co rolnicy z krajów
starej Piêtnastki. Zada³em pani pytanie, jaki
jest procent zwrotu akcyzy dla rolników belgij-
skich – otó¿ 100%, w granicach mo¿liwego zapi-
su oczywiœcie, bo czêœæ akcyzy jest wpisana…
No ka¿dy kraj musi odprowadzaæ tyle i tyle z ty-
tu³u akcyzy. Ale chodzi³o mi o tê mo¿liw¹ wyso-
koœæ zwrotu akcyzy, a to jest dzisiaj 1 z³ 4 gr, tyle
mo¿na zwróciæ polskiemu rolnikowi. Jednak nie
zrobiono tego, mimo ¿e obiecywano, ¿e bêdzie
zwrot po to, ¿ebyœmy byli konkurencyjni. Nie
chodzi o to, ¿eby nam, rolnikom ktoœ dawa³ pie-
ni¹dze. My tylko chcemy byæ konkurencyjni,
chcemy, i mamy do tego prawo, funkcjonowaæ
na tych samych warunkach, na jakich funkcjo-
nuj¹ rolnicy z innych krajów europejskich,
z Francji, Niemiec, Belgii i tak dalej, my chcemy
jednakowych warunków. Tym bardziej, ¿e dzi-
siejsze dop³aty s¹ ró¿nie liczone, w granicach
czterdziestu, piêædziesiêciu, szeœædzisiêciu,
niektórzy uœredniaj¹ do piêædziesiêciu… Tyle
wynosi ró¿nica w zwrocie miêdzy starymi kraja-
mi a nowymi. I je¿eli my jeszcze powtarzamy ta-
k¹ nieprawdziw¹ tezê, to dajemy bardzo niebez-
pieczny sygna³ ca³ej Unii Europejskiej, która
mo¿e nam powiedzieæ: czego wy jeszcze chcecie,
skoro macie tak du¿e zadowolenie spo³eczne?
Przecie¿ dobrze wiemy, ¿e i tak walka o przysz³¹
wspóln¹ politykê finansow¹, o Perspektywê Fi-
nansow¹ na lata 2013–2020, nie jest ³atwa. My
musimy siê broniæ przed t¹ tez¹, ¿e w Polsce jest

wielkie zadowolenie, bo nie mo¿na nas wpu-
œciæ… Moi koledzy z Niemiec mówi¹: wy jesteœ-
cie konkurencyjni, bo my musimy p³aciæ praco-
wnikowi po 15 euro, ale wy mo¿ecie zap³aciæ
2 euro. I to ma byæ dowód na to, ¿e mamy tañsze
koszty produkcji? No takie tezy g³osz¹ nasi nie-
mieccy koledzy. Jeœli my znowu ulegniemypro-
pagandzie, ¿e mamy niskie koszty produkcji, ¿e
w Polsce jest tania si³a robocza i ¿e my to wyko-
rzystujemy… Ja takim teoriom zaprzeczam
i przestrzegam przed tym, ¿eby je g³osiæ, bo one
po prostu utrudniaj¹ nam negocjacje.

Jeœli chodzi o instrumenty finansowe… Po
pierwsze, my, rolnicy, te¿ jeŸdzimy po drogach,
a dostajemy zwrot akcyzy maksymalnie za 85 l.
Gospodarstwa, które s¹ nastawione na intensy-
wn¹ produkcjê, zu¿ywaj¹ po 100, 120 l, czyli nie
dostaj¹ nawet pe³nego zwrotu tego, co zu¿ywaj¹,
bo jest okreœlony limit, a jak ten limit przekrocz¹,
bêd¹ p³aciæ wiêcej. Po drugie, dzisiaj ka¿dy z rolni-
ków ma samochód, ma³o który nie ma, a ju¿
szczególnie spoœród intensywnie produkuj¹cych
rolników. A wiêc my te¿ jeŸdzimy po drogach i p³a-
cimy. Ka¿dy z nas jest p³atnikiem na rzecz tego
funduszu, tak ¿e nie mówmy, ¿e rolnicy nie p³ac¹,
bo to jest zak³amywanie rzeczywistoœci. Napraw-
dê rzadko siê dziœ zdarza, ¿eby rolnik nie mia³ sa-
mochodu. Rolnicy p³ac¹ sk³adki na fundusz, bo
p³ac¹ za benzynê i za olej napêdowy. Rolnicy nie
przejadaj¹ tu jakichœ pieniêdzy z bud¿etu pañ-
stwa, bo oni równie¿ s¹ konsumentami i p³atnika-
mi, i proszê nie oskar¿aæ rolników o to, ¿e s¹ pa-
zerni, mimo ¿e dostaj¹ dotacje, bo ten spór miêdzy
wsi¹ a miastem nikomu nie s³u¿y. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Myœlê, ¿e wypowiedŸ mojego wielce szanowne-

go kolegi, pana senatora Skorupy, ca³kowicie za-
maza³a obraz sytuacji. Tu by³a mowa nie o rolni-
kach, tylko o konkretnej ustawie.

Panie Senatorze, ja panu odpowiem nie dlate-
go, ¿e mi siê tak wydaje, tylko dlatego, ¿e takie s¹
fakty. W ostatnim czasie mia³em piêæ spotkañ na
obszarach wiejskich, miêdzy innymi z rolnikami.
Na ¿adnym z tych spotkañ nie zosta³ poruszony
problem drogi œródpolnej. By³y poruszane zu-
pe³nie inne, wa¿niejsze, powiedzia³bym nawet,
du¿o wa¿niejsze kwestie, wiêc wydaje mi siê, ¿e
wywo³a³ pan jakiœ sztuczny problem. Pojawia³y
siê pytania – i o tym te¿ chcê jeszcze powiedzieæ –
o renty strukturalne, o zbycie gruntów na rzecz
rolników itd., to by³y dla rolników kluczowe tema-

46. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych

oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 39



ty. Panowie, wszyscy p³acimy, wszyscy ponosimy
te obci¹¿enia – i rolnicy, i ludzie zamieszkuj¹cy
obszary miejskie i wiejskie, i miejsko-wiejskie. Ale
myœlê, ¿e jest sztuk¹, by jak najwiêcej inwesto-
waæ. Przyjdzie czas i na drogi œródpolne, ju¿ s¹ od-
powiednie programy, i jak dobrze siê przyjrzymy,
to zobaczymy, ¿e choæ mo¿e nie s¹ one wdra¿ane
w zbyt szerokim zakresie, to jednak s¹ gminy, któ-
re takie programy realizuj¹. Jest te¿ mo¿liwoœæ
korzystania z ró¿nych funduszy, i tak siê dzieje.
Faktycznie, mo¿e to za ma³o, niemniej jednak
wszyscy ponosimy obci¹¿enia, nie tylko rolnicy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, przemówienie do protoko³u

z³o¿y³ senator Ludwiczuk*.
(G³osy z sali: I Bisztyga.)
Nie, o dziwo, senator Bisztyga nie z³o¿y³.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Wysokiej Izby, mam nadziejê, ¿e
jutro.

Dziêkujê bardzo pani minister, dziêkujê przed-
stawicielom Ministerstwa Infrastruktury za obec-
noœæ w czasie prac nad tym punktem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñ-
stwie ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 723,
sprawozdanie komisji – w druku nr 723A.

Pan senator W³adys³aw Sidorowicz przedstawi
sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zdrowia.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W czasie posiedzenia, które odby³o siê dnia

11 grudnia 2009 r., Komisja Zdrowia rozpatrzy³a
uchwalon¹ przez Sejm 2 grudnia ustawê o zmia-
nie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu ko-
misji uczestniczy³a sprawozdawczyni tej ustawy
w Sejmie, pani Agnieszka Rajewicz.

Projekt omawianej ustawy zosta³ wniesiony
przez rz¹d i dostosowuje prawo krajowe do aktu-
alnego prawa wspólnotowego, co wymaga³o
zmian w ustawie o bezpieczeñstwie ¿ywienia i ¿y-
wnoœci, z 25 sierpnia 2006 r., w ustawie – Kodeks

wykroczeñ, z 20 maja 1971 r., oraz w ustawie
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z 14 marca
1985 r. Ustawa wykonuje w zakresie swojej regu-
lacji piêædziesi¹t trzy rozporz¹dzenia WE i doko-
nuje transpozycji czterdziestu trzech dyrektyw
WE, nadto okreœla wymagania zdrowotne ¿ywno-
œci nieregulowane w przepisach Unii Europej-
skiej, doprecyzowuje tak¿e przepisy dotycz¹ce
œrodków spo¿ywczych niespe³niaj¹cych wyma-
gañ w zakresie bezpieczeñstwa ¿ywnoœci.

Rozwi¹zania przyjête w ustawie liberalizuj¹
przepisy dotycz¹ce rozpoczynania dzia³alnoœci
gospodarczej. Zwolniono z obowi¹zku zatwier-
dzania w inspektoratach wielu podmiotów, w tym
gospodarstw agroturystycznych i producentów
win gronowych do tysi¹ca hektolitrów rocznie.
Przestaje byæ obowi¹zkowe kosztowne i uci¹¿liwe
pobieranie i przechowywanie próbek ¿ywnoœci.
Wprowadzono now¹ definicjê suplementów diety,
którymi nie mog¹ byæ produkty posiadaj¹ce w³a-
œciwoœci produktu leczniczego w rozumieniu pra-
wa farmaceutycznego.

Podczas prac w Sejmie niepokój budzi³a libera-
lizacja przepisów dotycz¹ca zniesienia obowi¹z-
kowego przechowywania próbek ¿ywnoœci. Dys-
kutowano te¿ o zapisach dotycz¹cych suplemen-
tów diety. Wskazano na kwestiê specyficznego dla
Polski obrotu grzybami leœnymi.

W czasie obrad naszej komisji dyskutowano na
temat ochrony rynku przed reklamami produk-
tów stanowi¹cych konkurencjê dla karmienia
piersi¹. Zastanawiano siê nad przepisami doty-
cz¹cymi suplementów diety, uznaj¹c, ¿e przyjête
w ustawie rozwi¹zania lepiej realizuj¹ bezpie-
czeñstwo zdrowotne w tej materii. Aprobowano
wprowadzenie Zespo³u do spraw Suplementów
Diety w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicz-
nej, która wesprze merytorycznie decyzje inspek-
tora sanitarnego.

Komisja przyjê³a dziewiêtnaœcie poprawek do
ustawy aprobowanej przez przedstawicieli rz¹du.
Wiêkszoœæ tych poprawek uœciœla zapisy, miêdzy
innymi poprzez konsekwentne stosowanie obo-
wi¹zuj¹cego ju¿ nazewnictwa. Wyeliminowano
tak¿e pewne sprzecznoœci zawarte w art. 1
w pkcie 18, chodzi o art. 29 pkt 4, wykreœlaj¹c
z przepisu o elektronicznym powiadomieniu wy-
razy „z zastrze¿eniem danych stanowi¹cych ta-
jemnicê przedsiêbiorcy”. Wyeliminowano te¿ nie-
zgodnoœci co do stawianych zobowi¹zañ, przed-
k³adanych w opinii, miêdzy art. 1 pkt 20, art. 30
pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 4 poprzez wykreœlenie wyra-
zów „wymienionej w wykazie, o którym mowa
w ust. 6 pkt 3”. Wreszcie urealniono terminy wejœ-
cia w ¿ycie ustawy.

Ustawa przyczyni siê do zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa w obrocie ¿ywnoœci¹. Komisja popar³a
wniosek o przyjêcie tej ustawy z poprawkami,
podczas g³osowania jedna osoba wstrzyma³a siê
od g³osu.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Knosala jako pierwszy, bo ju¿ siê

zapisa³, i pan senator Górecki jako drugi. Z tego,
co rozumiem, pan senator przenosi pytanie z po-
przedniego punktu.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zanim zadam konkretne pytania, chcia³bym

przytoczyæ dane z opracowania g³ównego inspek-
tora sanitarnego: „Stan sanitarny kraju w ro-
ku 2007”. Na ponad dwadzieœcia piêæ tysiêcy
skontrolowanych obiektów zdyskwalifikowano
dwieœcie trzynaœcie zak³adów, w tym zakwestio-
nowano 0,7% skontrolowanych bloków ¿ywienia
w szpitalach, 1,1% sto³ówek przedszkolnych i a¿
osiemdziesi¹t trzy sto³ówki szkolne oceniono jako
niespe³niaj¹ce wymogów sanitarno-higienicz-
nych, co stanowi 1,3% wszystkich skontrolowa-
nych sto³ówek w tym roku. Poniewa¿ mówimy
o bezpieczeñstwie ¿ywienia, zastanawiam siê, czy
w œwietle tych danych wprowadzenie fakultaty-
wnoœci stosowania niektórych przepisów nie bu-
dzi pewnych obaw.

Teraz pytania. Jaka jest skala problemu, pole-
gaj¹cego na braku obiektywnych mo¿liwoœci po
stronie niewielkich zak³adów ¿ywienia typu za-
mkniêtego, bo o takich mówimy, wywi¹zywania
siê z obecnego ustawowego obowi¹zku przecho-
wywania próbek ¿ywnoœci? Tam te¿ jest taki arty-
ku³. Innymi s³owy, ilu procent zak³adów dotyczy
problem, o którym dzisiaj mówimy.

Pytanie drugie. Czy w czasie debaty by³a rozwa-
¿ana propozycja zró¿nicowania obowi¹zku gro-
madzenia i przechowywania próbek przez zak³ady
¿ywienia zbiorowego typu zamkniêtego? Pytam
o to, bo oprócz bardzo du¿ych zak³adów, w któ-
rych siê ¿ywi kilkaset osób, na przyk³ad szpitali,
s¹ te¿ i takie, w których ¿ywi siê tylko kilkanaœcie
osób dziennie. Czy mo¿na by tu podaæ jak¹œ œre-
dni¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Górecki i kolejne pytania.
Proszê.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Chcia³bym
zapytaæ o sprawy zwi¹zane z wprowadzaniem
klauzuli umo¿liwiaj¹cej wprowadzanie do obrotu
na terenie RP œrodków spo¿ywczych, które nie
spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa

¿ywnoœci, a produkowane s¹ przez inne kraje eu-
ropejskie. O jakie produkty tu chodzi?

Druga sprawa. Jak ta ustawa, jak polski sys-
tem prawny odnosi siê do systemu HACCP?

(G³os z sali: To znaczy…)
HACCP.
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Tak, tak,

wiem.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytania zosta³y zadane.
Panie Senatorze, proszê o odpowiedzi. Mog¹

byæ na piœmie.
(Weso³oœæ na sali)

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Szanowni Pañstwo! Co do pierwszego bloku
danych, dotycz¹cych kontroli stanu sanitarne-
go w placówkach, powiem tak. Otó¿ tak w odpo-
wiedziach prezentowanych w Sejmie, jak
i przed komisj¹, jako ¿e ja sprawozdajê posie-
dzenie komisji, inspektorat wskazywa³, ¿e dla
bezpieczeñstwa prawnego tych zak³adów nikt
nie zakazuje przechowywania próbek ¿ywno-
œci, które mog¹ byæ mocnym argumentem
w przypadku jakiegokolwiek niekorzystnego
zdarzenia, ale zrezygnowano z obligacji, wska-
zuj¹c na to, ¿e polska produkcja ¿ywnoœciowa
jest jednym z naszych wa¿nych elementów eks-
portowych i nie ma zastrze¿eñ co do jakoœci
produkcji, a tak¿e jest stosunkowo niewiele za-
truæ, które dowodz¹ skrajnych nieprawid³owo-
œci w ¿ywieniu.

Dalej. Ta liberalizacja prewencyjna wcale nie
oznacza, ¿e inspekcje zaprzestan¹ rygorystycz-
nego egzekwowania przepisów poprzez system
kontroli. Kontrole bêd¹ przeprowadzane, ale
zmniejszy siê mitrêga biurokratyczna, zwi¹zana
z prowadzeniem osobnej ksiêgi i z uzyskiwa-
niem prawa do podjêcia dzia³alnoœci przez
mniejsze zak³ady, takie jak choæby gospodar-
stwa agroturystyczne. Tote¿ mo¿na powiedzieæ,
i¿ cech¹ tej ustawy jest nie tyle z³agodzenie wy-
mogów, ile zmiana sposobu ich egzekwowania,
odejœcie od modelu opartego na ca³kowitym
braku zaufania i tworzeniu hiperzabezpieczeñ
teoretycznych na rzecz praktycznego wdra¿ania
bardzo rozbudowanego systemu. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na to, ¿e wdra¿amy przecie¿, im-
plementujemy oko³o stu ró¿nych aktów euro-
pejskich. Nadto zastanawiamy siê tak¿e nad
bezpieczeñstwem w aspekcie tych kwestii, któ-
rych Unia Europejska nie reguluje. To jest jedna
sprawa.

Otó¿ co do pytania pana senatora Góreckiego
to ja, szczerze mówi¹c, nie znam tego akronimu
HACCP, mo¿e na ten temat wypowie siê pan… Nie
jestem specem od obrotu ¿ywnoœciowego, próbo-
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wa³em to znaleŸæ, przygotowuj¹c siê, bo jest zapis
w ustawie, który przywo³uje ten akronim. Ponie-
wa¿ nie jestem, nie czujê siê w tej sprawie kompe-
tentny, to prosi³bym o zadanie tego pytania panu
ministrowi.

Jeœli zaœ chodzi o produkty inne, produkty spo-
za obszaru Unii, które…

(Rozmowy na sali)
Coœ do mnie?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, nie,

proszê kontynuowaæ, Panie Senatorze.)
Chodzi o to, ¿eby produkty, które wchodz¹ na

rynek, a nie maj¹ certyfikatów europejskich,
mog³y zostaæ poddane nadzorowi naszej inspek-
cji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To w takim razie tyle. Nie ma wiêcej pytañ do
pana senatora.

(SenatorW³adys³awSidorowicz:Dziêkujêbardzo.)
Proszê pañstwa, to jest rz¹dowy projekt usta-

wy.
Witam pana ministra Andrzeja Wojty³ê, g³ó-

wnego inspektora sanitarnego.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?

Je¿eli tak, to zapraszam.
Proszê pañstwa, a ten akronim czy skrót, mó-

wi¹c inaczej, oznacza system zarz¹dzania bezpie-
czeñstwem ¿ywnoœci. Tak?

(G³os z sali: Tak jest.)
To jest to.
(G³os z sali: Nie.)

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Senator Ryszard Knosala: Przepraszam. Mogê

dok³adnie podaæ?)
To ja zaraz wyjaœniê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak jest, po angielsku.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

System analizy zagro¿eñ i krytycznych pun-
któw kontroli. To jest system analizy zagro¿eñ
i krytycznych punktów kontroli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

DziêkujemybardzozaoœwiecenieWysokiej Izby.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz bardzo dok³adnie

przedstawi³ nie tylko poprawki, jakie zosta³y zg³o-
szone, za co bardzo serdecznie dziêkujê, bo by³y
one trafne. Bardzo dobrze siê sta³o, ¿e zosta³y
wprowadzone, bo myœmy tego ani w trakcie prac
rz¹dowych w G³ównym Inspektoracie Sanitar-
nym, ani w ministerstwie, ani w trakcie prac sej-
mowych nie zauwa¿yli. Bardzo dziêkujemy za te
poprawki.

Chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, ¿e jest to ty-
powo techniczna nowelizacja, która wdra¿a piêæ-
dziesi¹t trzy rozporz¹dzenia i czterdzieœci trzy dy-
rektywy. Chcia³bym równie¿ powiedzieæ, ¿e wszy-
stkie zapisy, które nie dostosowuj¹ naszego pra-
wa do prawa unijnego wynikaj¹ z praktyki stoso-
wania ustawy z 2001 r. o warunkach zdrowot-
nych ¿ywnoœci i ¿ywienia, jak równie¿ póŸniejszej,
z sierpnia 2006 r., ustawy o bezpieczeñstwie ¿y-
wnoœci.

Tutaj by³a dyskusja, by³o pytanie do pana prze-
wodnicz¹cego Sidorowicza dotycz¹ce przetrzymy-
wania próbek. Dotychczas te próbki musia³y byæ
przetrzymywane przez siedemdziesi¹t dwie godzi-
ny. Ja jednak chcia³bym powiedzieæ, ¿e my siê nie
obawiamy… To nie by³ wymóg unijny, myœmy
utrzymali ten wymóg w zwi¹zku z tradycj¹ fun-
kcjonowania powojennej inspekcji sanitarnej.
Tak jak pan senator zacytowa³, w tej chwili zatru-
cia pokarmowe, je¿eli chodzi o punkty zbiorowego
¿ywienia, to jest bardzo nik³y procent, to jest
1,7–2% i to jest o wiele mniej ani¿eli rejestruj¹ ta-
kich zatruæ pokarmowych w punktach zbiorowe-
go ¿ywienia kraje Europy Zachodniej. Tak ¿e w tej
chwili jedynym problemem s¹ zatrucia pokarmo-
we, które wystêpuj¹ na tak zwanych imprezach
rodzinnych, które nie s¹ organizowane w pun-
ktach zbiorowego ¿ywienia. Chocia¿ trzeba powie-
dzieæ, ¿e w ostatnim czasie, w zwi¹zku ze zmiana-
mi obyczajowymi, wiêkszoœæ tych imprez jest or-
ganizowana tam, gdzie istnieje system HACCP,
czyli w punktach zbiorowego ¿ywienia. A wiêc ten
problem zatruæ pokarmowych w Polsce nie jest
ju¿ w tej chwili takim problemem, jak my sobie
wyobra¿aliœmy na pocz¹tku 2000 r.

Akurat tak siê sk³ada, ¿e w Sejmie by³em spra-
wozdawc¹ pierwszej ustawy o bezpieczeñstwie ¿y-
wnoœci i ¿ywienia, a potem, w 2006 r., przygoto-
wywa³em ustawê o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci
i pamiêtam te wszystkie dyskusje. Ja równie¿ ob-
awia³em siê, ¿e je¿eli nie zmusimy przedsiêbior-
ców do tego, ¿eby przetrzymywali próbki, to bê-
dziemy mieli trudnoœci z dochodzeniem epide-
miologicznym, bo takie dochodzenie epidemiolo-
giczne w przypadku zatrucia trzeba przeprowa-
dziæ. W tej chwili takich obaw nie mam. Nasza ¿y-
wnoœæ, w zwi¹zku z tym, ¿e wprowadziliœmy takie
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rygorystyczne, bardziej rygorystyczne ani¿eli
w krajach Unii Europejskiej, zapisy, w krajach
Europy Zachodniej jest uwa¿ana za ¿ywnoœci¹
bezpieczn¹ i przez to jest konkurencyjna. A wiêc
w tej chwili mo¿emy zrezygnowaæ z tych siedem-
dziesiêciu dwóch godzin przetrzymywania.

Pan senator pyta³, jaki procent ma³ych zak³a-
dów mia³ z tym przetrzymywaniem k³opoty. Muszê
powiedzieæ, ¿e nie wszystkie zak³ady, które mia³y
z tym k³opoty, równie¿ w sensie finansowym, zg³a-
sza³y siê do inspekcji sanitarnej, ale mieliœmy bar-
dzo du¿o skarg, ¿e nasze ma³e zak³ady spo¿ywcze
s¹ w sytuacji gorszej ani¿eli zak³ady, które obraca-
j¹ ¿ywnoœci¹, a produkuj¹ j¹ w krajach Unii Euro-
pejskiej. Ka¿dy w³aœciciel zak³adu, je¿eli uzna, ¿e
dla w³asnego bezpieczeñstwa te próbki nale¿y
przetrzymywaæ, mo¿e je przetrzymywaæ. My tego
nie zabraniamy, bo to bêdzie s³u¿y³o jego obronie
w przypadku zatrucia pokarmowego i dochodzenia
epidemiologicznego. Tak postêpuje wiêkszoœæ kra-
jów rozwiniêtej Europy, Stany Zjednoczone i my
tutaj. W ka¿dym razie jako g³ówny inspektor sani-
tarny nie obawiam siê, ¿e nara¿amy nasze spo³e-
czeñstwo na jakieœ zagro¿enia.

Je¿eli chodzi o system HACCP, to on zosta³ wpro-
wadzony rozporz¹dzeniem unijnym nr 852/2004.
Obowi¹zuje wprost, by³ zapisany w ustawie o wa-
runkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia i w usta-
wie z 2006 r., która zast¹pi³a tamt¹ ustawê o bez-
pieczeñstwie ¿ywnoœci. On obowi¹zuje. Pamiêtam,
jakie by³y dyskusje, jak mówiono, ¿e czêœæ naszych
zak³adów przemys³owych upadnie z powodu wpro-
wadzenia tego systemu. Tak siê nie sta³o. System
jest wprowadzany, jest to system dynamiczny, któ-
ry okreœla punkty krytyczne kontroli w procesie
produkcji lub te¿ obrotu ¿ywnoœci¹.

Pan senator Górecki – je¿eli mo¿na, to na jego
pytanie równie¿ odpowiem – pyta³ o œrodki spo-
¿ywcze niespe³niaj¹ce wymagañ. To nie s¹ œrodki
spo¿ywcze, które wp³ywaj¹ do nas z krajów trze-
cich. To s¹ œrodki spo¿ywcze, które s¹ specyficzne
dla danego kraju, tak jak na przyk³ad nasze grzy-
by. Je¿eli w³adze innego kraju zawiadomi¹ nasze
w³adze sanitarne, ¿e wystêpuje tam taka sytua-
cja, jak w przypadku grzybów, to my, je¿eli mamy
w¹tpliwoœci, wyjœniamy je z w³adzami tego kraju.
Taka sytuacja jest u nas z grzybami, bo my jesteœ-
my jedynym krajem europejskim w Europie, któ-
ry obraca grzybami leœnymi. Tych pytañ mamy
du¿o, wyjaœniamy, a nasz obrót grzybami jest
traktowany tak samo, jak obrót grzybami upra-
wnymi w krajach Unii Europejskiej. I to tyle…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz pytania, Panie Ministrze.
Bêd¹ trzy kolejne pary. Pierwsza para to pañ-

stwo senatorowie Kleina i Fetliñska, potem Kno-

sala i Bisztyga, a dalej Gruszka i Skorupa. To jest
najbli¿szy plan.

Pytanie zada pan senator Kleina, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, w wyniku nowelizacji zlikwi-
dowany zosta³ obowi¹zek przechowywania pró-
bek ¿ywnoœci. Czy to oznacza, ¿e w tej chwili nie
bêdzie ju¿ takiego obowi¹zku w stosunku do ¿a-
dnej kategorii obiektów sprzedaj¹cych ¿ywnoœæ,
na przyk³ad hoteli, oœrodków wczasowych itd.?
Czy jest jakaœ definicja tych zak³adów zamkniê-
tych, w których taki obowi¹zek ewentualnie bê-
dzie wystêpowa³?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pani senatorFetliñska.Proszêbardzoopytanie.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zatrucia pokarmowe w Polsce

to, jak pan powiedzia³, 1,7–2% przypadków, bar-
dzo niewielka liczba. Na pewno ma to zwi¹zek
z wprowadzonym systemem prawnym i kontrol¹,
nadzorem sanepidu. Czy wobec tego, skoro mie-
liœmy to dobrze zorganizowane, a przechowywa-
nie próbek by³o jednym z elementów tego syste-
mu, s¹dzi pan, ¿e dobrze jest pójœæ, ¿e tak po-
wiem, za g³osem dyrektyw unijnych i doprowadziæ
do tego, ¿eby przechowywanie tych próbek by³o
nieobowi¹zkowe? Czy to nie obni¿y samodyscyp-
liny w zak³adach? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Gdzie tkwi b³¹d, gdzie jest luka praw-
na, z powodu której mo¿liwe by³o, na przyk³ad,
sprowadzenie do Polski iluœ tam ton wo³owiny
przechowywanej przez dwadzieœcia lat w jakichœ
magazynach wojskowych i to, ¿e jest ona w Polsce
spo¿ywana? Jak to mo¿liwe? Gdzie w naszym pra-
wie jest b³¹d? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Odpowiem panu senatorowi Kleinie. W usta-
wie o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci jest w s³ownicz-
ku definicja zak³adu ¿ywienia zbiorowego typu
zamkniêtego. Jest to zak³ad wykonuj¹cy dzia³al-
noœæ w zakresie zorganizowanego ¿ywienia
okreœlonych grup konsumentów, w szczególno-
œci w szpitalach, zak³adach opiekuñczo-wycho-
wawczych, w ¿³obkach, przedszkolach, szko-
³ach, w internatach itd., itd. To jest definicja za-
k³adu ¿ywienia zbiorowego i ten zapis dotyczy
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w³aœnie takich zak³adów. Dotychczas by³ taki
obowi¹zek, w tej chwili nie ma obowi¹zku, ale
wiêkszoœæ odpowiedzialnych dyrektorów czy sze-
fów takich sto³ówek na pewno bêdzie to stosowa-
³a. Oni bior¹ na siebie odpowiedzialnoœæ, tak jest
na ca³ym œwiecie, je¿eli dojdzie do zatrucia. Myœ-
my siê d³ugo nad t¹ spraw¹ zastanawiali, ale na
podstawie praktyki stosowania ustawy o bezpie-
czeñstwie ¿ywnoœci, a wczeœniej, od 2001 r.,
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia
mogê powiedzieæ, ¿e nie obawiam siê, i¿ bêd¹ tu
jakieœ niebezpieczeñstwa.

Pani senator Fetliñska pyta³a o wo³owinê, o to,
czy jest b³¹d w naszym prawie. Ja jeszcze raz pod-
kreœlam, ¿e jest swobodny przep³yw towarów miê-
dzy krajami Unii Europejskiej. Wyniki badañ na-
szych laboratoriów, które s¹ w europejskim syste-
mie laboratoriów akredytowanych, s¹ honorowa-
ne w ka¿dym europejskim kraju nale¿¹cym do
Unii Europejskiej, i tak samo my musimy honoro-
waæ wyniki badañ ¿ywnoœci wykonanych, pod-
kreœlam, w akredytowanych laboratoriach, zinte-
growanych w Unii Europejskiej. Jak na razie jest
w naszym interesie, ¿eby wyniki naszych badañ
by³y honorowane z tego wzglêdu, ¿e eksport ¿y-
wnoœci do krajów Unii Europejskiej jest wiêkszy
ani¿eli import z tamtych krajów.

Je¿eli chodzi o wo³owinê, o ten proszek wo³owy
sprzedany z zapasów szwedzkich, to sprawa jest
w prokuraturze. I tu chcia³bym powiedzieæ, ¿e
i przepisy prawne nie ureguluj¹ tego, ¿e ktoœ po-
pe³nia przestêpstwo. Krakowska prokuratura
prowadzi tê sprawê i dopóki prokuratura nie
ustali ewidentnego przestêpstwa, ja siê na ten te-
mat nie bêdê wypowiada³. A¿eby zabezpieczyæ
nasze spo³eczeñstwo, sprawdziæ czy ze zdrowot-
nego punktu widzenia by³a to bezpieczna ¿y-
wnoœæ, bo czêœæ tej ¿ywnoœci by³a przez pewien
okres spo¿ywana w Polsce, wykonaliœmy trzy ba-
dania w niezale¿nych akredytowanych laborato-
riach: w Katowicach, w Poznaniu i w Krakowie.
Chcieliœmy ustaliæ, czy jakikolwiek sk³adnik po-
karmów, produktów, które zosta³y wykonane
z tego proszku, móg³ zaszkodziæ naszemu orga-
nizmowi. W ¿adnej z tych próbek nie wykazano,
¿e mo¿e zaszkodziæ. Je¿eli chodzi o te produkty,
to znaleŸliœmy tylko ewidentne uchybienia for-
malne i dokumentacyjne.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ¿ywnoœæ, która jest
liofilizowana mo¿e byæ stosowana przez bardzo
d³ugi okres. Gdyby pani senator sprawdzi³a, jak¹
datê przydatnoœci do spo¿ycia ma nasza ¿ywnoœæ,
która jest w zasobach na wypadek godziny „W”,
okaza³oby siê, ¿e ona te¿ ma bardzo d³ugi okres
przydatnoœci do spo¿ycia i jest rotowana tak samo
jak w innych krajach. Tak wiêc chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e nasze badania, wykonane niezale¿nie od
tamtych badañ, nie wykaza³y szkodliwoœci tego

proszku, je¿eli chodzi o organizm ludzki. Oczywi-
œcie stwierdzono jedynie nieco ni¿sz¹ zawartoœæ
minera³ów ani¿eli w ¿ywnoœci œwie¿ej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Kolejnepytania–senatorowieKnosala iBisztyga.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Zajmujê siê zawodowo miêdzy innymi za-

rz¹dzaniem jakoœci¹, a system HCCP wchodzi
w sk³ad, jest elementem zarz¹dzania jakoœci¹.
Chcia³bym siê podzieliæ pewnymi danymi dla
mnie trochê niepokoj¹cymi.

Otó¿ w 2007 r. system ten by³ wdro¿ony, dok³a-
dnie podam, w dwudziestu oœmiu tysi¹cach sied-
miuset piêædziesiêciu dziewiêciu podmiotach, co
stanowi zaledwie 8,56% obiektów ¿ywnoœci i ¿y-
wienia objêtych tym nadzorem. Dalej dla porów-
nania podam, ¿e w województwie œl¹skim
w 2008 r. – województwo to jest uznawane za swe-
go rodzaju krajowego lidera, jeœli chodzi o liczbê
podmiotów z wdro¿onym HCCP – wynik ten
kszta³towa³ siê na poziomie 25%. A pamiêtamy, ¿e
system ten zosta³ przyjêty w ustawie w 2001 r., ale
wdro¿ony wraz z wejœciem do Unii Europejskiej
w roku 2004.

I teraz trzy pytania.
Jak nale¿y oceniæ zaprezentowane dane? Czy

aktualny stopieñ wdro¿enia procedur HCCP w za-
k³adach jest zgodny z racjonalnymi za³o¿eniami,
czy te¿ nale¿y okreœliæ, ¿e pozostaje poni¿ej na-
szych oczekiwañ? Czy poza wzglêdami finanso-
wymi istniej¹ jeszcze jakieœ inne powa¿ne prze-
szkody, które powoduj¹ trudnoœci we wdro¿eniu?

Poniewa¿ w dyskutowanej ustawie jest mowa
równie¿ o nak³adaniu kar, to chcia³bym zapytaæ,
czy inspekcja sanitarna przy okazji przeprowa-
dzania kontroli nak³ada mandaty karne przewi-
dziane w ustawie i ewentualnie, ¿ebyœmy mieli ja-
kiœ obraz, jaka jest œrednia wysokoœæ kar na³o¿o-
nych do tej pory na podstawie obecnego art. 100
ust. 8 ustawy o HCCP. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, kole¿anka ju¿ podnios³a ten
problem, a jak pan wie, kwestia przeterminowa-
nej o dwadzieœcia piêæ lat ¿ywnoœci, która w Szwe-
cji nie nadawa³a siê do spo¿ycia, a po przywiezie-
niu do Polski zosta³a do spo¿ycia dopuszczona,
najbardziej dotyczy³a Krakowa. Ale tym, co mnie
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najmocniej w ca³ej tej sytuacji niepokoi, jest oczy-
wiœcie oprócz odpowiedzi na pytanie, jak to siê
sta³o, pytanie, dlaczego s³u¿by przerzuca³y odpo-
wiedzialnoœæ na siebie nawzajem. Ja nie s³ysza-
³em do tej pory, ¿e ktoœ poniós³ odpowiedzialnoœæ.
Jedni zrzucali odpowiedzialnoœæ na drugich, ko-
lega na kolegê, to nie ja, to kolega, taka by³ prakty-
ka. Czy wprowadzenie tej ustawy wyeliminuje ta-
kie przypadki i czy uœciœli odpowiedzialnoœæ po-
szczególnych s³u¿b za tego typu historie?

Kolejne pytanie dotyczy tego, czy opakowania
i informacje na nich umieszczone s¹ gwarancj¹
bezpieczeñstwa i jakoœci ¿ywnoœci. Na jednych
opakowaniach jest data produkcji, na innych da-
ta dopuszczenia do spo¿ycia, a najczêœciej brak
informacji o kraju pochodzenia. Gdyby pan mini-
ster móg³, proszê siê do tego odnieœæ. Czy sposób
oznakowania ¿ywnoœci dopuszczonej na rynek
jest, pana zdaniem, wystarczaj¹cy, a je¿eli nie, to
co trzeba jeszcze tu zmieniæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo odpowiedzieæ
na tê turê pytañ.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo za pytania.
Pan senator Knosala pyta³ o system HCCP. Ja

chcia³bym powiedzieæ, ¿e my dysponujemy takim
narzêdziem jak kary, i te kary oczywiœcie stosuje-
my, ale od 2004 r., kiedy to zacz¹³ obowi¹zywaæ sy-
stem HCPP, Pañstwowa Inspekcja Sanitarna pod-
chodzi³a do tego doœæ elastycznie. Mieliœmy œwia-
domoœæ, ¿e to jest zupe³nie nowa rzecz, g³ównie je-
¿eli chodzi o zak³ady produkuj¹ce ¿ywnoœæ. Od po-
cz¹tku by³y wytyczne g³ównego inspektora sani-
tarnego, a¿eby kierowaæ siê przede wszystkim
analiz¹ zagro¿eñ, a nie tylko tym, ¿e ten system
HCCP… Dane, które pan senator przytacza³, doty-
cz¹ faktycznego wdro¿enia systemu HCPP, a naj-
czêœciej on by³ wdro¿ony tylko na papierze. Ktoœ
gdzieœ tam by³, przygotowa³ ten system HCPP, ale
nasi pracownicy, kontroluj¹c zak³ady pracy, kon-
trolowali faktyczne stosowanie tego systemu, nie
zaœ tylko dokumentacjê. Chcia³abym powiedzieæ,
¿e dane, które pan senator przytacza s¹ rzeczywi-
œcie prawdziwe. Ale ju¿ dane z 2008 r. wskazuj¹, ¿e
80% zak³adów pracy wdro¿y³o system HCPP
w sposób skuteczny, nie tylko formalny.

Staramy siê przede wszystkim s³u¿yæ eduka-
cj¹. Robi to zw³aszcza Inspekcja Weterynaryjna,
poniewa¿ g³ównie dotyczy to produkcji miêsa, bo
je¿eli o mleko chodzi, to w obecnej chwili problem
mamy za³atwiony, jest bardzo dobrze, je¿eli cho-
dzi o system HCPP w produkcji mleka. Trochê go-

rzej jest, je¿eli chodzi o zak³ady produkuj¹ce miê-
so i o obrót, o tysi¹ce bardzo ma³ych zak³adów,
które obracaj¹ ¿ywnoœci¹ lub sprzedaj¹ tê ¿y-
wnoœæ. Ale sytuacja siê poprawia, a my karzemy
tylko wtedy, kiedy w³aœciciel zak³adu produku-
j¹cego, sprzedaj¹cego ¿ywnoœæ czy ni¹ obraca-
j¹cego uchyla siê od wdra¿ania zasad HCPP, a to
zagra¿a bezpieczeñstwu zdrowotnemu, kieruj¹c
siê przy tym analiz¹ ryzyka. Mamy tê œwiado-
moœæ, ale jako inspekcja kontroluj¹ca musimy
mieæ na uwadze równie¿ to, ¿e to jest dzia³alnoœæ
gospodarcza, a wiedza na temat… No, to s¹ dosyæ
skomplikowane sprawy, które w Unii Europej-
skiej by³y wprowadzane przez dziesi¹tki lat i tam
by³o ³atwiej to zrobiæ. Ale myœmy poniek¹d sko-
rzystali z zaniedbania, zrobiliœmy to szybciej, dla-
tego niekiedy jesteœmy konkurencyjni wobec kra-
jów Unii Europejskiej, krajów tej starej Unii. My
zainwestowaliœmy, korzystaj¹c ze œrodków unij-
nych, dlatego mamy zak³ady – chodzi zw³aszcza
o te produkuj¹ce ¿ywnoœæ – bardziej nowoczesne
ani¿eli te w krajach Europy Zachodniej, z tego
choæby wzglêdu, ¿e jeœli oni budowali zak³ady
dziesiêæ lat temu, to teraz jeszcze nie bêd¹ wymie-
niaæ maszyn, tymczasem myœmy zastosowali no-
we technologie. Ale jesteœmy œwiadomi tego, ¿e
tam wprowadzano to bardzo d³ugo, a u nas ten
okres jest krótszy.

Je¿eli nie ma ewidentnego zagro¿enia dla zdro-
wia ludnoœci i nasi pracownicy tam, na dolnym
odcinku, tak to oceni¹, to podchodzimy do tych
spraw z pewnym dystansem, nie zawsze karz¹c,
nie zawsze wypisuj¹c mandaty – raczej s³u¿ymy
wtedy edukacj¹, dajemy czas na dostosowanie siê
do przepisów, dajemy czas na wdro¿enie systemu
HACCP. Taka jest nasza filozofia. Na razie zwiêk-
szenia liczby zatruæ nie ma, tak ¿e uwa¿am, ¿e na-
le¿y stosowaæ nie tylko egzekucjê, ale równie¿
edukacjê, no i nale¿y braæ pod uwagê realia go-
spodarcze, realia drugiej strony, a wiêc tych, któ-
rzy produkuj¹ ¿ywnoœæ i zajmuj¹ siê jej obrotem.

Pan senator Bisztyga mówi³ o sprawie szwedz-
kiego miêsa i pyta³, czy trzeba zmieniæ przepisy.
Proszê pañstwa, je¿eli ktoœ dokonuje przestêp-
stwa, to jest to œcigane. Odpowiednie przepisy s¹
wtedy stosowane, a je¿eli ktoœ je omija, to podlega
egzekucji. W tej chwili prokuratura prowadzi do-
chodzenie w sprawie miêsa, zobaczymy, jaki bê-
dzie tego wynik.

Je¿eli chodzi o przerzucanie odpowiedzialno-
œci, to ja akurat nie uwa¿am, ¿e nale¿y coœ zmie-
niaæ w dotychczasowej ustawie. Ustawa wyraŸ-
nie okreœla, jaka inspekcja zajmuje siê miêsem
i mlekiem, i to, ¿e inspekcja sanitarna zajmuje
siê obrotem ¿ywnoœci. Faktycznie, czêœæ wspo-
minanych puszek by³a pod kontrol¹ inspekcji
weterynaryjnej – to dotyczy³o tych zak³adów, któ-
re produkowa³y ¿ywnoœæ do dalszego u¿ycia –
a inna czêœæ podlega³a kontroli inspekcji sanitar-
nej, poniewa¿ te puszki znajdowa³y siê na przy-
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k³ad w miejscach, gdzie prowadzono zbiorowe
¿ywienie, dajmy na to w przedszkolach czy szko-
³ach. I rzeczywiœcie je¿eli to by³o w obrocie, to in-
spekcja sanitarna zajmowa³a siê t¹ ¿ywnoœci¹,
a je¿eli gdzieœ by³a produkcja jakichœ klopsików
do dalszego obrotu, to tym siê zajmowa³a inspek-
cja weterynaryjna. Ale ja nie widzê problemów,
jeœli chodzi o kontakty miêdzy inspekcj¹ wetery-
naryjn¹ a inspekcj¹ sanitarn¹, zreszt¹ na razie
sygna³ów z tamtej strony o jakichœ problemach
równie¿ nie ma.

Pan senator dotkn¹³ równie¿ problemu defini-
cji – pyta³: co to jest termin przydatnoœci do spo¿y-
cia i data minimalnej trwa³oœci? Termin przydat-
noœci do spo¿ycia dotyczy produktów, które s¹
produktami nietrwa³ymi, maj¹ krótki termin
przydatnoœci. A data minimalnej trwa³oœci doty-
czy – i tak to jest stosowane w ca³ej Unii Europej-
skiej – takiej ¿ywnoœci, która ma charakter trwa-
³y, czyli jest opakowana, jest to przyk³adowo ¿y-
wnoœæ w konserwach, w puszkach itd. Dziêkujê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Podzielam obawy, które ju¿ zosta³y wyra¿one

na tej sali w zwi¹zku z rezygnacj¹ z obowi¹zku po-
bierania i przechowywania próbek. W zwi¹zku
z tym pytanie: czy wyniki, jakie pan poda³ – chodzi
o to, ¿e u nas, w Polsce, jest mniej zachorowañ ni¿
w Europie Zachodniej – nie wynikaj¹ w³aœnie z te-
go, ¿e ten przepis by³ stosowany? Producenci po-
si³ków byli zobowi¹zani mieæ próbki, dlatego ¿e to
móg³ byæ pewien dowód w sprawie. A wiêc skoro
gorsze wyniki na Zachodzie wynikaj¹ z tego, ¿e nie
by³o tych próbek – bo mo¿na by taki wniosek wy-
ci¹gn¹æ – czyli ¿e nie by³o tam tego bicza, ¿e tak
powiem kolokwialnie, to w tej sytuacji mo¿e po-
wstaæ rozluŸnienie i u nas. Czy pogl¹d zaprezen-
towany tutaj przez pana inspektora nie jest na
wyrost? To po pierwsze.

Pytanie drugie zwi¹zane jest z uchyleniem de-
legacji ministra zdrowia do wydania rozporz¹dze-
nia dotycz¹cego procedur w zakresie przeprowa-
dzania urzêdowych kontroli. W jaki sposób obec-
nie bêd¹ przeprowadzane kontrole, skoro likwi-
dowany jest art. 74? Jest w nim szczegó³owo po-
wiedziane, ¿e chodzi o procedury zwi¹zane z kon-
trol¹. Je¿eli teraz takiego rozporz¹dzenia nie bê-
dzie, bo minister nie bêdzie mia³ prawa go wydaæ,

to czy nie bêdzie wolnej amerykanki co do prze-
prowadzania kontroli produktów ¿ywnoœcio-
wych?

I trzecie pytanie, zwi¹zane z bardzo niebezpie-
cznym – takie przynajmniej mam odczucie – wpi-
saniem klauzuli umo¿liwiaj¹cej wprowadzenie do
obrotu na terenie RP œrodków spo¿ywczych, które
nie spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñ-
stwa ¿ywnoœci, je¿eli zosta³y one wyprodukowane
lub wprowadzaone do obrotu w innym pañstwie
cz³onkowskim Unii Europejskiej itd., itd., pod wa-
runkiem, ¿e nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia
lub ¿ycia cz³owieka. Tutaj przypomina mi siê ten
przypadek szwedzki, ¿e pominiêto etap, na któ-
rym mo¿na by³o zweryfikowaæ, czy produkt nie
jest groŸny dla zdrowia lub ¿ycia cz³owieka. Czy
nie uwa¿a pan inspektor, ¿e wprowadzenie tego
przepisu dopuszczaj¹cego do obrotu na terenie
RP œrodki spo¿ywcze niespe³niaj¹ce tych wyma-
gañ, o których powiedzia³em, jest zbyt niebezpie-
czne dla naszego zdrowia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Skorupa. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan, ¿e kontrole

sanitarne, weterynaryjne nie s¹ wystarczaj¹ce,
skoro dochodzi do takich przypadków jak œci¹g-
niêcie ze Szwecji produktów dwudziestopiêciolet-
nich? Zdarza siê te¿ czêsto, ¿e na rynku polskim
przeterminowane, nieprzydatne do spo¿ycia miê-
so i wêdliny s¹ przerabiane i ponownie wypusz-
czane na rynek, do sprzeda¿y. Czy nie nale¿y wiêc
zmierzaæ w kierunku tego, by spo³eczeñstwo pol-
skie czu³o siê wystarczaj¹co bezpieczne, ¿e na ta-
ki produkt nie trafi? Pan tutaj powiedzia³, ¿e
w Polsce nie dochodzi do jakichœ wielkich zatruæ,
ale niestety do dolegliwoœci pokarmowych, ¿o³¹d-
kowych dochodzi, i to czêsto. Czêsto siê zdarza, ¿e
ludzie maj¹ takie dolegliwoœci z powodu spo¿ycia
nieskontrolowanej i niezdrowej ¿ywnoœci. Czy nie
nale¿y jednak zrobiæ czegoœ w tej sprawie?

Drugie pytanie zmierza w innym kierunku. Wi-
dzimy, ¿e Szwecja przetrzymuje sproszkowan¹ ¿y-
wnoœæ przez dwadzieœcia piêæ lat. Jakie s¹ normy
unijne w tej kwestii, skoro oni potrafi¹ tak¹ ¿y-
wnoœæ przetrzymywaæ æwieræ wieku i jeszcze dopu-
szczaj¹ do tego, ¿e taki produkt znajduje siê w ob-
rocie, a wiêc ktoœ to spo¿ywa jeszcze po dwudzie-
stu piêciu latach? Przecie¿ to jest niemoralne i nie-
dopuszczalne, nie mo¿e do takich sytuacji docho-
dziæ. Pan tutaj wyrazi³ siê tak: to s¹ kwestie ³ama-
nia prawa, przestêpstwa. No ale w tej sprawie prze-
stêpstwa dopuœci³a siê jakaœ szwedzka firma, a nie
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nasza, a przecie¿ Polska nie mo¿e œcigaæ obcego
podmiotu gospodarczego za takie przestêpstwo.

Czy nasze pañstwo ma zasoby, zapasy ¿ywno-
œci w postaci mro¿onek czy te¿ jakichœ æwierci
miêsa, po³ówek œwiñ w ch³odniach? Jak to regu-
luje ustawodawstwo? Jak d³ugo jest u nas prze-
chowywane to mro¿one miêso? A jeœliby dosz³o do
jakiegoœ konfliktu œwiatowego – mówiê to tak teo-
retycznie – i zosta³yby zamkniête granice, to przez
jaki czas bylibyœmy pañstwem samowystarczal-
nym ¿ywnoœciowo? Czy wy¿ywimy siê sami przez
rok, dwa lata czy te¿ przez miesi¹c. Jak wygl¹da ta
sprawa? Dziêkujê.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Chyba trzeba by zamkn¹æ posiedzenie.
(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Pan senator Gruszka ma w¹tpliwoœci co do tego,
czy rozluŸnienie, jak pan senator powiedzia³, czyli
zrezygnowanie z obowi¹zku przetrzymywania pró-
bek przez siedemdziesi¹t dwie godziny, nie spowo-
duje zagro¿enia bezpieczeñstwa obywateli. Otó¿ ja
chcia³bym powiedzieæ, ¿e to jest tylko zniesienie
obowi¹zku. Przecie¿ ka¿dy w³aœciciel zak³adu ¿y-
wienia zbiorowego dla w³asnego bezpieczeñstwa
bêdzie te próbki przetrzymywa³, bo inaczej w przy-
padku dochodzenia epidemiologicznego nie bêdzie
mia³ dowodu na to, ¿e do zatrucia nie dosz³o aku-
rat u niego. Panie Senatorze, dotychczas by³y za-
rzuty, ¿e nasze zak³ady produkuj¹ce ¿ywnoœæ i ob-
racaj¹ce ¿ywnoœci¹ s¹ w gorszej sytuacji ni¿ zak³a-
dy spoza Polski, gdzie takiego obowi¹zku nie ma.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e z praktyki stosowania
ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia wy-
nika… No to ju¿ jest ponad osiem lat. W 2001 r.
i w 2006 r. by³em sprawozdawc¹ tych ustaw i by-
³em za tym, ¿eby taki obowi¹zek pozostawiæ. Kryty-
kowano mnie za to. Jako g³ówny inspektor sani-
tarny w tej chwili zmieni³em zdanie, poniewa¿ wi-
dzê, ¿e takiego zagro¿enia nie ma.

By³a tutaj jeszcze mowa o szwedzkim miêsie.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e gdyby by³y kontrole gra-
niczne równie¿ na zachodnich granicach Polski, to
wówczas moglibyœmy na ten temat dyskutowaæ.
Wówczas s³u¿by sanitarne czy weterynaryjne kon-
trolowa³yby towar, który przechodzi przez nasze
granice, tak jak kontroluje siê towar…

(Senator Stanis³aw Gogacz: A co jak siê nie da?)
…na dziesiêciu stacjach sanitarnych na granicy

wschodniej. Tamte stacje s¹ jednoczeœnie stacjami

granicznymi Unii Europejskiej. Jak na razie jest
swobodny przep³yw towarów. Ta kontrola nie od-
bywa siê na granicach, opieramy siê na dokumen-
tach i tym co zarówno nasze laboratoria zbadaj¹,
jak i tamte laboratoria. A wiêc to dzia³a w dwie stro-
ny. Jak powiedzia³em, my z tego bardziej korzysta-
my, bo wyniki naszych laboratoriów i naszych
s³u¿b sanitarnych s¹ honorowane w krajach Unii
Europejskiej. Na razie jest wiêcej eksportu ¿ywno-
œci do krajów Europy Zachodniej ni¿ importu
stamt¹d. Tak wiêc tych kontroli granicznych nie
ma i nasze s³u¿by nie mog³y zatrzymaæ tego miêsa
na granicach. Jeszcze raz podkreœlam, ¿e to nie by-
³a ¿ywnoœæ szkodliwa dla zdrowia. Mo¿emy mówiæ,
¿e dwadzieœcia piêæ lat to jest bardzo d³ugi okres.
Konsultowaliœmy siê z Pañstwowym Zak³adem Hi-
gieny, z panem docentem Kar³owskim, który jest
ekspertem w tej dziedzinie. Konsultowaliœmy siê
równie¿ z SGGW, gdzie profesor Krygier, jeden
z najwiêkszych autorytetów w Europie, zajmuje siê
od wielu lat t³uszczami. Z ich opinii wynika, ¿e nie
jest to ¿ywnoœæ szkodliwa dla zdrowia, to jest ¿y-
wnoœæ liofilizowana w niskiej temperaturze. Takie
metody przechowywania ¿ywnoœci s¹ stosowane
na ca³ym œwiecie.

Nasze zapasy. Oczywiœcie to jest tajne, ale ka¿-
dy kraj, a wiêc równie¿ Polska, posiada pewne za-
pasy. Tyle mogê na ten temat powiedzieæ. Trzeba
by, jak pan marsza³ek powiedzia³, utajniæ posie-
dzenie Senatu i wtedy moglibyœmy na ten temat
dyskutowaæ. Ja nie mam wiedzy na ten temat.

Normy. Takich norm nie ma, opieramy siê na
badaniach laboratoryjnych. W ramach ró¿nych
metod przechowywania dopuszcza siê ró¿ny
okres przydatnoœci do spo¿ycia. Unia Europejska
tego nie reguluje, zreszt¹ nie mo¿e tego regulo-
waæ, bo technologie przechowywania ¿ywnoœci
zmieniaj¹ siê tak szybko, ¿e trzeba by czasami co
pó³ roku zmieniaæ przepisy.

Pan senator Skorupa mówi³ o zatruciach pokar-
mowych. My jako inspekcja sanitarna nie opiera-
my siê tylko na informacjach o zg³aszanych zatru-
ciach pokarmowych, analizujemy to te¿ w inny
sposób. Analizujemy liczbê osób przebywaj¹cych
na oddzia³ach dzieciêcych z powodu biegunek, na
oddzia³ach internistycznych, a tak¿e zg³aszalnoœæ
do lekarza. I chcia³bym powiedzieæ, ¿e te poœrednie
metody te¿ nie wskazuj¹ na to, ¿e dane, które po-
siadamy, s¹ nierzetelne czy nieprawid³owe. To jest
trochê œmieszne, bo ja, uczestnicz¹c w spotka-
niach Œwiatowej Organizacji Zdrowia czy Komisji
Europejskiej, jestem dumny z tego, ¿e my jako Pol-
ska i nasze s³u¿by sanitarne jesteœmy… Nasze
przepisy s¹ wskazywane jako te przepisy bardzo
dobre. Okazuje siê, ¿e je¿eli chodzi o przeciw-
dzia³anie zatruciom pokarmowym i chorobom za-
kaŸnym, to my jako Polska jesteœmy krajem przo-
duj¹cym w Europie. Nie tylko w Europie Œrodko-
wej i Wschodniej, ale w ca³ej Europie. Na to ma
wp³yw wiele czynników. Jest to nie tylko zas³uga
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inspekcji sanitarnej, ale i obywateli, którzy prze-
strzegaj¹ prawa, technologii, które zosta³y wdro¿o-
ne w zakresie produkcji ¿ywnoœci, przede wszyst-
kim po wejœciu do Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku, ja zada³em trzy pytania,
a otrzyma³em odpowiedŸ tylko na jedno. W zwi¹z-
ku z tym, ¿e nie zosta³y rozwiane wszystkie moje
w¹tpliwoœci. przypomnê te pytania, na które nie
pad³a odpowiedŸ.

W jaki sposób bêd¹ przeprowadzane kontrole,
skoro minister zdrowia pozby³a siê takiego narzê-
dzia jak rozporz¹dzenie reguluj¹ce procedury
przeprowadzania kontroli? To by³o pierwsze pyta-
nie, na które pan inspektor nie odpowiedzia³.

Nastêpne pytanie by³o zwi¹zane z moimi oba-
wami, ¿e wprowadzamy na rynek Rzeczypospoli-
tej Polskiej œrodki spo¿ywcze niespe³niaj¹ce wy-
magañ art. 6 zawieraj¹cego klauzulê „pod warun-
kiem, ¿e nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia lub
¿ycia cz³owieka”. Nie rozwijam tematu, bo przed
chwileczk¹ o tym mówi³em. Proszê rozwiaæ moje
w¹tpliwoœci co do tego, czy ta ¿ywnoœæ bêdzie bez-
pieczna dla naszego zdrowia. Dziêkujê bardzo.

(G³ówny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojty³a:
To ja mo¿e od razu, Panie Marsza³ku, odpowiem.
Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Nie odpowiada³em panu senatorowi na pierwsze
pytanie, poniewa¿ podobne pytanie by³o zadane
panu przewodnicz¹cemu Sidorowiczowi. To doty-
czy œrodków spo¿ywczych, które nie spe³niaj¹ wy-
magañ w Polsce. Poda³em przyk³ad grzybów. Prze-
pisy dotycz¹ce grzybów nie s¹ zharmonizowane
w ca³ej Unii Europejskiej, grzyby s¹ specyficznym
produktem, który jest produkowany w Polsce, tu
siê nimi obraca. Kiedy my wprowadzamy przepisy,
które nie s¹ zharmonizowane, informujemy wszy-
stkie kraje Unii Europejskiej, ¿e taka sytuacja ma
u nas miejsce. Tamte kraje europejskie maj¹ pra-
wo zapytaæ nas o coœ, jak maj¹ w¹tpliwoœci, my
mówimy, jak to u nas wygl¹da i wtedy ten obrót

mo¿e mieæ miejsce we wszystkich krajach Unii Eu-
ropejskiej. Je¿eli któryœ z krajów europejskich po-
siada coœ specyficznego, to równie¿ nam to zg³a-
sza. Informuje o tym, ¿e ma taki produkt. My mo-
¿emy go o to pytaæ, czasami nie pytamy, kiedy nie
mamy w¹tpliwoœci, i ten produkt mo¿e wejœæ do
obrotu w Polsce. Bardzo przepraszam, ale nie
chcia³em powtarzaæ siê, Panie Senatorze.

Je¿eli chodzi o kontrole, to nie ma sensu po-
wtarzaæ przepisów unijnych. Kontrole wynikaj¹
z procedur unijnych, jest nie tylko polski program
poboru próbek, ale tak¿e europejski program po-
boru próbek. My jesteœmy w systemie europej-
skim. Ka¿dego roku nasz plan poboru próbek wy-
sy³amy do Komisji Europejskiej, on jest zharmo-
nizowany z ca³ym systemem europejskim, a¿eby
by³o ³atwiej. Chodzi o to, aby mog³o dochodziæ do
wymiany jednolitej informacji w tym zakresie we
wszystkich krajach Unii Europejskiej i dokony-
wania oceny ryzyka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pytanie pierwsze. Interesuje

mnie, czy ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy,
by³a w jakikolwiek sposób konsultowana ze œro-
dowiskami, które s¹ ni¹ zainteresowane, a jeœli
tak, to jakie by³y opinie tych œrodowisk na temat
tej ustawy.

I drugie pytanie, w którym w³aœciwie uprzedzi³
mnie pan senator Gruszka. Mam du¿e w¹tpliwo-
œci co do potrzeby usuwania tego obowi¹zku, po-
niewa¿, jak tu mówiliœmy, ze wzglêdu na sytuacje
dowodowe i sprzyjaj¹ce tym, którzy mog¹ byæ os-
kar¿eni o to, ¿e w ich zak³adzie nast¹pi³o zatrucie,
dowód jasny i czytelny… W tej sytuacji mo¿e byæ
tak, ¿e bêdzie bardzo trudno w jakikolwiek sposób
siê broniæ. Dlatego mam powa¿ne w¹tpliwoœci,
czy to jest zasadne. Ale na to pytanie pan minister
odpowiedzia³. Prosi³bym o odpowiedŸ na to pier-
wsze: czy ustawa by³a konsultowana z zaintereso-
wanymi œrodowiskami? (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo…
(G³ówny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojty³a:

To ju¿ chyba ostatnie…)
Nie, nie. O, nie. Jeszcze mo¿e wobec tego po-

prosimy pana senatora Wojciechowskiego…
(G³ówny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojty³a:

Bo by³a tradycja, ¿e po dwa.)
Tak jest. Proszê bardzo.
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G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo za to pytanie.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e jest niemo¿liwe, ¿eby

taka ustawa nie by³a konsultowana ze œrodowis-
kami producentów, tymi, którzy obracaj¹ ¿ywno-
œci¹, ze stowarzyszeniami, które produkuj¹ sup-
lementy ¿ywnoœci. Tak, te konsultacje odby³y siê
w trakcie przygotowywania ustawy w ramach
procedury uzgodnieñ zewnêtrznych. Mamy na
bie¿¹co kontakty z tymi œrodowiskami. Wczeœniej
równie¿ te œrodowiska uczestniczy³y w pracach,
ich opinie by³y brane pod uwagê podczas przygo-
towywania tej ustawy.

Na drugie pytanie ju¿ by³a odpowiedŸ. Nie
chcia³bym siê powtarzaæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Wojciechowski i pani senator Fet-
liñska.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Inspek-
torze! Na pytanie, które chcia³em zadaæ, by³a ju¿
czêœciowa odpowiedŸ, jednak bêdê dr¹¿y³ ten te-
mat. Chodzi mi o te próbki. Powiedzia³ pan, ¿e roz-
s¹dni dyrektorzy placówek bêd¹ te próbki prze-
trzymywaæ. Domniemywam, ¿e s¹ równie¿ nieroz-
s¹dni i tych próbek nie bêd¹ przetrzymywaæ.
W zwi¹zku z tym pojawia siê moja w¹tpliwoœæ i mo-
je podejœcie jest troszeczkê inne ni¿ pana inspekto-
ra. Otó¿ to zale¿y przede wszystkim od tych nieroz-
s¹dnych, którzy tych próbek nie bêd¹ trzymaæ
i w zwi¹zku z tym nie bêdzie mo¿liwoœci zweryfiko-
wania, sk¹d pochodzi³o zatrucie, bo rozs¹dni bêd¹
trzymaæ próbki, oni bêd¹ wiedzieli, ¿e wszystko
jest w porz¹dku. W zwi¹zku z tym mam pytanie:
czy ta logika, która wynika z pana wypowiedzi, by³a
podstaw¹ tworzenia ustawy, któr¹ mamy dzisiaj
przyjemnoœæ procedowaæ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

I pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, dzisiaj w tej ustawie wprowa-

dzamy piêædziesi¹t trzy rozporz¹dzenia unijne
i czterdzieœci trzy dyrektywy. W jednej ustawie. To
s¹ ogromne liczby. A dwa lata temu, przypomnê,
te¿ by³a ustawa, powiedzia³abym, uwzglêdniaj¹ca
dyrektywy. Mniej wiêcej co dwa lata wprowadza-
my nowe. Chcia³abym zapytaæ, czy Ministerstwo
Zdrowia sporz¹dzi³o sobie jak¹œ listê przepisów

polskich, które s¹ dobre, które nale¿y chroniæ i po
prostu nie zastêpowaæ tymi, które chocia¿ s¹ unij-
ne, nie zawsze s¹ najlepsze. Przecie¿ pamiêtamy,
¿e w przepisach unijnych by³y ju¿ okreœlone krzy-
wizna banana i wielkoœæ ogórka. Wydaje siê, ¿e to
nie s¹ a¿ tak wa¿ne sprawy, chodzi o te sprawy
podstawowe. Czy ministerstwo ma w³asny ogl¹d
sprawy, czy ma przepisy, które chce chroniæ, nie
zmieniaæ ich, bo one s¹ dobre, funkcjonuj¹ i po-
winny byæ zachowane?

Drugie pytanie, mo¿e ju¿ mniej zasadnicze.
Jak to jest z tym egzekwowaniem prawa w zakre-
sie bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego? Czy na przy-
k³ad ograniczenie reklamy preparatów ¿ywienio-
wych dla niemowl¹t rzeczywiœcie jest tak œciœle
egzekwowane? Je¿eli w kolorowym czasopiœmie
dla matki – a matki czytaj¹ takie czasopisma – jest
wiêcej treœci reklamuj¹cych ni¿ rzeczywiœcie in-
formacyjnych, treœci wrêcz zachêcaj¹cych do kar-
mienia sztucznego zamiast naturalnego, to czy
rzeczywiœcie jest mo¿liwoœæ wy³apania tego i uka-
rania czasopisma, czy nie? Bo mam w¹tpliwoœci,
czy tego ktoœ w ogóle pilnuje, mimo ¿e dotychcza-
sowe zapisy ustawowe s¹ dobre.

I trzecie pytanie, mo¿e szczegó³owe, ale te¿ is-
totne. Czy kontrole sanepidu i Inspekcji Wetery-
naryjnej, jeœli chodzi o miêso, s¹ wystarczaj¹co
zintegrowane? Bo jednak przyk³ady, które tu
omawialiœmy, wskazuj¹ na to, ¿e nie do koñca.

I kolejne pytanie, ju¿ ostatnie. W jakim kierun-
ku zmierzaj¹ zmiany, jeœli chodzi o suplementy
¿ywnoœciowe? Czy chodzi o to, ¿eby je skierowaæ
ostatecznie do aptek jako produkty z pogranicza
leku i dodatku ¿ywieniowego, czy te¿ s¹ jakieœ in-
ne plany? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Odpowiem mo¿e na pytanie pani senator Fet-
liñskiej. Bardzo trudno jest powiedzieæ, które
przepisy s¹ dobre, a które z³e. Stosujemy przepi-
sy, które obowi¹zuj¹. Ja nie dyskutujê na temat
przepisów, bo g³ówny inspektor sanitarny, in-
spekcja sanitarna jest organem wykonawczym
i realizuje takie przepisy, jakie obowi¹zuj¹.

Jesteœmy zobowi¹zani równie¿ do tego, a¿eby
dostosowaæ nasze przepisy do przepisów europej-
skich. Je¿eli tego nie zrobimy, to grozi nam Euro-
pejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci. My jako inspek-
cja sanitarna pilnujemy, ¿eby te przepisy wdra¿aæ
do naszego prawodawstwa, tak ¿ebyœmy nie p³a-
cili kar i nie stawali przed Europejskim Trybuna-
³em Sprawiedliwoœci. Ja tak widzê swoj¹ rolê.
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Je¿eli chodzi o dyskusje na temat przepisów,
które obowi¹zuj¹ w Unii, to wszystkie kraje cz³on-
kowskie uczestnicz¹ w tworzeniu tych przepisów.
Pani senator s³usznie zauwa¿y³a, ¿e te przepisy
w Unii Europejskiej zmieniaj¹ siê bardzo dynami-
cznie i szybko. Ja czasami, przygotowuj¹c ustawy
dotycz¹ce ¿ywnoœci czy dostosowuj¹c nasze pra-
wodawstwo ¿ywnoœciowe do europejskiego, wi-
dzê, ¿e tam proces legislacyjny przebiega chyba
szybciej ani¿eli u nas. My czasami nie mo¿emy
nad¹¿yæ za zmianami, które s¹ tam wprowadza-
ne. Dlatego w tej ustawie wprowadzamy tak du¿o
regulacji unijnych. Oczywiœcie, ¿e inspekcja sani-
tarna, która przez wiele lat ¿y³a w systemie naka-
zowym, kara³a i przedsiêbiorcy jej siê bali, i która
by³a rozliczana przede wszystkim z mandatów,
musi od tego powoli odchodziæ, bo nigdzie na
œwiecie takich metod ju¿ siê nie stosuje. One mog-
³y byæ stosowane w dawnych czasach, kiedy w po-
wiecie by³y trzy zak³ady pracy i w ka¿dym z tych
zak³adów pracy prawie ¿e etatowo by³ pracownik
inspekcji sanitarnej. Teraz w ka¿dym powiecie
jest kilka tysiêcy zak³adów pracy i musimy wzo-
rem innych krajów przechodziæ na trochê inny sy-
stem. Dlatego wprowadzamy systemy regulacyj-
ne typu HACCP, samokontroli, jest konkurencja
na tym rynku i producent czy ten, który obraca
¿ywnoœci¹, musi dbaæ równie¿ o to, ¿eby jego ¿y-
wnoœæ by³a bezpieczna. Obowi¹zuj¹ zupe³nie inne
zasady. Tak ¿e nie wraca³bym do tamtych czasów,
poniewa¿ by³y to zupe³nie inne realia.

Je¿eli chodzi o reklamê, to chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e zapisy, które s¹ w ustawie o bezpieczeñ-
stwie ¿ywnoœci, zabraniaj¹ reklamy. I je¿eli ktoœ
tego nie przestrzega… My bardzo czêsto wystêpu-
jemy do prokuratury i muszê powiedzieæ, ¿e czê-
sto te nasze wnioski nie s¹ rozpatrywane ze wzglê-
du na nisk¹ szkodliwoœæ czynów. Ale to ju¿ jest
nie nasza sprawa. To jest sprawa organów œciga-
nia i s¹dów, nie moja. Ja to kierujê do prokuratu-
ry. W ostatnim czasie bardzo intensywnie zaczê-
liœmy kontrolowaæ równie¿… Pose³ Sopliñski
zg³osi³ to w Sejmie. Muszê powiedzieæ, ¿e skontro-
lowaliœmy bardzo dok³adnie apteki, skontrolowa-
liœmy przychodnie. Mamy ju¿ oczywiœcie skargi,
¿e robimy to zbyt rygorystycznie. Proszê wierzyæ,
¿e to nie jest opinia tylko… Panowie senatorowie
i pani senator mówili, ¿e to niedobrze, i¿ staramy
siê ³agodniej podchodziæ do pewnych spraw. Je-
dnak najwiêcej skarg mamy na to, ¿e jesteœmy in-
spekcj¹ zbyt rygorystyczn¹. Na razie mamy infor-
macje z czterech województw i w tych czterech
województwach nie stwierdziliœmy takich sytua-
cji, o jakich by³a mowa. Zobaczymy, z czym bê-
dziemy mieli do czynienia w nastêpnych dwuna-
stu województwach. Ale oczywiœcie bêdziemy
konsekwentnie, tak jak zawsze, kierowali sprawy
do prokuratury. Myœlê, ¿e w pañstwie prawa nie

mo¿na stosowaæ innych metod, jeœli s¹ organy
kontrolne i maj¹ mo¿liwoœci egzekucyjne. Gdy
ktoœ dokona³ przestêpstwa, to tym zajmuje siê zu-
pe³nie inna instytucja. Od tego s¹ organy œciga-
nia. Ja w takim przypadku nie widzê roli dla siebie
czy dla inspekcji sanitarnej.

Pani senator dotknê³a spraw suplementów.
Chcia³bym wyjaœniæ, ¿e to jest problem, który nie
jest rozwi¹zany w ca³ej Unii Europejskiej, nie tyl-
ko u nas. U nas sytuacja jest teraz taka, ¿e oto
koñczy siê okres harmonizacji i leków, i suple-
mentów ¿ywnoœci. Suplementy ¿ywnoœci podle-
gaj¹ zg³oszeniu, leki podlegaj¹ rejestracji w urzê-
dzie rejestracji produktów leczniczych. Coœ, co
funkcjonuje jako lek, nie mo¿e funkcjonowaæ jako
suplement ¿ywnoœci. Dlatego na podstawie tej
ustawy powo³ywana jest rada, która to rozstrzy-
ga, jak równie¿ jest mo¿liwoœæ wystêpowania do
urzêdu rejestracji leków, a¿eby oceni³, czy dany
suplement ¿ywnoœci jest ju¿ lekiem, czy nadal
suplementem. To dotyczy witamin i ró¿nego ro-
dzaju substancji leczniczych, które w pewnych
dawkach mog¹ byæ lekiem, a w pewnych mog¹
byæ suplementem ¿ywnoœci. Czêsto pojawia siê
pytanie, czy s¹ ju¿ jakieœ regulacje. Takich regu-
lacji w Unii Europejskiej nie ma i dlatego ka¿dy
przypadek zg³oszenia suplementu ¿ywnoœci do
inspekcji sanitarnej jest traktowany oddzielnie,
case by case. Tak jest w ca³ej Unii Europejskiej,
ale nie tylko w Unii Europejskiej, bo równie¿ na
œwiecie. Problemem s¹ tak zwane produkty z po-
granicza, które mog¹ byæ i lekami, i suplementa-
mi ¿ywnoœci. Suplement ¿ywnoœci to jest doda-
tek, to jest element ¿ywnoœci i nie mo¿e on mieæ
dzia³ania leczniczego. W przeciwnym wypadku to
ju¿ jest lek i tym siê zajmuje urz¹d rejestracji le-
ków. Wtedy kontroluje to inspekcja farmaceuty-
czna, a nie inspekcja sanitarna. Myœlê, i takie s¹
opinie DG Sanco, która zajmuje siê tymi sprawa-
mi w Unii Europejskiej, ¿e przez najbli¿sze dzie-
siêæ lat ten problem zarówno w Unii Europejskiej,
w tym w Polsce, jak i na œwiecie nie zostanie upo-
rz¹dkowany, choæ trzeba go uporz¹dkowaæ.

Pan senator Wojciechowski mia³ w¹tpliwoœci,
czy brak obowi¹zku przechowywania próbek nie
spowoduje zagro¿enia. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e
dochodzenie epidemiologiczne równie¿ jest dowo-
dem w sprawie. Je¿eli w³adze sanitarne w wyniku
dochodzenia epidemiologicznego postawi¹ za-
rzut, ¿e dosz³o do zatrucia w tym miejscu, to w in-
teresie w³aœciciela danego zak³adu obrotu ¿ywno-
œci¹ czy produkcji ¿ywnoœci jest mieæ próbki ¿y-
wnoœci, bo wtedy mo¿e udowodniæ, ¿e do tego nie
dosz³o na terenie jego zak³adu. Dochodzenie epi-
demiologiczne jest normalnym dowodem w spra-
wie i my czêsto wystêpujemy o jego przeprowadze-
nie, choæ mo¿e nie tak czêsto w przypadku ¿ywno-
œci. W przypadku epidemiologii chorób zakaŸ-
nych tylko dochodzenie epidemiologiczne jest do-
wodem.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym jeszcze wróciæ, Panie Ministrze, do

suplementów diety. Ich sprzeda¿ bardzo szybko
siê rozwija, to jest 15% rocznie. Udzia³ suplemen-
tów diety w rynku jest szacowany u nas na ponad
20%, a w Czechach na ponad 40%. Widzimy, ¿e
idzie to w³aœnie w tê stronê. GIS zdyskwalifikowa³
jednak najwiêcej próbek produktów z tego obsza-
ru. Wynotowa³em sobie te dane i a¿ 19% zbada-
nych próbek zosta³o zdyskwalifikowanych. I tak:
21% z tego pochodzi³o z Unii Europejskiej… Nie,
z kraju. Przepraszam. 21% pochodzi³o z kraju,
38% z Unii Europejskiej, a spoza Unii tylko 6%.
Dla porównania jest podane, ¿e w innej kategorii
asortymentów odsetek odrzuconych próbek wyno-
si tylko 1–5%. Widzimy wiêc tam te 21% czy 38%,
a tutaj tylko 1–5%.

Chcia³bym teraz zapytaæ o bezpieczeñstwo
w tym aspekcie. Jeœli tyle próbek jest zdyskwalifi-
kowanych czy zakwestionowanych, to jaki my
mamy w³aœciwie czynnik ryzyka w tym zakresie?
Pytam równie¿ jako konsument. Co dla zwyk³ego
konsumenta oznacza ten wysoki odsetek zakwe-
stionowanych próbek w zakresie suplementów
diety? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

W tej chwili pan senator Chróœcikowski.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, kiedyœ w Senacie dyskutowa-

liœmy na temat utworzenia jednej inspekcji do
spraw jakoœci ¿ywnoœci. Pamiêtam, ¿e pan jako
minister kwestionowa³ wtedy zasadnoœæ takiego
po³¹czenia. Teraz wygl¹da na to, ¿e gdyby by³a je-
dna inspekcja czy ewentualnie dwie inspekcje,
a nie cztery, których kompetencje siê nak³adaj¹,
które nie kontroluj¹… Widaæ te dziury i widaæ,
jak to funkcjonuje. Czy nie warto powróciæ do sy-
stemu dwóch inspekcji – inspekcji, jak to mówi¹,
weterynaryjnej po³¹czonej z PIS, Pañstwow¹ In-
spekcj¹ Sanitarn¹, i tej rolniczej, powsta³ej
z dwóch inspekcji, które badaj¹ roœliny i produk-
ty roœlinne? Bo przepisy, które tutaj sprawdza-

my, siê tak nak³adaj¹… Jak tak patrzê na przepi-
sy dotycz¹ce innych inspekcji i one s¹ tutaj po-
wielane. W zwi¹zku z tym czy jest wola rz¹du, aby
powróciæ do proponowanego systemu, czy te¿ jak
zwykle bêdziemy mówiæ, ¿e to jest œwietne? A my
wiemy, ¿e to nie jest œwietne, bo mamy na to wiele
dowodów. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Wprowadzamy w tej chwili
przepisy, które… W nowym art. 73 mówi siê o or-
ganach urzêdowej kontroli ¿ywnoœci i wymienia
miêdzy innymi wiele rozporz¹dzeñ Unii Europej-
skiej. Inne inspekcje równie¿ maj¹ tak¹ kontrolê
w swoim zakresie. W ust. 4 mówi siê o ¿ywnoœci
genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmach
genetycznie zmodyfikowanych. Znowu nie widzê
komplementarnego dzia³ania. W tej chwili w Se-
jmie trwa debata o grubym bloku przepisów, któ-
re siê nazywaj¹ prawo o organizmach genetycznie
zmodyfikowanych. Ta debata w tej chwili siê tam
toczy. Na ile to prawo z tamtym bêdzie spójne? Czy
jedne przepisy uchwalamy tu, a drugie uchwala-
ne s¹ w Sejmie? Czy bêdziemy od nowa próbowali
to… Czy rzeczywiœcie ta kontrola jest, czy te¿ tej
kontroli nie ma? Na pytania moje i moich kolegów
zadawane tu, w naszej Izbie, odpowiedŸ jest pro-
sta: nie ma ¿adnego przestêpstwa, bo prokuratu-
ra nie wskazuje na przestêpstwo. To, czy uprawa
roœlin jest genetycznie zmodyfikowana, czy jest od
tego wolna, stwierdza siê w oparciu o to, ¿e proku-
rator nie ma zastrze¿eñ, wiêc nie ma podstaw
do… Je¿eli tak bêdziemy odpowiadaæ parlamen-
tarzystom, to wydŸwiêk bêdzie taki, ¿e w tym
kraju wolno robiæ wszystko. Uwa¿amy, ¿e zu-
pe³nie inaczej brzmi¹ przepisy rozporz¹dzenia
Unii Europejskiej. Jak to ma siê do ich stosowa-
nia? Bo cytujemy ca³y czas rozporz¹dzenia Unii
Europejskiej, mówimy, ¿e s¹ obligatoryjne, a je-
dnoczeœnie prokurator mo¿e powiedzieæ, ¿e on nie
widzi przestêpstwa. Jak wiêc w tym prawie mamy
funkcjonowaæ? Kiedy czytam tê zmianê ustawy,
to wygl¹da to tak: piêædziesi¹t trzy rozporz¹dze-
nia Unii Europejskiej, czterdzieœci parê wdra¿a-
nych itd. Jak zwyk³y œmiertelnik mo¿e dotrzeæ do
tego prawa, jak ma w nim funkcjonowaæ, jak
w nim siê poruszaæ? Nie ma s³owniczka polskiego,
co ju¿ zaczyna byæ norm¹. Nie ma s³owniczka.
Nic, tylko trzeba czytaæ rozporz¹dzenia. Piêædzie-
si¹t rozporz¹dzeñ przeczytasz, zanim dowiesz siê,
jak prawo ma funkcjonowaæ.

I ostatnia sprawa, ¿eby nie przed³u¿aæ. Czy
w przypadku bezpoœredniej sprzeda¿y prowadzo-
nej przez tych rolników, którzy by chcieli tak
sprzedawaæ, dalej s¹ u³atwienia, o których ju¿
wielokrotnie mówiliœmy w komisji rolnictwa? Czy
te dzia³ania bêd¹ siê posuwa³y w po¿¹danym kie-
runku, czy znowu bêdzie taki problem, jak mamy
dzisiaj? Wielu producentom, wielu rolnikom, któ-
rzy by chcieli prowadziæ sprzeda¿ bezpoœredni¹,
utrudnia to bariera zaporowa, szczególnie Pañ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym odpowiedzieæ panu senatorowi Kno-

sali. Rzeczywiœcie te dane s¹ rzetelne i wynikaj¹
z opublikowanego przez nas dokumentu na temat
stanu sanitarnego kraju. Chcia³bym powiedzieæ,
¿e te dyskwalifikacje by³y spowodowane g³ównie
nieprawid³owym znakowaniem suplementów ¿y-
wnoœci; to by³o 98% tych uchybieñ. Co roku siê to
poprawia. Wprowadziliœmy w tej chwili elektroni-
czny system zg³aszania suplementów diety do in-
spekcji sanitarnej. Czêœæ suplementów diety wy-
cofaliœmy z obrotu, wiêc firmy, które mia³y je w ob-
rocie, ponios³y dotkliwe straty. Teraz ju¿ sytuacja
siê uporz¹dkowa³a. Firmy zg³aszaj¹ do nas suple-
menty diety, my mówimy, jak maj¹ te suplementy
diety znakowaæ i czy naszym zdaniem mog¹ byæ na
naszym rynku. Sytuacja siê powoli normuje. Ale ja
ca³y czas powtarzam: w Unii Europejskiej jest to
nieuregulowane, wiêc bêdziemy mieli problem
z suplementami diety, z tym, ¿eby uporz¹dkowaæ
ca³y ten rynek, jeszcze przez bardzo d³ugi czas.

(Senator Ryszard Knosala: Mo¿na ad vocem?)
Tak, proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Rzeczywiœcie z tym oznakowaniem tak jest, ale
niestety to idzie te¿ w takim kierunku, ¿e produ-
cenci podaj¹ dzia³ania, których w rzeczywistoœci
te suplementy nie maj¹. Jest to oszukiwanie kon-
sumentów i myœlê, ¿e…

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Tego nie mog¹ robiæ, Panie Senatorze, ponie-
wa¿ s¹ tak zwane oœwiadczenia zdrowotne i ¿ywie-
niowe, regulowane przepisami unijnymi. My bar-
dzo tego przestrzegamy.

Senator Ryszard Knosala:

Chodzi o to, ¿e jeœli my taki suplement… Bo to
jest taka trochê niejasna sfera. Mo¿na by powie-
dzieæ, ¿e my mo¿e nadmiernie wierzymy w skute-
cznoœæ dzia³ania tych suplementów.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Regulacje dotycz¹ce oœwiadczeñ ¿ywieniowych
i zdrowotnych do niedawna nie by³y regulowane
wUniiEuropejskiej,dlategodochodzi³odo takichsy-
tuacji. W tej chwili mamy ju¿ te regulacje i to wszyst-

ko musi byæ notyfikowane w Unii Europejskiej. Ma-
my europejski punkt kontaktowy do spraw bezpie-
czeñstwa ¿ywnoœci w inspekcji sanitarnej oraz w mi-
nisterstwie rolnictwa, powoli siê to porz¹dkuje. Te-
raz ju¿ wiadomo, jak ma wygl¹daæ oœwiadczenie
zdrowotne i ¿ywieniowe. Dotychczas nie by³o takich
regulacji, by³a wolna amerykanka, wiêc faktycznie
mia³y miejsce takie sytuacje – zupe³nie zgodnie
z prawem. W tej chwili to porz¹dkujemy. Teraz ju¿
mo¿emy stosowaæ sankcje. Je¿eli ktoœ nieprawid³o-
wo znakuje ¿ywnoœæ, czyli umieszcza informacje na
suplemencie ¿ywnoœci, to te informacje musz¹ byæ
œciœle okreœlone, to znaczy maj¹ wskazywaæ, ¿e jest
to ¿ywnoœæ, a nie lek. Ca³y czas dotyczy to tych sup-
lementów, które s¹ na pograniczu z lekami.

Senator Chróœcikowski dotkn¹³ kwestii jednej
inspekcji ¿ywnoœciowej. Dyskusja dotyczy nie tyl-
ko inspekcji ¿ywnoœciowej, ale ogó³em inspekcji
zdrowia publicznego w niektórych krajach. Kraje
europejskie maj¹ bardzo ró¿nie to rozwi¹zane, nie
ma jednego modelu. Pan senator mówi³ o tym, jak
wygl¹da regulacja w Unii. Jest DG Sanco i w DG
Sanco zbieraj¹ siê wszystkie aspekty, dotycz¹ce
kontroli nasion, weterynarii, zdrowia publiczne-
go, s¹ one niejako w jednej rêce. Jest to jakby pe-
wien model. Tak powinno byæ w ka¿dym kraju, ale
póki co jest tak tylko w Austrii, i to od pó³tora ro-
ku. Inne kraje myœl¹ o tym, dyskutuj¹ na ten te-
mat, u nas te¿ takie dyskusje siê odbywaj¹. Ja
chcia³bym powiedzieæ tylko tyle, jeœli chodzi o in-
spekcjê sanitarn¹: mnie osobiœcie wydaje siê, ¿e
wspó³praca Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej z In-
spekcj¹ Weterynaryjn¹ jest, dobra, nie widzê tu-
taj jakichœ luk prawnych. Pan senator nie powie-
dzia³ równie¿ o Inspekcji Handlowej, która ma
bardzo wa¿n¹ rolê, ale ona nie zajmuje…

(Senator Jerzy Chróœcikowski: To ju¿ bêd¹
cztery inspekcje.)

To by ju¿ by³a pi¹ta inspekcja.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: No tak, ta jest

pi¹ta.)
Ale ona nie zajmuje siê aspektami zdrowotny-

mi, tylko innymi. Czêsto siê mówi, ¿e coœ jest nie
tak oznakowane, ¿e na opakowaniu napisano coœ
innego, a coœ innego jest w opakowaniu. To nie
jest kwestia zdrowia, to nie wp³ywa na zdrowie, bo
produkt mo¿e byæ zdrowy, tylko Ÿle oznakowany.

Teraz sprawa GMO. Ustawa o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci dotyczy wszelkiej ¿ywnoœci. Póki co my
jako Inspekcja Sanitarna kontrolujemy ¿ywnoœæ
zmodyfikowan¹ genetycznie. Mamy trzy laborato-
ria. Badamy tê ¿ywnoœæ i jak dotychczas nie wi-
dzimy wielkich zagro¿eñ. Iloœci ¿ywnoœci modyfi-
kowanej genetycznie s¹ minimalne; przestêpstw,
je¿eli chodzi o ¿ywnoœæ – nie mówiê o paszach –
jest bardzo ma³o. Wynika to po czêœci z uprzedzeñ
spo³eczeñstwa wobec ¿ywnoœci zmodyfikowanej
genetycznie. Po prostu producentom nie op³aca
siê obracaæ t¹ ¿ywnoœci¹, poniewa¿ ludzie zwy-
czajnie jej nie kupuj¹. I to jest moja odpowiedŸ.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Olech, proszê bardzo.

Senator Jan Olech:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Chcia³-
bym zadaæ panu ministrowi jedno pytanie, bardzo
króciutkie. Wspomnia³ pan o globalizacji produk-
cji ¿ywnoœci. Jaki to ma wp³yw na istniej¹ce obec-
nie epidemie ptasiej grypy, grypy AH1N1? Pan nie-
s³usznie u¿ywa nazwy „œwiñska”, mimo zakazu
œwiatowej agencji zdrowia. Czy przeprowadzana
jest, na wzór rosyjski, kontrola w kraju eksportera
¿ywnoœci do naszego kraju? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan przed chwil¹,

¿e uczestniczyliœcie w kontroli aptek. Mam
w zwi¹zku z tym pytanie. Czy uczestniczyliœcie te¿
w kontroli punktów aptecznych? A jeœli tak, to czy
ma pan wiedzê na temat tego, dlaczego tyle specy-
fików, suplementów ¿ywnoœci, ba, nawet wita-
min, zabroniono rozprowadzaæ przez punkty ap-
teczne? Zg³osi³y siê do mnie, do mego biura, oso-
by, które prowadz¹ punkty apteczne. Mia³y bar-
dzo wielkie pretensje o to, ¿e zakazuje siê rozpro-
wadzania tych towarów, które do tej pory sprze-
dawa³o oko³o tysi¹ca piêciuset punktów aptecz-
nych w kraju. Ten zakaz po prostu prowadzi do
upadku tych punktów aptecznych. Jest to, jak
pan wie, bardzo niedobra sytuacja, gdy¿ te pun-
kty apteczne znajduj¹ siê w ma³ych wioskach,
czêsto znajduj¹cych siê kilkanaœcie czy kilkadzie-
si¹t kilometrów od miasta. Mieszkañcy tych wio-
sek maj¹ utrudniony dostêp do aptek; do tej pory
mogli korzystaæ z tych punktów aptecznych. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê jeszcze o g³os pani¹ senator Fetliñsk¹.
I na tym zakoñczymy seriê pytañ.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie krótkie pytanie.

Ju¿ je zadawa³am, ale nie do koñca otrzyma³am

odpowiedŸ. Jaki jest obszar autonomii polskich
przepisów w zakresie obrotu ¿ywnoœci¹ i bezpie-
czeñstwa ¿ywnoœciowego w stosunku do przepi-
sów Unii Europejskiej? Czy jest taki obszar poza
przepisami dotycz¹cymi grzybów leœnych, o któ-
rych pan wspomnia³? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

G³ówny Inspektor Sanitarny
Andrzej Wojty³a:

Pan senator Olech pyta³ o grypê i tak zwan¹
grypê œwiñsk¹, któr¹ my nazywamy AH1N1v. Ani
grypa, ani grypa œwiñska AH1N1v przez ¿ywnoœæ
siê nie przenosi, takich Ÿróde³ zaka¿enia nie ma.
W Meksyku dosz³o do reasortacji wirusa grypy od
œwini, ptaka i cz³owieka, i on teraz przenosi siê
z cz³owieka na cz³owieka. Je¿eli chodzi o miêso
czy jakieœ produkty ¿ywnoœciowe, to wirus w ten
sposób siê nie przenosi. Przenosi siê drog¹ albo
bezpoœrednich kontaktów, albo drog¹ powie-
trzno-kropelkow¹. Tak wiêc ¿adnych obaw nie ma
i my to w materiach edukacyjnych, w materia³ach
skierowanych do spo³eczeñstwa, na swojej stro-
nie internetowej wyraŸnie wyjaœniamy.

Pan senator Skorupa podniós³ problem leków.
Suplementy ¿ywnoœci mog¹ byæ sprzedawane nie
tylko w punktach aptecznych, w aptekach. Mog¹
byæ w wolnej sprzeda¿y na przyk³ad razem z ¿ywno-
œci¹, bo to jest ¿ywnoœæ. Je¿eli chodzi o sprzeda¿ wi-
tamin, które s¹ lekami, to one podlegaj¹ prawu far-
maceutycznemu, nie zaœ Pañstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej. To nie jest ¿ywnoœæ, nadzór nad tym pro-
wadzi Pañstwowa Inspekcja Farmaceutyczna, a nie
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna. Je¿eli chodzi
o suplementy, to Pañstwowa Inspekcja Sanitarna
kontroluje apteki, punkty apteczne, ustalaj¹c, czy
s¹ tam suplementy, które zosta³y zg³oszone do In-
spekcji Sanitarnej i obrót nimi jest legalny. Znajdu-
jemy, równie¿ w aptekach, suplementy ¿ywnoœci,
które nie zosta³y do nas zg³oszone, wtedy wycofuje-
my je z obrotu i nak³adamy kary.

Pani pose³ Fetliñska mówi o obszarze autono-
mii. Trudno powiedzieæ, jaki jest obszar autono-
mii. Wiêkszoœæ przepisów dotycz¹cych ¿ywnoœci,
tak samo jak chorób zakaŸnych, jest jednolita
w ca³ej Unii Europejskiej. Ale dotyczy to nie tylko
ca³ej Unii Europejskiej, ale tak¿e Œwiatowej Orga-
nizacji Zdrowia. Œwiatowa Organizacja Zdrowia
nie mo¿e nam nic nakazaæ, ale je¿eli jakieœ dekla-
racje czy konwencje s¹ tam przyjmowane, to one
te¿ obowi¹zuj¹, choæ mo¿e nie wprost, mo¿e nie
prawnie, chocia¿ musimy to wprowadzaæ w swoim
prawie, bo inaczej nie poradzilibyœmy sobie z cho-
robami zakaŸnymi, z zatruciami pokarmowymi
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i wielu innymi problemami, które stanowi¹ zagro-
¿enie dla ca³ego naszego globu, nie tylko dla Euro-
py czy Polski. W tej chwili choroby, które maj¹
dwu-, trzydniowy okres wylêgania, mog¹ dzisiaj
znaleŸæ siê w Europie, a jutro w Ameryce. Kiedyœ
mówiliœmy o kwarantannie, to by³o czterdzieœci
dni, kwarantanna to jest czterdzieœci dni izolacji,
teraz czasy s¹ zupe³nie inne, ludzie siê przemiesz-
czaj¹. Z mojego punktu widzenia powinny byæ ta-
kie regulacje, nie tylko europejskie, ale równie¿
œwiatowe, bo dziêki temu eliminuje siê wiele cho-
rób, które przyczyniaj¹ siê do œmierci. Eliminacjê
chorób spowodowanych zatruciami pokarmowy-
mi równie¿ zawdziêczamy takim regulacjom.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu ministrowi.
(G³ówny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojty³a:

Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
W dyskusji do g³osu zapisa³a siê pani senator

Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Ju¿ Hipokrates twierdzi³, ¿e podstaw¹ zdrowia
jest w³aœciwe ¿ywienie. Przez wieki zmienia³y siê
zasady ¿ywienia, uwarunkowane to by³o wieloma
czynnikami. Doœwiadczenia wielu narodów w ró¿-
nych warunkach klimatycznych spowodowa³y, ¿e
kuchnie wielu nacji s¹ zró¿nicowane. Ale okazuje
siê, ¿e nawet nowoczesne diety oparte na narodo-
wej tradycji s¹ nadal prozdrowotne, na przyk³ad
chiñskiej jako dobry przyk³ad. Niestety nowoczes-
noœæ i moda na wysoce oczyszczon¹ ¿ywnoœæ spo-
wodowa³y wiele szkód. W œwiecie, prawie ca³ym,
mamy nadmiern¹ oty³oœæ, choroby uk³adu kr¹¿e-
nia, cukrzycê, nowotwory i wiele innych chorób,
które s¹ w³aœciwie dietozale¿ne. Aborygeni w Au-
stralii, Indianie i wielu innych tubylców prowa-
dz¹cych tradycyjny styl ¿ycia, przestrzegaj¹cych
tradycyjnej diety, s¹ pod tym wzglêdem wzorem
dla nas, mimo tej ca³ej naszej nowoczesnoœci.

Ten wstêp, trochê przyd³ugi i mo¿e zbyt histo-
ryczny, dajê dlatego, ¿e chcia³abym przekonaæ
pañstwa, Wysok¹ Izbê, do zaakceptowania zg³o-
szonych do dzisiaj omawianej ustawy poprawek.
Wynikaj¹ one bowiem z doœwiadczenia, z obser-
wacji, ¿e niektóre zapisy dotychczasowej ustawy
o bezpieczeñstwie zdrowotnym ¿ywnoœci i o
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej sprawdzi³y siê,
okaza³y siê skuteczne.

Tote¿ wnoszê, a¿eby skreœliæ w art. 1 pkt 42,
który zmienia zapisy ustawy matki w art. 73.
Brzmienie tego punktu w znowelizowanej ustawie
powoduje, ¿e zak³ady ¿ywienia zbiorowego typu
zamkniêtego mog¹, jak ju¿ tutaj mówiliœmy, prze-
chowywaæ próbki wszystkich potraw o krótkiej
przydatnoœci do spo¿ycia wyprodukowanych
i przeznaczonych do ¿ywienia konsumentów
w tym zak³adzie. Mog¹, co nie znaczy, ¿e zawsze
œwiadomoœæ producentów bêdzie na tyle wysoka,
¿e te próbki bêd¹ przechowywane. St¹d wniosek,
a¿eby wprowadziæ tak¹ poprawkê.

Ten system dzia³a w Polsce od wielu lat i zatruæ
pokarmowych, jak ju¿ tu by³o mówione, mieliœmy
mniej ni¿ gdzie indziej. Tak wiêc to, co by³o dobre
w naszych zapisach i w praktyce epidemiologicz-
nej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej, powinniœ-
my utrzymaæ, mimo ¿e prawo Unii Europejskiej
jest w tym zakresie bardziej liberalne. Wydaje siê,
¿e to, co jest w danym kraju bardziej restrykcyjne,
nie stoi w sprzecznoœci z tym, co jest w Unii Euro-
pejskiej bardziej liberalne. I gor¹co chcia³abym
namawiaæ pana ministra, ¿eby jeszcze do jutrzej-
szego dnia, bo chyba jutro bêdzie posiedzenie Ko-
misji Zdrowia, przemyœleæ ten problem. Odpowie-
dzi na kilkakrotnie zadawane w tej sprawie pyta-
nia nie s¹ przekonuj¹ce.

Kolejna sprawa to jest zakres reklamy prepara-
tów ¿ywienia niemowl¹t, œrodków spo¿ywczych
specjalnego przeznaczenia dla niemowl¹t. W tej
chwili w ustawie matce to prawo jest ograniczone.
Gdybyœmy skreœlili zapisy w art. 1 pkt 3 lit. m., jak
jest w zg³oszonej przeze mnie poprawce, mielibyœ-
my mo¿liwoœæ wprowadzenia pe³nego zakazu re-
klamy. Wtedy dla prokuratora by³oby jasne, ¿e
jest ca³kowity zakaz reklamy sztucznych produk-
tów ¿ywieniowych dla niemowl¹t, i by³oby mu
trudno stwierdziæ nisk¹ spo³ecznie szkodliwoœæ
czynu. Oczywiœcie gdyby by³ ca³kowity zakaz.
Myœlê, ¿e proponowana poprawka stanowi³aby
równie¿ u³atwienie w dyskusji miêdzy sanepidem
a prokuratur¹.

Brak czujnoœci w odniesieniu do marketingu
œrodków spo¿ywczych jest bardzo groŸny, bo mi-
mo wprowadzonego ju¿ w latach osiemdzie-
si¹tych Narodowego Programu Karmienia Piersi¹
nadal w Polsce osi¹gamy bardzo niski procent
karmienia piersi¹. Je¿eli chodzi o pó³roczne nie-
mowlêta, to oko³o 20–50% matek karmi piersi¹.
S¹ obszary w niektórych województwach, gdzie
ten program by³ lepiej wdro¿ony, w których jest
lepsza sytuacja. I tutaj mo¿e pomóc œcis³y zakaz,
przestrzeganie tego, ¿eby dostêp do informacji by³
ograniczony, ¿eby ma³o by³o zachêt. Chodzi o to,
¿eby doradztwo lekarza i pielêgniarki œrodowisko-
wej, po³o¿nej, tych osób, które prowadz¹ matkê
po porodzie by³o najwa¿niejsze, doradztwo osób
kompetentnych, nie zaœ kolorowych czasopism,
które mog¹ do celów marketingowych nadu¿ywaæ
tego prawa. Tak ¿e bardzo serdecznie proszê o to,
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¿eby jednak pomóc lekarzom, pielêgniarkom, po-
³o¿nym, którzy walcz¹ o karmienie piersi¹, ¿eby
umo¿liwiæ im lepsze dzia³anie w tym zakresie i za-
pewniæ matkom dostêp do informacji z w³aœciwe-
go Ÿród³a.

Zdajê sobie sprawê, ¿e nasze zauroczenie, na-
sza nadmierna mo¿e uleg³oœæ, d¹¿enie do tego, ¿e-
by œciœle przestrzegaæ praw Unii, mo¿e przeszka-
dzaæ we wprowadzeniu poprawek, które zg³a-
szam. Ale proszê bardzo serdecznie o przemyœle-
nie tej sprawy jeszcze przez tê jedn¹ noc. Uwa-
¿am, jako osoba, która przez wiele lat zajmowa³a
siê promocj¹ zdrowia w Polsce, ¿e to jest zagadnie-
nie bardzo wa¿ne, ¿e mo¿emy tu jeszcze wiele po-
móc tym malutkim, tym bardzo m³odym Pola-
kom. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
A poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Zdrowia
o ustosunkowanie siê do przedstawionych wnios-
ków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ro-
szczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci
pracodawcy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 713,
a sprawozdanie komisji w druku nr 713A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senatora Rulewskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sygnalizujê, ¿e to jest sprawa o znacznie mniej-

szymciê¿arzegatunkowym,niewywo³uj¹cakontro-
wersji, a nadto ¿e o tej sprawie traktuje tylko spra-
wozdanieKomisjiRodziny iPolitykiSpo³ecznej, któ-
ra odby³a swoje posiedzenie w dniu 19 listopada.

Do ustawy uchwalonej w Sejmie wniesiono
dwie poprawki; zaproponowano trzy, ale dwie po-
prawki zosta³y przyjête. Jedna z tych poprawek
ma charakter redakcyjny, zaœ druga merytorycz-
ny, ale o niewielkim ciê¿arze gatunkowym. Mia-
nowicie poprawka ta zmierza do tego, ¿eby w
ustawie uj¹æ tych pracowników zak³adów w £o-
dzi, którzy nie otrzymali wynagrodzenia na sku-
tek porzucenia zak³adu przez pracodawcê ko-
reañskiego.

By³a jeszcze trzecia poprawka, która proponowa-
³a, aby do ustawy uchwalonej przez Sejm wprowa-
dziæ zmianê polegaj¹c¹ na podniesieniu wysokoœci
roszczenia, które przys³ugiwa³oby pracownikowi
zak³adu w ró¿ny sposób opuszczonego przez w³a-
œciciela b¹dŸ pracodawcê. Jak wiadomo, w brzmie-
niu sejmowym zapisano, ¿e w takich sytuacjach
pracownikowi przys³uguje zaliczka, jednak¿e nie
wiêksza ni¿ do wysokoœci minimalnego wynagro-
dzenia. Mówimy o zaliczce, o któr¹ wystêpuje pra-
cownik na podstawie wielu dokumentów, w tym
uprawdopodobnienia sytuacji, ¿e tego wynagrodze-
nia nie dosta³, do pe³nomocników Funduszu Gwa-
rantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych. Dodajmy,
¿e wystêpuje dopiero po dwóch miesi¹cach od mo-
mentu, kiedy ten zak³ad praktycznie zosta³ opusz-
czony. Ta poprawka nie uzyska³a wiêkszoœci.

Komisja po przeprowadzonym g³osowaniu je-
dnog³oœnie rekomenduje Wysokiej Izbie podjêcie
uchwa³y na rzecz rekomendowania tej¿e ustawy.
Dziêkujê bardzo.

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?

(Senator Jan Rulewski: …do dyskusji.)
Kto?
(G³os z sali: …chce siê zapisaæ do dyskusji.)
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Do dyskusji? A, tak.
Pytañ nie ma.
Wobec tego otwieram… Nie, jeszcze nie otwie-

ram, niczego nie otwieram.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

W naszym posiedzeniu uczestniczy pani mini-
ster Ostrowska. Prawda?

Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os w tej
sprawie?

Potem jeszcze bêd¹ pytania.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest to projekt ustawy, który powsta³ z inicjaty-

wy sejmowej komisji „Przyjazne Pañstwo”. Usta-
wa ta otrzyma³a pe³ne poparcie rz¹du. Reguluje
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ona sprawê, o której mówi³ pan senator, po prostu
wyp³atê zaliczek w przypadkach, w których pra-
codawcy opuszczaj¹ swoich pracowników, pozba-
wiaj¹c ich œwiadczeñ. Na szczêœcie nie jest to jesz-
cze masowe zjawisko i miejmy nadziejê, ¿e nie bê-
dzie ono masowe w skali kraju, by³a jednak luka
prawna, któr¹ nale¿a³o uzupe³niæ, co czyni propo-
zycja zawarta w tej ustawie.

Bardzo proszê o uchwalenie ustawy w takim
kszta³cie, w jakim zosta³a pañstwu przedstawio-
na po wniesieniu poprawek przez senack¹ Komi-
sjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze poprosimy pani¹ minister o pozostanie

i udzielenie odpowiedzi na pytania, bo widzê, ¿e
zg³osi³ siê ju¿ pan senator Bisztyga, a obecnie se-
natorom przys³uguje takie prawo, ¿e mog¹ zg³a-
szaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê za-
pytania do przedstawiciela rz¹du.

Poproszê senatora Bisztygê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Pani Minister, mam dwa krótkie pytania. Pier-
wsze. Chcia³bym, aby by³a pani uprzejma powie-
dzieæ, jaka jest kondycja Funduszu Gwarantowa-
nego Œwiadczeñ Pracowniczych. Dzisiaj du¿o mó-
wiliœmy o funduszach, o Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych itd. Pytam o kondycjê, zw³aszcza
o przychody, które powinny byæ tam realizowane.
To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Gdyby by³a pani uprzejma powiedzieæ,
jaka jest kwota tych niezaspokojonych roszczeñ,
to bym o to prosi³. By³a pani uprzejma powiedzieæ,
¿e jeœli chodzi o zaliczki, to nie jest to jeszcze zja-
wisko powszechne. Czy moglibyœmy us³yszeæ, ja-
ka jest kwota niezaspokojonych zaliczek, o które
ubiegaj¹ siê pracownicy znajduj¹cy siê w takiej
sytuacji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze.
Jeszcze pan senator.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja mam pytanie o podobnej tre-

œci. Jakiej liczby firm i ilu pracowników to doty-
czy? Jakiej konkretnie liczby pracowników dzisiaj
to dotyczy? Senator Bisztyga pyta³ tak¿e o kwotê.
Ja te¿ poproszê o tê informacjê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pani¹ minister o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowni-
czych, podobnie jak Fundusz Pracy, jest w dobrej
kondycji, ma p³ynnoœæ, ma wystarczaj¹c¹ iloœæ
œrodków, aczkolwiek stan œrodków w Funduszu
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych za-
wsze jest trochê zafa³szowany, w tym sensie, ¿e
gdy mówimy o tym, ¿e s¹ tam 3 miliardy, to musi-
my pamiêtaæ, ¿e 50%, czyli 1,5 miliarda, to s¹ tak
zwane wierzytelnoœci, które s¹ w trakcie œci¹ga-
nia albo s¹ bardzo trudno œci¹galne. Jest to jesz-
cze pok³osie dawnego art. 4, nieistniej¹cego ju¿
w ustawie. Myœlê, ¿e bêdzie trzeba zastanowiæ siê
nad tym, czy przypadkiem tych nieœci¹galnych
nale¿noœci nie nale¿a³oby siê w efekcie ca³kowicie
pozbyæ. Fundusz na bie¿¹co realizuje wszystkie
swoje zobowi¹zania i nie ma problemów z p³ynno-
œci¹ finansow¹.

Chcê powiedzieæ, ¿e zawarta w tej ustawie pro-
pozycja zmian bêdzie regulowa³a obecnie sytua-
cjê tysi¹ca oœmiuset pracowników, którzy zostali
dotkniêci tak¹ przypad³oœci¹, i dotyczy to g³ównie
ma³ych zak³adów pracy, jest ich oko³o dwustu
trzydziestu. Szacowana przez nas kwota wyp³at
z tego tytu³u to jest oko³o 2 milionów z³. Jak na ra-
zie, tak wygl¹da sytuacja w tym zakresie.

(G³os z sali: Ilu pracowników?)
Tysi¹c oœmiuset.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Wobec tego zamykam dyskusjê. A nie, wobec

tego otwieram dyskusjê.
Poproszê pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak sygnalizowa³em, w wyst¹pieniu

w ramach dyskusji chcia³bym wskazaæ, ¿e ta doœæ
cenna, paraubezpieczeniowa instytucja, jak¹ jest
Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowni-
czych, powsta³a zreszt¹ w efekcie czy jako rezultat
paktu o przedsiêbiorstwie, prze¿ywa swoje ró¿ne
chwile.
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Tym razem muszê wyra¿aæ siê optymistycznie,
poniewa¿ Wysoka Izba w ci¹gu tego roku, w moim
przekonaniu zgodnie z ide¹ funduszu, zadekreto-
wa³a u¿ywanie tych œrodków. Raz sta³o siê to
w ustawie o ³agodzeniu skutków kryzysu, a drugi
raz teraz, w znacznie mniejszym stopniu, o czym
zreszt¹ ju¿ pani minister wspomnia³a, bo dotyczy-
³oby to tylko dwóch tysiêcy pracowników i mam
nadziejê, ¿e to bêdzie liczba raczej zmniejszaj¹ca
siê. Niemniej jednak takie zjawisko rzeczywiœcie
wystêpuje, ja te¿ spotka³em siê z tym, ¿e praco-
dawca, u którego d³ugi przewa¿y³y nad aktywami,
porzuci³ zak³ad, zaœ zdesperowani pracownicy nie
tylko nie otrzymali nale¿nych im œwiadczeñ,
przede wszystkim wynagrodzeñ, ale nie otrzymy-
wali równie¿ dokumentacji, która by³a niezbêdna
do realizacji ich praw w postaci prawa do zasi³ków
czy œwiadczeñ emerytalnych, z czego sobie nie
wszyscy mo¿e zdaj¹ sprawê. Jest to moim zdaniem
pochodn¹ pogardy dla pracownika, która niestety
w Polsce jeszcze ma miejsce i jest kuriozum na tle
europejskim. Powiedzia³bym, ¿e jeœli nawet nie ku-
riozum, to czymœ niezrozumia³ym, a równie¿ za-
rzutem wobec pañstwa prawa.

Ale dlaczego wystêpujê? Bynajmniej nie po to,
¿eby opisywaæ stan ogólny, raczej znany paniom
i panom senatorom, równie¿ rz¹dowi. Otó¿
chcia³bym zg³osiæ poprawkê. Mianowicie w tej
ustawie przyjêto wyp³atê roszczenia dla praco-
wnika nie wiêksz¹ ni¿ minimalne wynagrodze-
nie. Konstatujmy, ¿e ten pracownik pracowa³,
przyjmijmy nawet, ¿e zarobi³ wiêcej, a jak zaro-
bi³, to mu siê wynagrodzenie nale¿y i oto siê oka-
zuje, ¿e ten fundusz, który jest w dobrej kondycji,
a problem dotyczy niewielkiej liczby osób, powia-
da: wyp³acimy tylko minimalne wynagrodzenie.
Wprawdzie dalsze artyku³y daj¹ mo¿liwoœæ pod-
niesienia temu petentowi – za przeproszeniem,
bo on ju¿ nie jest pracownikiem, gdy¿ jak zak³ad
porzucono, to w³aœciwie nie wiadomo, kim on
jest – tego wynagrodzenia, ale znów mówi¹: nie
wiêcej ni¿ przeciêtne wynagrodzenie. Nie wiem,
jak to skutkuje w systemie ubezpieczeniowym,
czy od tego jest odprowadzana sk³adka, bo jeœli
jest, to on podwójnie jest poszkodowany, gdy¿
bêdzie mia³ odprowadzan¹ sk³adkê od minimal-
nego wynagrodzenia b¹dŸ maksymalnie od prze-
ciêtnego wynagrodzenia. A wiemy, czym dziœ jest
renta czy emerytura, o tym rozmawialiœmy rano.

Poprawka ma usun¹æ b³¹d logiczny. Bo jeœli
przyjmujemy, ¿e zak³ad zosta³ porzucony, a wiêc
domniemywamy, ¿e pracodawca czy w³aœciciel ju¿
nie wróci, to jest pytanie, dlaczego tê wyp³atê chce-
my dzieliæ na raty, czyli najpierw bêdzie minimalne
wynagrodzenie, a póŸniej uzupe³nienie do prze-
ciêtnego, co oznacza mitrêgê, na pewno mitrêgê
administracyjn¹, poniewa¿ trzeba dwa razy sk³a-
daæ wnioski. Ba, pracownicy w Polsce ju¿ s¹ na tyle

potulni, ¿e to by zrobili. Tylko ¿e po jakimœ czasie
byæ mo¿e z tego zak³adu ju¿ nic nie zostanie, po
prostu zostanie on, mówi¹c brzydko, rozszabrowa-
ny, rozpuszczony, rozpuœci siê sam. Praktycznie
jest to zgoda na to, ¿eby tego uzupe³nienia do prze-
ciêtnego wynagrodzenia nie by³o.

A poza tym jest problem moralny. Jeœli uznaje-
my, ¿e praca zosta³a wykonana, ¿e wynagrodzenie
siê nale¿a³o nawet dwa miesi¹ce wstecz, to dla-
czego nie chcemy tego realizowaæ?

I jeszcze z jednego powodu jest to nielogiczne.
Oto domniemywamy, ¿e pracownik przedstawi
zawy¿one roszczenia, wynagrodzenie czy inne
jeszcze sk³adniki, i dlatego warto mieæ tak¹ re-
zerwê, ¿eby po weryfikacji wyp³aciæ mu tak na-
prawdê tyle, ile trzeba. Z tym by mo¿na nawet
siê zgodziæ, bo wiadomo, ¿e w opuszczonym za-
k³adzie na pewno jest ba³agan. Jednak w usta-
wie jest przewidziane, ¿e pe³nomocnik nie wy-
p³aca... Nawet wtedy, kiedy oczywiste doku-
menty wskazuj¹, ¿e pracownikowi nale¿y siê
nawet wiêcej ni¿ minimalne wynagrodzenie,
pe³nomocnik nie jest zobowi¹zany wyp³aciæ mu
tego minimalnego wynagrodzenia. Wiêcej po-
wiem: teoretycznie, Pani Minister, on mo¿e wy-
p³aciæ 100 z³, bo na to ustawa mu zezwala. Jak
bêdzie tak… Bo tam jest: do wysokoœci minimal-
nego wynagrodzenia, nie jest powiedziane, ¿e je-
œli ma dowody na minimalne wynagrodzenie, to
pe³nomocnik musi mu wyp³aciæ zaliczkê odpo-
wiadaj¹c¹ minimalnemu…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Czes³awa Ostrowska: A jak ktoœ
pracuje na pó³ etatu?)

Tak, to wtedy mo¿e. Ale ja mówiê o sytuacji, gdy
jest to pewne.

Mojapoprawkazmierzado tego, ¿ebyusuwaænie-
logicznoœæ dzielenia tego wynagrodzenia na raty,
a tym samym redukowaæ mitrêgê administracyjn¹,
do tego, ¿eby uznaæ zasadê, ¿e za pracê nale¿y siê
p³aca.No i jest jeszcze taniepewnoœæ–mo¿epanimi-
nister mi to wyjaœni – jak bêdzie liczona emerytura
od œwiadczenia, które mu jest wyp³acane. Pani mini-
ster potwierdzi³a moje rozumowanie, to, ¿e to doty-
czy tysi¹ca oœmiuset ludzi i zaledwie 2 milionów z³.
I ja przewidujê, ¿e jak fundusz, który ma nadwy¿ki –
nie chcê ju¿ prowadziæ dyskusji, na co s¹ te œrodki
zu¿ywane–do³o¿y te0,5milionaz³, to zaoszczêdzina
mitrêdze administracyjnej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
A poprawki?
(Senator Jan Rulewski: Chwileczkê.)
No bo ja zaraz zamknê… Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e…
(G³os z sali: Senator Augustyn.)
A, jeszcze pan senator Augustyn. Proszê bardzo.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Pani Mi-
nister!

Myœlê, ¿e warto podzielaæ troskê pana senato-
ra Rulewskiego o to, ¿eby pracownicy byli odpo-
wiednio chronieni wtedy, kiedy zdarzy³o siê nie-
szczêœcie, biznes nie wyszed³ i trac¹ oni pracê. To
zgoda. Ale dobrze jest te¿ chyba uœwiadomiæ so-
bie, jakie funkcje ma Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych, i od tego wyjœæ. Otó¿
on nie ma za zadanie rekompensowania docho-
dów wczeœniej utraconych. On jest po to, a¿eby
stworzyæ minimaln¹ os³onê na czas windykacji
nale¿noœci pracowniczych. Mamy ró¿ne mecha-
nizmy, wtedy, kiedy firma upada, dochodzimy
swoich roszczeñ, czyli tak¿e tych zaleg³ych wy-
p³at, i od tego nikt nie zwalnia. Ale wiadomo, ¿e to
s¹ d³u¿sze procesy, w tym czasie trzeba ¿yæ i jest
pewna minimalna os³ona. Tak wiêc konieczne
jest, ¿eby to wyrównanie, o którym pan senator
wspomina³, nast¹pi³o i ono prawdopodobnie na-
st¹pi, ale po przeprowadzeniu na przyk³ad upad-
³oœci firmy, gdy wed³ug kolejnoœci wszystko bê-
dzie realizowane, a o ile wiem, wyp³aty s¹ na sa-
mym czele tych roszczeñ, które musz¹ byæ za-
spokojone. Wiêc ja bym siê tak bardzo nie oba-
wia³ i trzyma³ tego, do czego jest powo³any Fun-
dusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowni-
czych. I to dlatego jest to tak niewielki u³amek
procenta narzucony pracodawcom, bo gdybyœ-
my… Mo¿emy sobie wymyœlaæ ró¿ne systemy,
oczywiœcie mo¿emy wymyœlaæ bardziej szczodre
œwiadczenia, ale wtedy prawdopodobnie trzeba
by by³o siê liczyæ z tym, ¿e wzrosn¹ te¿ obci¹¿enia
dla pracodawców i tym samym trudnoœci wielu
z nich, bo nie bêd¹ oni mogli podo³aæ obci¹¿e-
niom zwi¹zanym z kosztami pracy, i pewnie na to
zgody by nie by³o.

Panie Senatorze, ja rozumiem intencje, ale wy-
daje mi siê, ¿e gdy trzymamy siê logiki systemu, ¿e
tak powiem, pamiêtamy o tym, ¿e czym innym s¹
funkcje ratunkowe, a czym innym dochodzenie
nale¿noœci, i o tym, ¿e jeszcze czymœ innym jest
uzyskanie odpowiedniej pomocy z powiatowego
urzêdu pracy – to jest kolejny mechanizm – to mo-
¿emy uznaæ, ¿e te prawa pracownicze s¹ zabezpie-
czone na przyzwoitym poziomie i nie burzymy lo-
giki systemu. A najbardziej chodzi³oby mi o to, ¿e-
by nie burzyæ logiki systemu i ¿eby nie robiæ
z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Praco-
wniczych – bo mo¿e ta nazwa w³aœnie narzuca coœ
innego – takiego systemu, który daje dochód za-
stêpczy. Nie, on daje dochód, tak go nazwijmy, ra-
tunkowy, bo rzuca ko³o ratunkowe na czas do-
chodzenia nale¿nej p³acy za wykonan¹ pracê.
Dlatego, Panie Senatorze, choæ rozumiem inten-
cje, bardzo szlachetne, ja nie móg³bym siê podpi-
saæ pod t¹ poprawk¹. No ale o tej sprawie zadecy-
duje, jak s¹dzê, komisja. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze, ju¿ tylko piêæ

minut dla pana.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Augustyn, ten apel zas³uguje na

szacunek, a zatem i na odpowiedŸ. To prawda, ¿e
procedura zwi¹zana z innymi pracownikami, któ-
rzy pracuj¹ w zak³adzie podlegaj¹cym likwidacji
i upad³oœci, jest inna i operuje pojêciami zaliczki,
ale to dlatego, ¿e proces likwidacji i og³oszenia
upad³oœci trwa d³u¿ej i jest nadzieja na pozyskanie
œrodków na zabezpieczenie. Jednak zwracam uwa-
gê, Panie Senatorze, ¿e ten system nie jest „t³usty”,
bo on w ka¿dym przeypadku nie pozwala na prze-
kroczenie przeciêtnego wynagrodzenia – powta-
rzam: w ka¿dym przypadku – i jeszcze siê asekuru-
je, bo ma to byæ nie wiêcej ni¿, czyli od arbitralnej
decyzji pe³nomocnika zale¿y, ile on wyp³aci, od tego,
ile byæ mo¿e bêdzie mia³ w kasie. Wreszcie trzeba
postawiæ pytanie, dlaczego, jeœli ktoœ porzuci³ za-
k³ad, zostawi³ œrodki – mówimy o w³aœcicielu czy
pracodawcy – my mamy go ratowaæ, karz¹c praco-
wnika zmniejszonym wynagrodzeniem, zmniejszo-
n¹ sk³adk¹ emerytaln¹? Bo przecie¿ w dalszych za-
pisach tej ustawy jest powiedziane, ¿e fundusz staje
siê instytucj¹, która ma roszczenia wobec tego, kto
porzuci³ pracê. I to jest takie trochê niewyraŸne. Ja
uwa¿am, ¿e my tutaj naprawdê nie rozwalilibyœymy
bud¿etu, nie zmienilibyœmy zasad tego wszystkie-
go, jeœlibyœmy podnieœli ten pu³ap. Mo¿e siê tak
zdarzyæ, jak ju¿ powiedzia³em, ¿e w pewnym mo-
mencie urzêdnik, pe³nomocnik podejdzie do spra-
wy asekuracyjnie i przyzna tê zaliczkê, nawet
w kwocie minimalnego wynagrodzenia, by potem
ten pracownik móg³ dochodziæ roszczeñ, bo ma ta-
kie prawo. I ten pe³nomocnik znowu bêdzie musia³
to rozpatrywaæ, znowu zmitrê¿y czas. No, mo¿e od-
mówiæ, mo¿e te¿, jeœli znajdzie œrodki, przyznaæ je.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-
natorowie!

Ja gwoli wyjaœnienia powiem, ¿e fundusz, Pa-
nie Senatorze, nigdy nie roœci praw do niczego od
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pracownika, zawsze od pracodawcy. Je¿eli zaœ
pracodawca okazuje siê niewyp³acalny, czyli nie
mamy z czego œci¹gn¹æ pieniêdzy, to wyp³acone
œwiadczenia pracownika s¹ po prostu kosztami
funduszu. Tak ¿e fundusz te¿ czêsto nie odzysku-
je tych pieniêdzy, bo nie ma z czego.

Chcê te¿ uspokoiæ pana senatora. Oczywiœcie
¿e sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne nie jest
pobierana z wyp³aty pracowniczej. To s¹ dodatko-
we œrodki, które wyk³ada fundusz. Czyli gdy ktoœ
dostaje zaliczkê w wysokoœci p³acy minimalnej, to
dostaje p³acê minimaln¹ plus œwiadczenia na
ubezpieczenie potr¹cane od wysokoœci p³acy mi-
nimalnej. Ale one nie wchodz¹ w sk³ad tej wyp³a-
ty, nie jest mu to odbierane, czyli tak naprawdê to
te¿ s¹ koszty, które bierze na siebie fundusz.

Ja jestem przeciwna tej propozycji, ju¿ to t³uma-
czy³am panu senatorowi na posiedzeniu komisji, po-
niewa¿ rodzi siê…Porazpierwszyw tymrokumyœmy
w ogóle wprowadzili instytucjê zaliczek, ich wczeœniej
nie by³o. Wczeœniej by³o tak, jak na przyk³ad w przy-
padku tych zak³adów transportu, które pad³y w ze-
sz³ym roku. Prawie rok trwa³ proces upad³oœciowy
i przez ten rok ludzie nie dostawali ¿adnych œwiad-
czeñ.¯ebyzapobiec takiej sytuacji, ¿eby ludzienieby-
li bez ¿adnych œwiadczeñ przez rok po upadku zak³a-
dupracy,myœmywprowadzili zaliczki.Czyli gdy toczy
siê proces upad³oœciowy, a on toczy siê z regu³y przez
kilka miesiêcy, wyp³acamy zaliczki w postaci mini-
malnego wynagrodzenia wszystkim pracownikom,
z tym ¿e nie by³a uregulowana sytuacja tych praco-
wników, których pracodawca uciek³ i nie zostawi³ ¿a-
dnychœwiadectw.To ju¿nie jestnowerozwi¹zanie,bo
myœmy je wprowadzili w specustawie. Gdybyœmy te-
raz zaczêli podnosiæ te kwoty do wysokoœci przeciêt-
nego wynagrodzenia, tak jak pan senator proponuje,
to te koszty by³yby bardzo wysokie, bo w tym roku
œwiadczenia wyp³aciliœmy ponad dwustu tysi¹com
osób w kraju. Czêœæ z nich dosta³a zaliczki, w³aœciwie
wiêkszoœædosta³anajni¿sze zaliczki, zanimpozakoñ-
czeniu procesu upad³oœciowego dostan¹ faktyczne,
przys³uguj¹ce im, nie wiêksze ni¿ przeciêtna p³aca
œwiadczenia. Tak ¿e to by³by niebezpieczny prece-
dens, bo by³oby to po prostu nierówne traktowanie
pracowników upad³ych zak³adów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Lu-

dwiczuk, Rachoñ, Zaj¹c i Knosala z³o¿yli swoje
przemówienia do protoko³u*.

Wniosek legislacyjny z³o¿y³ senator Rulewski.
Dyskusjê zamykam.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych odbêdzie siê
17 grudnia, w sali nr 182, o godzinie 8.30.

Komunikat nastêpny. Posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych odbêdzie siê dzisiaj
o godzinie 16.10, w sali nr 176. Porz¹dek posiedze-
nia: rozpatrzenie wniosków zg³oszonych w trakcie
debaty do ustawy o zmianie ustawy o udzieleniu
przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finan-
sowym – druk senacki nr 719. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy my siê jeszcze spotykamy po op³atku?
(Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark: Tak,

o 16.30.)
Dobrze.
Proszê pañstwa, wobec tego og³aszam przerwê

do godziny 16.30.
Teraz zapraszam pañstwa na senacki op³atek

w sali nr 217. Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 27
do godziny 16 minut 33)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêæ miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowa-
niu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 712,
a sprawozdanie komisji w druku nr 712A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Iwana,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:

PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Gospodarki Narodowej z prac nad ustaw¹
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej.
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Komisja, po rozpatrzeniu ustawy na posiedze-
niu w dniu 1 grudnia 2009 r., wnosi o przyjêcie
ustawy wraz z trzema poprawkami zawartymi
w druku nr 712A.

Omawiana ustawa zmienia ustawê z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach
dotycz¹cych pomocy publicznej. Wprowadza
zmiany w zakresie postêpowania notyfikacyjne-
go, zwrotu nienale¿nie przyznanej pomocy publi-
cznej oraz monitorowania udzielonej pomocy.
G³ównym celem wprowadzonych zmian jest do-
precyzowanie obecnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ
oraz dostosowanie ich do zmieniaj¹cych siê regu-
lacji wspólnotowych. Tych zmian jest osiem, omó-
wiê je po kolei.

Po pierwsze, proponowana nowelizacja roz-
szerza katalog przypadków, w których jest mo¿-
liwe udzielenie pomocy publicznej przewidzia-
nej w akcie normatywnym, który w sposób
ca³kowity reguluje przes³anki jej udzielenia. No-
we brzmienie art. 6 ust. 2 ustawy jednoznacznie
przes¹dza, ¿e udzielenie pomocy mo¿e nast¹piæ
nie tylko w przypadku, gdy akt normatywny jest
programem pomocowym zatwierdzanym przez
Komisjê, ale tak¿e, gdy akt ten przewiduje
udzielenie pomocy, której nie dotyczy obo-
wi¹zek notyfikacji, czyli pomocy de minimis, po-
mocy de minimis w rolnictwie i rybo³ówstwie
oraz pomocy w ramach wy³¹czeñ grupowych.
Przypomnê, ¿e ta pomoc de minimis to pomoc,
która w opinii Komisji nie wnosi skutków w ³ad
gospodarczy, nie narusza zasad konkurencyj-
noœci. I w zale¿noœci od obszarów wynosi ona
od 100 do 200 tysiêcy euro, przy czym 100 tysiê-
cy euro to pomoc udzielona w obszarze trans-
portu. Ta pomoc to nie tylko pomoc w gotowiŸ-
nie, ale równie¿ w innej postaci, mog¹ to byæ na
przyk³ad gwarancje czy jakieœ ulgi itd.

Po drugie, proponowana ustawa nak³ada na
organ w³aœciwy obowi¹zek do³¹czenia do wniosku
o wydanie opinii przez prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów albo ministra w³a-
œciwego do spraw rolnictwa, opinii o projekcie
ustawy bêd¹cym programem pomocowym, infor-
macji niezbêdnych do wydania opinii. Czyli usta-
wa w³aœnie taki obowi¹zek do³¹czenia tej opinii do
projektu ustawy nak³ada.

Po trzecie, opiniowana ustawa wprowadza za-
kaz wyp³aty udzielonej pomocy publicznej benefi-
cjentowi, który nie wykona³ obowi¹zku zwrotu
udzielonej mu wczeœniej takiej pomocy, je¿eli ta
pomoc zosta³a uznana przez Komisjê za niezgod-
n¹ z prawem unijnym, i ten zakaz, to wstrzymanie
wyp³aty obowi¹zuje do czasu wykonania tego
obowi¹zku zwrotu.

Dalej, ustawa doprecyzowuje treœæ obwieszcze-
nia ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa
w sprawie wykorzystania krajowego limitu sku-

mulowanej pomocy de minimis w rolnictwie lub
w rybo³ówstwie.

Pi¹ta zmiana w ustawie dotyczy rezygnacji
z wymogu osi¹gniêcia porozumienia z ministrem
w³aœciwym do spraw finansów publicznych przy
opracowywaniu sprawozdania o wynikach moni-
torowania pomocy publicznej przez ministra w³a-
œciwego do spraw rolnictwa. Jednoczeœnie usta-
wa pozostawia wymóg osi¹gniêcia porozumienia
w przypadku opracowywania przedmiotowego
sprawozdania przez prezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.

Nastêpna zmiana to jest wprowadzenie obo-
wi¹zku przedk³adania przez ubiegaj¹cych siê
o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rol-
nictwie i rybo³ówstwie oœwiadczenia o nieotrzy-
maniu takiej pomocy przez okres dwóch ostat-
nich lat oraz informacji niezbêdnych do udziela-
nia pomocy, dotycz¹cych w szczególnoœci wnios-
kodawcy i prowadzonej przez niego dzia³alnoœci.

Przedostatnia zmiana, siódma, polega na
wskazaniu na obowi¹zek, na³o¿ony na podmioty
udzielaj¹ce pomocy publicznej na podstawie pro-
gramu pomocowego, informowania beneficjen-
tów o numerze referencyjnym programu nada-
nym przez Komisjê.

I wreszcie ostatnia zmiana: ustawa skraca mi-
nimalny termin na przekazanie informacji przez
beneficjenta pomocy ubiegaj¹cego siê o pomoc na
¿¹danie prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów lub ministra w³aœciwego do
spraw rolnictwa, lub podmiotu udzielaj¹cego po-
mocy z trzydziestu dni do czternastu dni.

Omawiana ustawa zak³ada, ¿e do postêpowañ
wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœ-
cia w ¿ycie noweli stosuje siê przepisy ustawy
w brzmieniu dotychczasowym.

Jak wczeœniej wspomnia³em, po rozpatrzeniu
w dniu 1 grudnia ustawy uchwalonej przez Sejm,
komisja rekomenduje Wysokiej Izbie trzy popraw-
ki. Te poprawki s¹ zawarte w druku nr 712A.

Jeœli chodzi o te poprawki, to pierwsza dotyczy
tego, ¿e delegacja odnoœnie do rozporz¹dzenia jest
zbyt ogólna i w zwi¹zku z tym wyrazy „uwzglê-
dniaj¹c wymagania okreœlone prawem Unii Euro-
pejskiej w zakresie udzielania pomocy de minimis
oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo³ów-
stwie” zastêpuje siê wyrazami „kieruj¹c siê konie-
cznoœci¹ zapewnienia zupe³noœci i przejrzystoœci
przedstawianych informacji”, co wynika z rozpo-
rz¹dzenia.

Je¿eli chodzi o drug¹ poprawkê, to pozostaje
ona w tym samym duchu i równie¿ wprowadza ta-
kie uœciœlenie. Wyrazy „uwzglêdniaj¹c wymaga-
nia okreœlone prawem Unii Europejskiej w zakre-
sie udzielania pomocy oraz” zastêpuje siê wyraza-
mi „oraz uwzglêdniaj¹c”.

Trzecia i ostatnia poprawka dotyczy tego, ¿e to,
jak to zosta³o zapisane w ustawie, która przysz³a
do nas z Sejmu, czyli to literalne brzmienie przepi-
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su sugeruje, i¿ art. 25 ust. 3 w tym¿e brzmieniu
bêdzie mia³ zastosowanie w ograniczonym czaso-
wo zakresie do pomocy udzielonej po dniu
14 kwietnia 2008 r. i niewyp³aconej do dnia we-
jœcia w ¿ycie ustawy. Tymczasem jest oczywiste,
¿e powinien on znaleŸæ zastosowanie tak¿e do po-
mocy udzielonej i niewyp³aconej po dniu wejœcia
w ¿ycie ustawy. Stosowne zmiany w zapisie umie-
szczone s¹ w³aœnie w poprawce trzeciej.

Komisja wnosi do Wysokiej Izby o przyjêcie tego
sprawozdania i o przyjêcie ustawy z tymi trzema
poprawkami. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora spra-
wozdawcy.

Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, czy istnieje jakiœ margines po-
mocy i okreœlenie, co siê mieœci w tym kryterium
poza kryterium zatwierdzonym przez Komisjê Eu-
ropejsk¹ zgodnie z art. 88 traktatu Wspólnot Eu-
ropejskich? Jednym s³owem, czy istnieje jakiœ
margines ocenny? Czy te¿ tylko dyrektywne
umieszczenie czegokolwiek w programie pomoco-
wym zatwierdzonym przez Komisjê bêdzie uzna-
wane przez pañstwo polskie za dopuszczalne
w zakresie okreœlenia, czy forma pomocy podlega
temu kryterium, czy nie? A mowa o pomocy, która
przecie¿ nie zawsze musi byæ pomoc¹ w rozumie-
niu tej ustawy czy traktatu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jak powiedzia³em, w tym ograniczonym zakre-

sie co do pomocy, której nie dotyczy obowi¹zek
notyfikacji, ta pomoc nie musi byæ zatwierdzana
przez Uniê, tylko mo¿e byæ udzielana z mocy pra-
wa, ale w okresie trzech lat nie mo¿e byæ skumu-
lowana w stosunku do jednego przedsiêbiorstwa
w wysokoœci wiêkszej ni¿ te 100 tysiêcy czy
200 tysiêcy euro w zale¿noœci od dziedziny, w ja-
kiej ta pomoc siê odbywa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Dziêkujê, Panie Senatorze. Nie widzê
wiêcej chêtnych do pytañ.

(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê uprzejmie.)

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów.

Czy pani Ma³gorzata Kozak, wiceprezes Urzêdu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pragnie
zabraæ g³os?

Proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ze wzglêdu na to, i¿ ustawa jest niezwykle po-

trzebna, wrêcz konieczna z punktu widzenia pra-
wa Unii Europejskiej, gdy¿ rozporz¹dzenie, co do
którego musimy dostosowaæ ustawê o udzielaniu
pomocy publicznej, obowi¹zuje praktycznie ju¿
od pó³tora roku, bardzo proszê o przyjêcie ustawy
w zaproponowanym brzmieniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ do pani jakieœ pytania?
Przepraszam, Pani Minister, niech pani pozo-

stanie tutaj.
Pan…
(G³os z sali: Andrzejewski.)
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Minister, czy potwierdzenie nabycia pra-
wa, które tutaj jest okreœlone, zreszt¹ przepisane
z poprzedniego brzmienia, musi byæ ponownie za-
twierdzone przez Komisjê, zgodnie z art. 88 trakta-
tu Wspólnot Europejskich, skoro ju¿ by³o notyfi-
kowane poprzednio jako prawo? W tej chwili ono
jest tylko potwierdzane, czyli jest to decyzja, ale de-
cyzja deklaratoryjna, a nie konstytutywna. I czy
nie za szeroko mo¿e byæ interpretowane przez Ko-
misjê Europejsk¹ to, co jest w zakresie marginesu,
którego kryterium mo¿e okreœlaæ osoba udziela-
j¹ca pomocy publicznej? To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Jak dalece klauzula polskie-
go porz¹dku publicznego – nie wiem, czy pani
jest prawnikiem, je¿eli nie, to proszê o odpo-
wiedŸ na piœmie – stanowi ograniczenie co do
obowi¹zywania prawa Unii Europejskiej na te-
rytorium Polski.

I jeszcze pytanie – to byæ mo¿e wynika z mojej
niewiedzy, ale pani wiedza mnie oœwieci – czy,
a jeœli tak, to jak dalece, pomoc publiczna w za-
kresie charytatywnym jest wy³¹czona z koniecz-
noœci notyfikowania. To razem trzy pytania.
Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

I pan senator Bisztyga. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Chcia³bym o tak¹ rzecz zapytaæ. Ta ustawa
wprowadza zakaz wyp³aty udzielonej pomocy
publicznej temu beneficjentowi, który nie wyko-
na³ obowi¹zku zwrotu takiej udzielonej wczeœniej
pomocy, jak¹ komisja uzna³a za niezgodn¹ z pra-
wem. Czy mamy wiedzê, jaka to jest skala proble-
mu? Czy s¹ takie przypadki?

I pytanie drugie. Senat to rozszerzy³, ale w pier-
wotnej wersji, w przed³o¿eniu rz¹dowym,
w art. 25 ust. 3 by³ taki zapis, ¿e to stosuje siê do
pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi po
dniu 14 kwietnia 2008 r. i niewyp³aconej do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy. Sk¹d taki zapis? Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:

Mo¿e zacznê od pytañ pana senatora Andrze-
jewskiego.

Je¿eli chodzi o kwestie udzielania darowizn na
tak zwan¹ dobroczynnoœæ, to absolutnie nie maj¹
tutaj zastosowania przepisy o pomocy publicznej.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
Tak ¿e tutaj, Panie Senatorze, mo¿na spokojnie

powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o darowizny na cele do-
broczynne, nie ma tutaj ¿adnego problemu.

A co do pana pierwszego pytania dotycz¹cego…
(Senator Piotr Andrzejewski: Potwierdzenia.)
…potwierdzenia, to funkcjonuje to w nastêpu-

j¹cy sposób. Je¿eli Komisja notyfikuje czy te¿ wy-
razi zgodê na udzielenie tej pomocy publicznej, na
uzyskanie jej przez dany podmiot i w takiej sytua-
cji na przyk³ad zostanie stwierdzone, ¿e wczeœniej
b¹dŸ póŸniej ten podmiot, powiedzmy, otrzyma³
pomoc niezgodnie z prawem Unii Europejskiej
b¹dŸ pomoc niezatwierdzon¹, to w tym momencie
ta pomoc udzielona, która ma byæ wyp³acona le-
galnie, zostanie wstrzymana do czasu, a¿ on
zwróci tê pomoc, jak¹ uzyska³ b¹dŸ bez zgody Ko-
misji Europejskiej, b¹dŸ niezgodnie z przepisami.
Ale nie oznacza to, ¿e nale¿y ponownie wyst¹piæ
do Komisji o udzielenie zgody na wyp³atê tamtej
pomocy udzielonej zgodnie z prawem, na któr¹
jest ju¿ zgoda, która jest ju¿ notyfikowana. Gdy
podmiot zwraca tê pomoc, któr¹ uzyska³ bez pod-
stawy prawnej b¹dŸ zupe³nie nielegalnie, auto-

matycznie jest uruchamiana ta pomoc, na któr¹
ma zgodê Komisji. A wiêc to jest taki œrodek, który
ma zmusiæ podmioty do szybkiego zwrotu niele-
galnej pomocy. Chodzi o to, aby nie by³o takiej sy-
tuacji, ¿e na przyk³ad œrodki przekazane legalnie
s¹ wykorzystywane na sp³atê pomocy, która zo-
sta³a udzielona nielegalnie. One maj¹ byæ aloko-
wane na ten cel, na który zosta³y uzyskane.

Od razu mo¿e odpowiem na pytanie pana sena-
tora Bisztygi. Nie zdarzy³ siê jeszcze w Polsce taki
przypadek – ja przynajmniej nie mam takiej wiedzy
– aby komuœ musia³a zostaæ wstrzymana pomoc
udzielona legalnie przez Komisjê, na przyk³ad z te-
go tytu³u, ¿e bêdzie musia³ zwróciæ pomoc nielegal-
n¹. Taki przypadek nie wyst¹pi³. To jest te¿ odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora. Nie wiem, czy wy-
jaœni³am wszystko wystarczaj¹co jasno, czy jesz-
cze trzeba coœ dodaæ, Panie Senatorze?

(Senator Piotr Andrzejewski: Je¿eli mo¿na, Pa-
nie Marsza³ku…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Chodzi o nadrzêdnoœæ prawa, tak?
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

To jest mniej wiêcej zadowalaj¹ca odpowiedŸ.
Ale jest jeszcze wiele niejasnoœci wynikaj¹cych
z praktyki. Czy roszczenia rewindykacyjne Komi-
sji wynikaj¹ce z traktatu ulegaj¹ przedawnieniu?
Po jakim czasie stosuje siê zasady ogólne? Jaki
jest termin przedawnienia? Przecie¿ nie mo¿na do
koñca œwiata…

(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów Ma³gorzata Kozak: Dziesiêæ lat.)

…czy do koñca istnienia Unii – oby ¿y³a wiecz-
nie – uwa¿aæ, ¿e mo¿na wstecz po to siêgaæ, tak¿e
wtedy kiedy to Unia zaniedba.

I z tym zwi¹zane jest drugie pytanie. Jakie s¹
instrumenty kontroli ze strony Komisji? Czy bie-
rze w tym udzia³ przedstawiciel strony polskiej?
I jakie ma uprawnienia, je¿eli chodzi o decydowa-
nie o tym, czy pomoc publiczna by³a udzielona
zgodnie czy niezgodnie z ogóln¹ zasad¹?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Kozak:

Przedawnienie nastêpuje po dziesiêciu latach.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziesiêciu?)
Tak.
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Je¿eli chodzi o udzia³ strony polskiej czy w ogó-
le ca³y proces, to jest to wszystko uregulowane
przepisami unijnymi. Jest tak, ¿e za ka¿dym ra-
zem, gdy Komisja stwierdzi, ¿e dana pomoc jest
albo nielegalna, albo udzielona niezgodnie z zasa-
dami…

(Senator Piotr Andrzejewski: Za szeroko.)
…w tym momencie rozpoczynane jest ca³e po-

stêpowanie formalne. Zg³aszane s¹ wyjaœnienia.
Zwykle postêpowanie toczy siê wobec podmiotu.
Strona polska, czyli rz¹d, ma mo¿liwoœæ przy-
st¹pienia do niego jako interwenient. I w tym mo-
mencie chcia³abym powiedzieæ, ¿e nie pamiêtam
przypadku, ¿eby rz¹d nie przyst¹pi³ do tego rodza-
ju postêpowania jako strona interweniuj¹ca. Na-
wet w tej chwili jest w urzêdzie kilka tego rodzaju
spraw, ¿e po prostu przygotowujemy na bie¿¹co
odpowiedzi dla Komisji i bêdziemy brali udzia³
w postêpowaniach, wyjaœniaj¹c bezpoœrednio
Europejskiemu Trybuna³owi Sprawiedliwoœci,
dlaczego uwa¿amy, ¿e nie nale¿y w tym momencie
karaæ przedsiêbiorstwa. To wszystko jest regulo-
wane prawem Unii.

Odpowiem teraz na pytanie pana senatora Bi-
sztygi dotycz¹ce tego okresu. To jest data we-
jœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia Unii Europejskiej.
Do tego momentu musimy dostosowaæ prawo
polskie. A wiêc kwiecieñ 2008 jest po prostu
zwi¹zany z dat¹ wejœcia w ¿ycie unijnego rozpo-
rz¹dzenia .

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
Dziêkujê pani za wyjaœnienie.
Otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-

pisa³ siê do g³osu.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Lu-

dwiczuk, Rachoñ, Bisztyga z³o¿yli swoje przemó-
wienia do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 724,
a sprawozdanie komisji w druku nr 724A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Iwana,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:

Szanowny Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wy-
soka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-
misji Gospodarki Narodowej o uchwalonej przez
Sejm w dniu 2 grudnia bie¿¹cego roku ustawie
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Marsza³ek Senatu w dniu 4 grudnia bie¿¹cego ro-
ku skierowa³ ustawê do komisji. Komisja procedowa-
³a nad t¹ ustaw¹ na dwóch posiedzeniach w dniach 9
i 15 grudnia 2009 r. W wyniku debaty zosta³o przyjê-
tych dwadzieœcia jeden poprawek do ustawy. S¹ rów-
nie¿ wnioski mniejszoœci. Ale wnioski mniejszoœci
przedstawi¹ sprawozdawcy mniejszoœci.

Chcê poinformowaæ, ¿e na podstawie art. 63
ust. 3 Regulaminu Senatu w posiedzeniu komisji
uczestniczy³ przedstawiciel firmy Viewpoint
Group Sp. z o.o. prowadz¹cej dzia³alnoœæ lobbin-
gow¹ w rozumieniu ustawy o dzia³alnoœci lobbin-
gowej w stanowieniu prawa. Jednoczeœnie infor-
mujê, ¿e ten¿e przedstawiciel firmy lobbingowej
nie zabiera³ g³osu w dyskusji.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz o zmianie innych ustaw implementuje dy-
rektywê 2005/89 WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycz¹c¹ dzia-
³añ na rzecz zagwarantowania bezpieczeñstwa
dostaw energii elektrycznej i inwestycji infra-
strukturalnych. Poniewa¿ czas na wdro¿enie tej
dyrektywy min¹³, obecnie jest skierowana skarga
do ETS w tej sprawie przeciwko Polsce. Projekt
ustawy zosta³ przed³o¿ony przez rz¹d, mniej wiê-
cej w paŸdzierniku ubieg³ego roku zosta³ skiero-
wany do parlamentu. Materia ta jest skompliko-
wana. Prawo energetyczne jest bardzo obszern¹
ustaw¹, reguluj¹c¹ ca³y obszar energetyki.
W trakcie procedowania nad tym dokumentem
wp³yn¹³ projekt poselski i specjalna podkomisja
powo³ana w Sejmie zajê³a siê obydwoma projekta-
mi. Trwa³o to dosyæ d³ugo, ale zosta³ wypracowa-
ny dokument z dba³oœci¹ o to, a¿eby porz¹dkowa³
on pewne kwestie, a nie wprowadza³ chaosu
w ustawie – Prawo energetyczne. Chcê przypom-
nieæ, ¿e ta ustawa by³a ju¿ oko³o czterdziestu razy
nowelizowana. S¹ zapowiedzi, jest wola parla-
mentu, a¿eby mo¿e nawet w przysz³ym roku pod-
j¹æ siê opracowania zupe³nie nowej ustawy.

Zmiany, o których za chwilê powiem, s¹ bardzo
liczne. One s¹ zawarte w druku nr 724 na piêæ-
dziesiêciu dwóch stronach. A wiêc rzeczywiœcie
ten materia³ jest dosyæ têgi. Ale mówi¹c w najwiê-
kszym skrócie… Jakie zmiany wprowadza ta
ustawa? Generalnie intencj¹ rz¹du by³o to, aby
dostosowaæ ustawê do wymagañ Unii Europej-
skiej w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego.
Przy okazji wprowadzono równie¿ pewne roz-
wi¹zania wynikaj¹ce z doœwiadczeñ co do ustawy
obowi¹zuj¹cej obecnie.
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Mo¿na to zblokowaæ w pewne grupy tematycz-
ne. I tak ustawa daje operatorom systemów elek-
troenergetycznych mo¿liwoœæ podejmowania
skutecznych i efektywnych dzia³añ w sytuacji
wyst¹pienia niedoborów mocy energii elektrycz-
nej w systemie. Ustawa wprowadza wiêc tryb po-
stêpowania i obowi¹zki operatorów oraz u¿ytko-
wników systemu w sytuacji zagro¿enia bezpie-
czeñstwa dostaw energii elektrycznej. Ustawa
przyznaje operatorowi systemu przesy³owego
elektroenergetycznego prawo do wprowadzenia,
w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia bezpie-
czeñstwa dostaw energii elektrycznej, pewnych
ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przed wejœciem w ¿ycie stosownego
rozporz¹dzenia Rady Ministrów w tej sprawie.
Obecnie nie by³o takiej mo¿liwoœci, wiêc trzeba
by³o czekaæ na takie rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów. W sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa
nie ma czasu na to, ¿eby czekaæ na takie roz-
wi¹zania. Ustawa wskazuje prezesa Urzêdu Re-
gulacji Energetyki jako organ opiniuj¹cy zasa-
dnoœæ wprowadzenia przez operatora systemu
przesy³owego elektroenergetycznego ograniczeñ
i okreœla zasady odpowiedzialnoœci za szkody po-
wsta³e w wyniku wprowadzenia przez operatora
systemu przesy³owego elektroenergetycznego
ograniczeñ w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej. To jest jeden blok tematyczny,
zwi¹zany z bezpieczeñstwem.

Wprowadzono podzia³ kompetencji i roz³o¿ono
odpowiedzialnoœæ za zapewnienie bezpieczeñ-
stwa dostaw energii elektrycznej na wszystkich
istotnych u¿ytkowników systemu elektroenerge-
tycznego oraz na organy administracji rz¹dowej.
Sprowadza siê to do rozdzielenia dzia³alnoœci ope-
ratorskiej od dzia³alnoœci zwi¹zanej z dostarcza-
niem energii elektrycznej oraz podzia³u odpowie-
dzialnoœci za bezpieczeñstwo pracy sieci pomiê-
dzy operatorów systemów przesy³owych i syste-
mów dystrybucyjnych.

W ustawie wyraŸnie wskazano, ¿e operator sys-
temu przesy³owego elektroenergetycznego reali-
zuje w pierwszej kolejnoœci dzia³ania s³u¿¹ce za-
pewnieniu bezpieczeñstwa dostaw energii elek-
trycznej, a tak¿e to, ¿e œrodki wypracowane w ra-
mach swojej dzia³alnoœci gospodarczej przezna-
cza w pierwszej kolejnoœci na ten cel.

Operator systemu przesy³owego elektroener-
getycznego okreœla w instrukcji ruchu i eksploa-
tacji sieci przesy³owej wymagania i wskaŸniki
w zakresie bezpieczeñstwa pracy sieci oraz zape-
wnia ich utrzymanie. Nak³ada na przedsiêbior-
stwa energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem
energii elektrycznej obowi¹zki w zakresie posia-
dania i utrzymywania rezerw mocy wytwórczych,
sporz¹dzania prognoz dotycz¹cych miêdzy inny-
mi przedsiêwziêæ w zakresie modernizacji, rozbu-

dowy i budowy nowych Ÿróde³ energii elektrycz-
nej, wspó³pracy z operatorami systemu.

Nadzór w³aœcicielski nad operatorami systemu
przesy³owego zostaje przeniesiony, i to jest istotna
zmiana, z ministra Skarbu Pañstwa na ministra
w³aœciwego do spraw gospodarki, który równie¿ za
to odpowiada, i to jest koherentne, bo w ten sposób
odpowiedzialnoœæ za bezpieczeñstwo energetyczne
kraju pozostaje w jednym rêku.

W omawianej ustawie zosta³o zagwarantowane
wyznaczenie operatora systemu dla wszystkich
sieci instalacji gazowych i elektroenergetycznych
oraz zapewnienie ich niezale¿noœci funkcjonowa-
nia. W³aœciciel ka¿dego systemu odpowiedzialne-
go za realizacjê zadañ na³o¿onych w ustawie po-
winien zwróciæ siê do prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki o nadanie mu takiego statusu. Je¿eli
to nie nast¹pi, czyli w przypadku braku wniosku
w³aœciciela sieci, prezes Urzêdu Regulacji Energe-
tyki bêdzie móg³ z mocy urzêdu wyznaczyæ opera-
tora systemu spoœród innych podmiotów, bior¹c
pod uwagê pewne parametry. I zosta³o jasno tutaj
zapisane, ¿e na terytorium Rzeczypospolitej wy-
znaczony bêdzie tylko jeden operator systemu
przesy³owego albo systemu po³¹czonego elektroe-
nergetycznego lub gazowego.

Prezes URE zosta³ zobowi¹zany do przygotowy-
wania co dwa lata raportu o warunkach wykony-
wania dzia³alnoœci przez przedsiêbiorstwa ener-
getyczne, w tym propozycji zmian przepisów
okreœlaj¹cych warunki funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego i zasad kszta³towania taryf
dla energii elektrycznej, s³u¿¹cych rozwojowi
zdolnoœci wytwórczych i przesy³owych energii
elektrycznej.

Wprowadzono równie¿ inne zmiany, miêdzy
innymi dotycz¹ce wzmocnienia praw odbiorcy do
zmiany sprzedawcy energii elektrycznej czy
ograniczenia dzia³añ spekulacyjnych przy rezer-
wowaniu mocy przy³¹czeniowej farm wiatrako-
wych w systemie elektroenergetycznym. To jest
temat, który wzbudzi³ w trakcie naszych obrad
dosyæ du¿o kontrowersji i dyskusjê. By³y nawet
wnioski, ¿eby w ogóle wykreœliæ ten punkt z usta-
wy. Nie uzyska³o to poparcia ze wzglêdu na to, ¿e
rzeczywiœcie maj¹ miejsce takie dzia³ania speku-
lacyjne, odbywa siê po prostu handel tymi po-
zwoleniami. W zwi¹zku z tym, aby ograniczyæ
pêd, zreszt¹ tani pêd, patrz¹c z drugiej strony, do
wystêpowania z wnioskami o przy³¹czenie, wpro-
wadzono obowi¹zek wnoszenia zaliczki na poczet
op³aty za przy³¹czenie oraz obowi¹zek przedsta-
wienia dokumentu stwierdzaj¹cego mo¿liwoœæ
budowy Ÿród³a energii, a tak¿e publikowanie
przez operatorów systemu informacji o przy-
³¹czanych podmiotach. Trzeba tutaj wzi¹æ pod
uwagê, ¿e je¿eli jest ograniczona przepustowoœæ,
zdolnoœæ przesy³owa sieci, to ka¿de nastêpne
przy³¹czenie mo¿e potencjalnie powodowaæ
wzrost kosztów przy³¹czenia zwi¹zanych z po-
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trzeb¹ rozbudowy istniej¹cej sieci. I to by³o g³ó-
wne uzasadnienie tej zmiany.

Nastêpna zmiana. Stworzono podstawy praw-
ne do pod³¹czania biogazowni do istniej¹cych lub
budowanych niskociœnieniowych systemów prze-
sy³owych. Jest to szczególnie istotne, je¿eli chodzi
o energetykê rozproszon¹, istotne dla odbiorców
na terenach wiejskich, zw³aszcza tam, gdzie do-
stawa gazu systemowego jest niemo¿liwa. Zasto-
sowano system wsparcia biogazu, opieraj¹cy siê
na systemie zbywalnych œwiadectw pochodzenia
biogazu rolniczego wytworzonego w biogazowni.
Postawiono równie¿ na wykorzystanie metanu
uwalnianego z kopalñ i gazu uzyskiwanego z prze-
twarzania biomasy. Tu warto zaznaczyæ, ¿e me-
tan, który uwalnia siê do atmosfery, jest w zakre-
sie efektu cieplarnianego dwudziestojednokrot-
nie bardziej szkodliwy ni¿ CO2. W zwi¹zku z tym
metan i gaz uzyskiwany z przetwarzania biomasy
wykorzystywane lokalnie bêd¹ w tej chwili objête
systemem wsparcia. Te zaproponowane roz-
wi¹zania pozwol¹ na objêcie wsparciem charak-
terystycznym dla promocji wysokosprawnej ko-
generacji.

Do tej pory by³o w ustawie zapisane, ¿e przed-
siêbiorstwa energetyczne musz¹ utrzymywaæ za-
pasy paliwa, ale nie by³o zdefiniowane, w jakich
warunkach mog¹ te zapasy naruszaæ. Praktyka
pokazywa³a jednak, ¿e niestety od czasu do cza-
su, w warunkach têgiej zimy trzeba by³o te zapasy
naruszyæ. W tej chwili jest powiedziane, kiedy
i jak mo¿na to zrobiæ. Jest wiêc równie¿ takie do-
okreœlenie.

Zwrócono równie¿ uwagê na niewystarczaj¹ce
okreœlenie w dotychczasowych zapisach obowi¹z-
ku gmin opracowania za³o¿eñ do planu zapotrze-
bowania na ciep³o, paliwa gazowe i energiê elek-
tryczn¹, w zwi¹zku z czym narzucono tu pewne
warunki, pewne terminy.

Wreszcie bardzo kontrowersyjny zapis, który
podzieli³ komisjê i nie by³o jednomyœlnoœci w g³o-
sowaniu, wielu senatorów wstrzyma³o siê od g³o-
su, to zapis mówi¹cy o obowi¹zku sprzeda¿y 15%
energii poprzez gie³dê towarow¹ albo platformy
internetowe. Przyjêliœmy poprawkê, która znosi
pojêcie tych platform internetowych, ale do tej po-
prawki jeszcze za chwilê wrócê. Na przedsiêbior-
stwa energetyczne na³o¿ono obowi¹zek sprzeda¿y
nie mniej ni¿ 15% wytworzonej energii na gie³dzie
towarowej, a wytwórcy, którzy objêci s¹ pomoc¹
publiczn¹, maj¹ prawo do otrzymywania œrodków
w ramach pokrycia kosztów osieroconych – kosz-
ty osierocone dotycz¹ rekompensaty za utracone
przychody zwi¹zane z rozwi¹zaniem funkcjonu-
j¹cych do niedawna kontraktów d³ugotermino-
wych – te¿ podlegaj¹ temu obowi¹zkowi, zaœ pozo-
sta³e 85% wytworzonej energii, poniewa¿ jest tu
pomoc publiczna, musz¹ sprzedawaæ w sposób

zapewniaj¹cy publiczny i równy dostêp do tej
energii, a wiêc w³aœnie na gie³dzie czy te¿, tak jak
do tej pory by³o, na platformach internetowych
b¹dŸ te¿ w przetargach organizowanych przez od-
biorców koñcowych, a wiêc dopuszczono te¿ od-
biorców koñcowych do gry rynkowej. Zasady
szczegó³owe – jest odpowiednie odniesienie, dele-
gacja ustawowa – dotycz¹ce tych przetargów bêd¹
okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra gospodarki.
Wreszcie ustawa okreœla przypadki, w których
przedsiêbiorstwa energetyczne bêd¹ zwolnione
z tego obowi¹zku, a dodatkowo prezes Urzêdu Re-
gulacji Energetyki bêdzie móg³ na wniosek przed-
siêbiorstwa zwolniæ je z tego obowi¹zku, jeœli
zwolnienie to nie spowoduje istotnych zak³óceñ
warunków konkurencyjnych na rynku. Ustawa
dopuœci³a równie¿ udzia³ odbiorcy w gie³dzie,
przed chwil¹ o tym mówi³em.

Proszê pañstwa, teraz przeszed³bym do omó-
wienia poprawek. Jak ju¿ powiedzia³em, popra-
wek jest dwadzieœcia jeden. Czêœæ tych popra-
wek… Te pocz¹tkowe, pierwsza i druga, to s¹ po-
prawki redakcyjne, trzecia – doprecyzowuj¹ca,
czwarta – redakcyjna, pi¹ta – doprecyzowuj¹ca,
szósta – redakcyjna, siódma – doprecyzowuje
obowi¹zki, ósma wprowadza okreœlenia zgodne
z definicj¹ ustawow¹, podobnie jest, je¿eli chodzi
o poprawkê dziewi¹t¹, dziesi¹ta – doprecyzowu-
j¹ca, jedenasta dotyczy okreœlenia zgodnego
z definicj¹ ustawow¹ i tu te¿ s¹ korekty redakcyj-
ne, dwunasta – doprecyzowuj¹ca, trzynasta – do-
precyzowuj¹ca, dostosowuje zapisy do aktualnej
numeracji w ustawie po zmianach wprowadzo-
nych na etapie procedowania w Sejmie, czterna-
sta zawiera zmianê merytoryczn¹, piêtnasta
zmierza do dostosowania numeracji do intencji
autorów ustawy i zarazem jest poprawk¹ porz¹d-
kuj¹c¹. Podobnie jest, je¿eli chodzi o pozosta³e
poprawki. Myœlê, ¿e je¿eli bêdzie potrzeba, Panie
Marsza³ku, to bêdê do tych poprawek nawi¹zy-
wa³, teraz jednak na tym bym zakoñczy³ moje
sprawozdanie.

Jeszcze tylko powiem, ¿e na posiedzenie pan
przewodnicz¹cy zaprosi³ przedstawicieli zaintere-
sowanych podmiotów typu stowarzyszenie, izba,
zaprosi³ ró¿nych ekspertów. W zwi¹zku z tym
w posiedzeniu 9 grudnia w sumie uczestniczy³o
dwadzieœcia siedem osób. Na posiedzeniu 15 gru-
dnia procedowaliœmy ju¿ w swoim zwyk³ym sk³a-
dzie i g³osowaliœmy nad tymi poprawkami. Dziê-
kujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Gospodarki Narodowej, pana senatora Grzego-
rza Banasia, o przedstawienie wniosku mniejszo-
œci komisji.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowna Pani Senator! Szanowni Panowie

Senatorowie! Szanowna Pani Minister! Szanowni
Zaproszeni Goœcie!

Chcia³bym na pocz¹tku wyraziæ uznanie dla
przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodo-
wej, pana senatora Wyrowiñskiego, za to, i¿ pra-
ce nad tak trudn¹ i skomplikowan¹ materi¹ jak
w³aœnie ustawa – Prawo energetyczne, nad któr¹
w tej chwili, mówi¹c kolokwialnie, siê pochyla-
my, zosta³y przeprowadzone w sposób transpa-
rentny, przejrzysty. To niew¹tpliwie jest dobry
standard, który w tej Izbie, w szczególnoœci
w pracach komisji, powinien byæ stosowany,
i nale¿y to zauwa¿yæ. Panie Przewodnicz¹cy, ja
osobiœcie, a myœlê, ¿e i wszyscy senatorowie, bar-
dzo za to dziêkujê.

Wracaj¹c do sprawy ju¿ ze mn¹ zwi¹zanej,
czyli do wniosku mniejszoœci, chcia³bym szano-
wnej Izbie zarekomendowaæ wniosek, który
w pewnym sensie realizuje postulaty p³yn¹ce
z praktycznego u¿ywania ustawy – Prawo ener-
getyczne; zreszt¹ nie tylko tej ustawy, ale gene-
ralnie praktycznego u¿ytkowania prawa. Nieraz
okazuje siê, ¿e kiedy nam, prawodawcom wyda-
je siê, ¿e stworzyliœmy prawo bliskie doskona³o-
œci, ¿ycie tê doskona³oœæ podwa¿a i pokazuje
ró¿ne kierunki, w których to wykorzystanie pra-
wa mo¿e pójœæ, czego w ¿aden sposób byœmy siê
nie spodziewali.

Zatem, przechodz¹c do bardzo konkretnego
zapisu, proszê szanown¹ Izbê, by zechcia³a roz-
patrzyæ wniosek mniejszoœci. Otó¿ w jednym
z wielu artyku³ów projektu ustawy, któr¹ dzisiaj
omawiamy, jest mowa o wypisie i wyrysie z miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, który powinien byæ przedstawiony przez
podmiot zwracaj¹cy siê o okreœlenie warunków
przy³¹czenia. Wydawa³oby siê, ¿e ten zapis, któ-
ry jest w ustawie, wyczerpuje wszelkie mo¿liwe
interpretacje, ale posi³kuj¹c siê doœwiadczenia-
mi praktycznymi, proszê Wysok¹ Izbê, by ze-
chcia³a rozwa¿yæ mo¿liwoœæ dopisania do art. 1
pktu 5 lit. c ust. 8d zdania drugiego w brzmie-
niu: Wypis i wyrys z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub decyzja o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowania terenu
powinny potwierdzaæ dopuszczalnoœæ lokaliza-
cji danego Ÿród³a energii na terenie objêtym pla-
nowan¹ inwestycj¹, która jest objêta wnioskiem
o okreœlenie warunków przy³¹czenia. Punkt do-
tychczasowy mówi o tym, i¿ do wniosku o okreœ-
lenie tych w³aœnie warunków przy³¹czenia pod-
miot do³¹cza w szczególnoœci wypis i wyrys
z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego albo, w przypadku braku tego pla-
nu, decyzjê o warunkach zabudowy dla nieru-
chomoœci okreœlonej we wniosku. Nic jednak

nie mówi jakby o istocie tego wniosku. Wydaje
mi siê, ¿e skoro komisja przyjê³a wniosek doty-
cz¹cy art. 1 pkt 5 lit. c, który jakby dodatkowo
wzmacnia brzmienie art. 8g, mówi¹cego o tym,
i¿ przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê
przesy³aniem lub dystrybucj¹ energii elektrycz-
nej jest obowi¹zane wydaæ warunki przy³¹cze-
nia w terminie… I tu jest mowa o trzydziestu lub
stu piêædziesiêciu dniach. Komisja zapropono-
wa³a jeszcze, by to przedsiêbiorstwo energetycz-
ne potwierdzi³o pisemnie z³o¿enie wniosku
przez wnioskodawcê, okreœlaj¹c w szczególno-
œci datê z³o¿enia tego wniosku.

Wiemy o ró¿nych perturbacjach, które tym za-
pisom prawnym towarzysz¹, st¹d wniosek mniej-
szoœci. Sk³adam proœbê w imieniu mniejszoœci
komisji, ¿ebyœcie zechcieli pañstwo, Pani Senator
i Panowie Senatorowie, przyj¹æ ten wniosek, który
przedk³adam.

Bardzo uprzejmie przepraszam. Dwie panie se-
nator uczestnicz¹ w tej chwili w naszych obra-
dach. Zechce pani senator przyj¹æ moje serdecz-
ne przeprosimy, wraz z ¿yczeniami spokojnych
Œwi¹t i dobrego Nowego Roku, czego zreszt¹ ¿yczê
ca³ej Izbie. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Go-

spodarki Narodowej, pana senatora Krzysztofa
Majkowskiego, o przedstawienie wniosków
mniejszoœci.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Nie ukrywam, ¿e ustawa – Prawo energetyczne

faktycznie budzi³a wiele kontrowersji, czego do-
wodem s¹ miêdzy innymi sk³adane wnioski
mniejszoœci. Jednak bezpoœrednio przed rozpo-
czêciem procedowania tego punktu rozmawia³em
z przewodnicz¹cym komisji gospodarki, panem
senatorem Wyrowiñskim, a on w sposób jedno-
znaczny stwierdzi³, i¿ bêdzie sk³ada³ nowe po-
prawki, które to poprawki konsumuj¹ dwie po-
prawki z wniosków mniejszoœci. Wobec tego ja
wycofujê swoje poprawki, Panie Marsza³ku. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Knosala, proszê uprzejmie.
PóŸniej pan senator Andrzejewski.
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Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pan senator sprawozdawca mówi³ o urynko-

wieniu energii. To, jak pamiêtamy, mia³o miej-
sce w lipcu 2007 r. W trakcie pó³rocza 2007 r. na
piêtnaœcie milionów uprawnionych tylko tysi¹c
odbiorców indywidualnych zdecydowa³o siê na
zmianê. Nie nabra³o to specjalnej dynamiki
w roku 2008. Chcia³bym tutaj dla porównania
podaæ, ¿e w ubieg³ym roku w Wielkiej Brytanii
takiej zmiany dokona³o a¿ piêæ milionów pod-
miotów. U nas, jak podkreœlam, podczas pier-
wszego pó³rocza by³o ich tysi¹c. I teraz moje py-
tanie. Czy na posiedzeniu komisji by³a mo¿e
dyskusja na temat tego, jakie s¹ g³ówne przy-
czyny tak s³abego wyniku, jeœli chodzi o liczbê
podmiotów, które zdecydowa³y siê na zmianê
dostawcy energii w naszym kraju? Czy problem
ten mo¿e wynikaæ z ma³o czytelnych procedur,
ofert, czy te¿ niskiej œwiadomoœci konsumentów
w tym zakresie?

I drugie pytanie, bardziej zwi¹zane z ustaw¹.
Czy procedowana ustawa bêdzie obejmowa³a tak-
¿e obowi¹zek ustanowienia jakichœ jednolitych
wzorów umowy o dostawê energii, ¿eby konsu-
ment móg³ ³atwo porównaæ oferty? Bo w tej chwili
jest k³opot z porównaniem tych ofert.

No i trzecie pytanie. To sprawa mo¿e ju¿ tak
bardziej na marginesie. Czy panu senatorowi s¹
znane jakieœ dane na temat tego, ile korzyœci mog-
³a przynieœæ zmiana takiego operatora, wszystko
jedno, czy korzyœci liczonych w z³otówkach,
w procentach? Widaæ z tamtego porównania, ¿e
w Wielkiej Brytanii na pewno te korzyœci musz¹
byæ, bo przecie¿ piêæ milionów Brytyjczyków nie
zmienia³oby dostawcy energii bez powodu, tak po
prostu. Widzimy, ¿e jest tu jakiœ ruch, jakiœ biz-
nes, natomiast u nas tego biznesu chyba jednak
nie ma. Tak to wygl¹da. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, trzy pytania.
Pierwsze. Czy dostêp, powszechny dostêp, mo-

¿e byæ jednoczeœnie obwarowany warunkami?
I jakimi warunkami? Przyk³ad: sieæ energetyczn¹
mamy prze³adowan¹, wymagaj¹c¹ inwestycji. Je-
œli zyskamy dodatkowego u¿ytkownika czy opera-
tora, to czy do³¹czenie go, w ramach wolnoœci
przesy³u, mo¿e byæ obwarowane warunkiem do-
tycz¹cym remontu, wymiany sieci, wzmocnienia
sieci, dokonania inwestycji? Czy istnieje taka
mo¿liwoœæ w obrêbie tej ustawy i czy istnia³a po-
przednio?

Dalej, w ustawie mówi siê – to art. 11 – ¿e
w wypadku zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw
energii elektrycznej mo¿na zdecydowaæ siê na
szczególne reakcje, o których mowa w ust. 1.
Jak to dok³adnie wygl¹da? Czy ocena zagro¿e-
nia z tytu³u niepokojów spo³ecznych jest tylko
uznaniowa? Czy w przypadku zbyt szerokiego
rozumienia niepokojów spo³ecznych nie mo¿e to
byæ broñ, której w³adza pañstwowa bêdzie u¿y-
wa³a dla uzasadnienia ograniczenia dostarcze-
nia energii? I to wszystko musi byæ przecie¿ nie-
zw³ocznie notyfikowane, jak mówi przepis Ko-
misji Europejskiej.

I wreszcie trzecie pytanie, zwi¹zane z przepi-
sem, który mówi, ¿e przedsiêbiorstwa energetycz-
ne nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za skutki ogra-
niczeñ wprowadzonych rozporz¹dzeniem b¹dŸ ty-
mi decyzjami. Kto wobec tego bêdzie za to odpo-
wiada³ wobec przedsiêbiorstw, ludzi prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ b¹dŸ wobec
zwyk³ych obywateli? Czy trzeba bêdzie skar¿yæ
Polskê z tytu³u tego rozporz¹dzenia do organów
miêdzynarodowych, bo i taka mo¿liwoœæ istnieje?
I jaka bêdzie mo¿liwoœæ dochodzenia czegoœ na
przyk³ad od Gazpromu czy PGNiG w razie niewy-
wi¹zania siê przez nich z obowi¹zków, czy od Ro-
sji? Przedsiêbiorstwo energetyczne nie ponosi od-
powiedzialnoœci, ale gdzieœ jest przyczyna szkód,
które mog¹ powstaæ w wyniku zagro¿enia bezpie-
czeñstwa energetycznego, przynajmniej je¿eli
chodzi o dostarczanie paliw.

To takie trzy pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê.
OdpowiadamnapytaniapanasenatoraKnosali.
Faktycznie, pytanie jest, powiedzia³bym, trud-

ne. Trochê dyskusji na ten temat by³o na posie-
dzeniu komisji, ale myœlê, ¿e to pytanie rzeczywi-
œcie powinno byæ skierowane do pani minister,
która ma tutaj nieskoñczenie wiêksz¹ wiedzê.
Z tego, co mo¿na by³o przeczytaæ na przyk³ad
w prasie fachowej, do tej pory wynika³o, po pier-
wsze, ¿e to zró¿nicowanie taryfowe jest niewielkie,
a po drugie, ¿e jest ono wielosk³adnikowe, bo tam
siê p³aci za energiê, przesy³, itd., itd. W zwi¹zku
z tym te umowy s¹ rzeczywiœcie na tyle skompli-
kowane i niejasne, ¿e nie daj¹ jasnego pogl¹du,
tak od zaraz, jakie z tego mog³yby byæ korzyœci.
Uk³ad, który zosta³ utworzony w wyniku konsoli-
dacji pionowej, to znaczy podzia³ obszaru kraju
miêdzy te jakoœ obszarowo usytuowane cztery
spó³ki , te¿ nie sprzyja tym zmianom. Ja
chcia³bym, ¿eby by³o inaczej, ale… No, nie bêdê

46. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 67



kontynuowa³ tego w¹tku, bo w³aœciwie to, co mia-
³em do powiedzenia, ju¿ powiedzia³em.

Obowi¹zku stosowania jednakowych wzorów
umów w ustawie nie ma. S¹ podane elementy, ja-
kie powinna zawieraæ umowa. Sam mia³em kie-
dyœ do czynienia z tym, ¿e dwa oddzia³y tej samej
firmy mia³y inne formularze, przynajmniej co do
wygl¹du, na pierwszy rzut oka.

Pytanie pana senatora Andrzejewskiego o to,
czy dostêp mo¿e byæ uwarunkowany. No wiêc to
jest tak, ¿e bada siê tak zwane zdolnoœci technicz-
no-ekonomiczne i w zale¿noœci od zdolnoœci te-
chniczno-ekonomicznych podejmowana jest
przez zak³ad energetyczny decyzja. A je¿eli takiej
mo¿liwoœci z przyczyn ekonomicznych nie ma, to
w zasadzie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Z przyczyn techni-
cznych.)

Tak, z przyczyn technicznych, przepraszam,
ale to siê jedno z drugim wi¹¿e, bo je¿eli nie ma
mo¿liwoœci technicznych, to wtedy trzeba zainwe-
stowaæ i to oczywiœcie poci¹ga za sob¹ konsek-
wencje ekonomiczne. Wtedy istnieje obowi¹zek
poinformowania URE o takim przypadku. Koszty
wykonania przy³¹cza mog¹ byæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Warunki te¿ mog¹
byæ negocjowane.)

Tak jest, warunki i koszty wykonania danego
przy³¹cza mog¹ byæ przedmiotem negocjacji po-
miêdzy dwoma stronami.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze kryterium
niepokojów.)

Kryterium niepokojów spo³ecznych. By³a o tym
mowa w komisji, ale raczej w odniesieniu do straj-
ków. Poniewa¿ to strajk jest tam uznany za rodzaj
niepokoju spo³ecznego, zaproponowana zosta³a
poprawka, wed³ug której strajk stanowi normal-
ny element ¿ycia spo³ecznego, bo tak on jest usy-
tuowany w prawie. I po to jest ta poprawka, ¿eby
strajki nie by³y uwa¿ane za niepokój spo³eczny.
Tam chodzi³o o strajk powszechny…

(Senator Piotr Andrzejewski: Generalny.)
Powszechny, generalny. Rzeczywiœcie w pew-

nych sytuacjach strajk o odpowiednio du¿ym zasiê-
gu, szczególnie w przedsiêbiorstwach energetycz-
nych, mo¿e powodowaæ zak³ócenia czy zagro¿enia,
no i takie ewentualnoœci s¹ tutaj uwzglêdnione.

(Senator Piotr Andrzejewski: Odpowiedzialnoœæ
innych podmiotów poza przedsiêbiorstwami
energetycznymi.)

S¹ w tej ustawie zapisy dotycz¹ce odpowie-
dzialnoœci operatora. One s¹ limitowane wielkoœ-
ci¹ odniesion¹ do tego, jakiej liczby odbiorców,
szczególnie odbiorców indywidualnych, to doty-
czy. Tam dla jednego odbiorcy jest ograniczenie
do piêciu tysiêcy. Ale nie chcia³bym tutaj speku-
lowaæ i bardzo bym prosi³, ¿eby skierowaæ to pyta-
nie do pani minister. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Mam pyta-
nie do senatora Banasia, ale jego nie ma, to mo¿e
póŸniej je zadam, jak siê zjawi. Dziêkujê bardzo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan sena-
tor…)

(G³os z sali: Jest ju¿ pan senator Banaœ.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A, to proszê.)
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, mnie tak¿e interesuje sprawa,

o której pan mówi³, a mianowicie do³¹czanie wypi-
sów i wyrysów. Czy móg³by pan powiedzieæ, dlacze-
go nie zastosowano innego rozwi¹zania, je¿eli cho-
dzi o tenelement?Bardzobymotoprosi³.Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dlaczego innego elementu nie zastosowano,

Szanowny Panie Senatorze? Powiem szczerze, ¿e
pytanie jest tak rozleg³e, ¿e trudno o konkretn¹
odpowiedŸ. No bo co to znaczy „inny element”? Ze-
chcia³by pan senator doprecyzowaæ? Oczywiœcie
je¿eli pan marsza³ek pozwoli.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Ale¿ oczywiœcie, pozwalam.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dlaczego w³aœnie w tym punkcie jest tak szcze-
gólne wymagane do³¹czenie wypisu i wyrysu?
Dziêkujê.

Senator Grzegorz Banaœ:

Wydaje siê to zdroworozs¹dkowe. Je¿eli planu-
jemy przy³¹cze, to nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e
w planie zagospodarowania przestrzennego to
przy³¹cze bêdzie mog³o zafunkcjonowaæ, z ró¿-
nych powodów. St¹d taki zapis. A ta próba do-
szczegó³owienia wynika z doœwiadczeñ. Bywa tak,
¿e urzêdy wydaj¹ odpowiednie decyzje w sposób
niedostatecznie uszczegó³owiony, co otwiera po-
tem pole do ró¿nych spekulacji, a czasami proce-
sów czy odwo³añ. Chc¹c tego unikn¹æ, zapropo-
nowaliœmy jako mniejszoœæ w³aœnie tego typu roz-
wi¹zanie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê.)
Pan senator Majkowski, proszê.

Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam trzy pytania do pana senatora Iwana.
W komisji, o ile pamiêtam, i dziewi¹tego i piêt-

nastego, toczy³a siê dyskusja na temat art. 11e
ust. 2. Chodzi o odszkodowania z tytu³u poniesio-
nych strat. Ten ustêp by³ kwestionowany przez
senatora Jurcewicza, ja równie¿ mia³em zastrze-
¿enia. To ten zapis dotycz¹cy piêciu tysiêcy dla go-
spodarstw domowych. Czy pan senator móg³by
powiedzieæ, jak siê zakoñczy³a sprawa odszkodo-
wañ? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Mówi³ pan w swoim sprawozda-
niu, Panie Senatorze, ¿e ustawa reguluje zasady
postêpowania w wypadku tak zwanego blekautu.
Je¿eli mówimy o blekaucie, który wyst¹pi³ na sku-
tek awarii w systemie elektroenergetycznym na te-
renie naszego kraju, to faktycznie czynnoœci, które
operator bêdzie podejmowa³, s¹ wed³ug kolejnoœci
poustawiane, i w pewnym momencie nastêpuje
tak zwane od³¹czanie jakichœ linii transgranicz-
nych. Czy jest przepis reguluj¹cy zasadê zachowa-
nia siê operatora na przyk³ad wtedy, kiedy polski
system elektroenergetyczny jest niewydolny i aby
go podtrzymaæ, musimy posi³kowaæ siê energi¹
elektryczn¹ importowan¹ z zagranicy.

I trzecie pytanie. Jak pana zdaniem ten piêtna-
stoprocentowy przymus z art. 49 ma siê do dobro-
wolnoœci i jakie to bêdzie mia³o prze³o¿enie dla pro-
ducentów energii elektrycznej? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:

Je¿eli chodzi o odszkodowania, to konkluzja
dyskusji by³a nastêpuj¹ca. Operator dysponuje
ograniczonymi kapita³ami. Gdyby zatem umo¿li-
wiæ nieograniczon¹ wysokoœæ odszkodowania, ta-
k¹, która by³aby adekwatna do poniesionych
strat, a nawet do utraconych korzyœci, bo to jest
te¿ z tym zwi¹zane, mog³oby to doprowadziæ do
czegoœ, co jest niemo¿liwe, czyli do upad³oœci ope-
ratora. W takim przypadku konstytucja dopusz-
cza rozwi¹zania zwi¹zane z limitowaniem odszko-
dowawczym. One zosta³y okreœlone na takim po-
ziomie, jaki jest zapisany w ustawie, i tylko w ta-
kim zakresie to odszkodowanie… Tu parametrem
jest liczba odbiorców. W zale¿noœci od tego te wy-
sokoœci s¹ limitowane, maksymalnie do 250 mi-

lionów, je¿eli liczba odbiorców przekracza milion.
W tym zakresie mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ
odszkodowawcza. Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej dys-
kusji na ten temat nie zosta³y ani zaproponowa-
ne, ani wprowadzone ¿adne inne zapisy ni¿ te,
które wystêpuj¹ w omawianej ustawie.

Czy jest przepis dotycz¹cy importu? W ustawie
nie mówi siê bezpoœrednio o blekaucie, tylko
o stanach zagro¿enia, o nag³ych stanach zagro¿e-
nia. Wtedy operator, bo w tej chwili bêdziemy ju¿
u¿ywaæ pojêcia „operator”, ma takie prawo, ¿e po-
dejmuje decyzjê nieograniczon¹ w tym sensie, ¿e
na tym etapie nie musi tego z nikim uzgadniaæ,
aczkolwiek potem ocenie prezesa URE podlega to,
czy ograniczenia, czy dzia³ania, które zosta³y pod-
jête, by³y dzia³aniami w³aœciwymi. Dotyczy to ró-
wnie¿ interkonektorów zagranicznych.

Przy czym trzeba sobie jasno powiedzieæ, ¿e
w naszym systemie jest tak, ¿e na dziœ to my nie
jesteœmy w stanie zaimportowaæ z zewn¹trz nawet
10% energii, gdyby by³a nam potrzebna. Mo¿emy
siê t¹ energi¹ wspomagaæ, ale w niewielkim za-
kresie. Tak ¿e przed nami bardzo du¿e zadanie
zwi¹zane z rozbudow¹ po³¹czeñ miêdzynarodo-
wych i zarz¹dzaniem nimi. Jest te¿ kwestia ewen-
tualnej odbudowy tych po³¹czeñ na Wschód, któ-
re wtedy musia³yby pracowaæ albo te¿ na pr¹dzie
sta³ym, albo – chodzi o tamte Ÿród³a na Ukrainie
czy na Bia³orusi – na tak zwan¹ wyspê, bo w tym
systemie s¹ zupe³nie inne parametry.

Teraz kwestia tych 15%. Mówi siê o tym, ¿e je¿eli
siê uwzglêdni potrzeby w³asne i inne sprawy, to tak
naprawdê w tym obrocie bêdzie poni¿ej 10%.
Wczoraj ze strony przedstawiciela URE s³ysza³em
takie opinie, ¿e gdyby to by³o 20%, to w rzeczywi-
stoœci by³oby te 14–15% i to by³aby ju¿ pewna ma-
sa krytyczna, która mog³aby w wiêkszym stopniu
wp³ywaæ na kszta³towanie cen czy by³aby pewnym
odnoœnikiem dla cen energii elektrycznej.

Jakie to ma prze³o¿enie, jeœli chodzi o producen-
tów? W przypadku producentów mo¿e to mieæ ró¿-
ne prze³o¿enie. Mo¿e to powodowaæ pewn¹ racjo-
nalizacjê na przyk³ad pomocy publicznej zwi¹zan¹
z kosztami osieroconymi. S¹ znane takie przypad-
ki, ¿e je¿eli przedsiêbiorstwa s¹ zintegrowane pio-
nowo, to po zbyt niskiej cenie sprzedaje siê energiê
elektryczn¹ operatorowi. W zwi¹zku z tym mo¿na
by tu by³o wiêcej, ¿e tak powiem, uzyskaæ.

Wydaje siê, ¿e je¿eli to bêdzie 10% obrotu, to nie
powinno to stanowiæ wielkiej ró¿nicy w przycho-
dach i zysku tych¿e przedsiêbiorstw. Takie jest
moje zdanie. Myœlê, ¿e pani minister zechce tê wy-
powiedŸ doprecyzowaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Dziêkujê.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê.)
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Panie Senatorze? Aha, pan senator Jurcewicz
zada³ pytanie senatorowi Banasiowi i otrzyma³
odpowiedŸ, tak ¿e wszystko jest w porz¹dku.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki.

Czy pani minister Joanna Strzelec-£obodziñ-
ska chce zabraæ g³os w tej sprawie?

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt rz¹dowy, jak to ju¿ zosta³o powiedzia-

ne, implementuje do polskiego prawa dyrektywê
dotycz¹c¹ dzia³alnoœci na rzecz zagwarantowania
bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej i in-
westycji infrastrukturalnych, reguluje te¿ wiele
innych wa¿kich spraw, które wynik³y z aktual-
nych doœwiadczeñ w dotychczasowym funkcjo-
nowaniu ustawy – Prawo energetyczne. Dlatego
proszê o uchwalenie tej ustawy po uwzglêdnieniu
poprawek, o których tu by³a mowa.

Postaram siê odpowiedzieæ na te pytania, które
pan senator niejako mnie przekaza³, ale na po-
cz¹tku muszê wyraziæ ogromne uznanie dla wie-
dzy pana senatora, bo tak znakomita orientacja
w przepisach skomplikowanego prawa energety-
cznego jest naprawdê imponuj¹ca.

Kwestia ma³ej liczby odbiorców zmieniaj¹cych
dostawcê. Otó¿ generalnie czêœæ przepisów no-
wego prawa energetycznego ma na wzglêdzie
usprawnienie tego procesu. W przepisach zosta-
³o wyraŸnie sformu³owane, ¿e zmiana dostawcy
nie mo¿e siê wi¹zaæ z ¿adnymi kosztami wynika-
j¹cymi z tej zmiany. Dlaczego tak ma³o odbior-
ców zmienia dostawców? Winne jest niew¹tpli-
wie ma³e zró¿nicowanie cen na terenie kraju,
a jeœli chodzi o tych ma³ych odbiorców, w gospo-
darstwach domowych, którzy – jak pokazuje
praktyka zagraniczna – równie¿ zbieraj¹ siê
w wiêksze grupy i dokonuj¹ zmiany dostawcy, to
przez to, ¿e oni s¹ nadal taryfowani, istnieje je-
dnak pewne ograniczenie.

Czy s¹ standardy umów? Otó¿ na stronie inter-
netowej URE funkcjonuje tak zwany kalkulator.
Korzystaj¹c z niego, mo¿na sobie porównaæ wszy-
stkie warunki umowy oraz wysokoœæ ceny ofero-
wanej przez dostawcê z innymi mo¿liwoœciami. To
tyle, jeœli chodzi o umowê miêdzy odbiorc¹ a do-
stawc¹. Jeœli zaœ chodzi o umowê pomiêdzy dys-
trybutorami a spó³kami obrotu, to Polskie Towa-
rzystwo Przesy³u i Rozdzia³u Energii Elektrycznej
razem z URE opracowuj¹ standard takiej umowy,
która mia³aby byæ jednakow¹ umow¹, niedyskry-

minuj¹c¹ ¿adnej spó³ki obrotu w umowie z dys-
trybutorem energii elektrycznej.

Teraz kwestia s³ynnego art. 49a, który – jak
s¹dzê – wzbudzi³ najwiêcej dyskusji w trakcie pro-
cedowania ustawy, artyku³u mówi¹cego o pew-
nym obligu okreœlonego sposobu sprzeda¿y ener-
gii elektrycznej. Wzbudzi³ on ogromnie du¿o emo-
cji, poniewa¿ z jednej strony jest swoboda dzia³al-
noœci gospodarczej, z drugiej – klient, rynek ener-
gii, a z trzeciej – pewne zobowi¹zania wynikaj¹ce
z ustawy o rozwi¹zaniu dawniej funkcjonuj¹cych
kontraktów d³ugoterminowych, które spowodo-
wa³y, ¿e dla spó³ek energetycznych w wytwarza-
niu zosta³a zarezerwowana pomoc publiczna.

Wywa¿aj¹c te wszystkie interesy, przede wszy-
stkim postanowiliœmy w ustawie podzieliæ trochê
swobodê kreowania cen na rynku i wskazaæ
przedsiêbiorstwa, które mog¹ to robiæ absolutnie
swobodnie, i takie, które otrzymuj¹ pomoc publi-
czn¹, a w zwi¹zku z tym musz¹ podporz¹dkowaæ
siê pewnym rygorom. I tak dla wszystkich przed-
siêbiorstw celem pewnego uelastycznienia ryn-
ku i w ramach próby wykreowania ceny rynkowej
zosta³o przeznaczone tylko te 15%, oczywiœcie po
wy³¹czeniach dotycz¹cych energii w skojarzeniu
z ciep³em, dotycz¹cych energii na rzecz utrzyma-
nia systemu, czyli tego rynku bilansuj¹cego, po-
trzeb w³asnych. A zatem jest to 15%. Musz¹ to
sprzedawaæ przez gie³dê, ale nie wy³¹cznie przez
gie³dê, bo by³oby dyskusyjne, czy to te¿ nie jest
pomoc publiczna, równie¿ na alternatywnych
rynkach, podlegaj¹cych nadzorowi finansowe-
mu. Tak to w wyniku kompromisu zosta³o usta-
lone.

Jeœli chodzi o te wszystkie firmy korzystaj¹ce
z pomocy publicznej, to oprócz tych 15%, które
ich równie¿ dotycz¹, pozosta³e 85% musz¹ sprze-
dawaæ i oferowaæ na rynku w sposób przejrzysty,
a wiêc tylko w drodze przetargów organizowanych
przez wytwórców, przez odbiorców, co nale¿y za-
akcentowaæ, na internetowych platformach obro-
tu b¹dŸ przez gie³dê energii elektrycznej. Czyli
w stosunku do tych firm, które korzystaj¹ z pomo-
cy publicznej, jest wymóg transparentnego sprze-
dawania energii obejmuj¹cy 100% energii produ-
kowanej przez te firmy.

Jeszcze chcia³abym powiedzieæ o kwestiach –
tak¿e budz¹cych liczne dyskusje – zwi¹zanych
z wypisem, wyrysem koniecznym przy sk³adaniu
wniosku o przy³¹czenie, jak równie¿ z op³at¹ za
ten wniosek. Ju¿ kilkakrotnie w dyskusjach
zwracaliœmy uwagê na praktykê, ¿eby nie nazwaæ
tego procederem, która powsta³a niestety na ba-
zie aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. Otó¿
wytworzy³ siê taki nieformalny rynek obrotu zgo-
d¹ na przy³¹czenie do systemu elektroenergetycz-
nego. Sk³adaj¹cy wniosek o przy³¹czenie nieko-
niecznie dysponowali odpowiednimi œrodkami in-
westycyjnymi i nie zawsze powa¿nie podchodzili
do budowy tych urz¹dzeñ, o których przy³¹czenie
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wystêpowali, ale uzyskiwali zgody na przy³¹cze-
nie i potem nimi handlowali. Mo¿e nie by³oby
w tym znowu niczego a¿ tak bardzo karygodnego,
gdyby nie to, ¿e ka¿dy nastêpny wystêpuj¹cy
o zgodê na przy³¹czenie w okolicy…

(Senator Krzysztof Majkowski: Te¿ handlowa³.)
…te¿ handlowa³, ale koszty przy³¹czenia ka¿dego

nastêpnego by³y wiêksze od tego poprzedniego, po-
niewa¿ wymaga³y wiêkszej rozbudowy sieci. Dlate-
go podjêliœmy dzia³ania, które maj¹ uwiarygodniæ
sk³adane wnioski, a wiêc, po pierwsze, wprowadzi-
liœmy pewn¹ op³atê – na poczet póŸniejszej op³aty za
przy³¹czenie. Te op³aty, wbrew informacjom poja-
wiaj¹cym siê w dyskusji, nie s¹ du¿e, to jest oko³o
1% planowanej inwestycji, na pewno nie wiêcej, no
i, tak jak mówiê, s¹ one zaliczane na poczet przy-
sz³ej op³atyprzy³¹czeniowej.Apodrugie, równie¿po
to, ¿eby urealniæ sk³adane wnioski, tak jak tutaj ju¿
zosta³o powiedziane, wprowadzono w³aœnie wymóg
przedstawiania wypisu lub wyrysu z planu zago-
spodarowania przestrzennego, a jeœli go nie ma, to
wypisu z innych aktów maj¹cych charakter prawa
miejscowego, tu nie chodzi o studium uwarunko-
wania – mówiê to, tak ju¿ uprzedzaj¹c dalsze pyta-
nia. Z drugiej jednak strony, dla zrównowa¿enia
tych wymogów, wprowadzono bardzo jasno okreœ-
lone terminy, które obliguj¹ operatorów sieci do wy-
dania tych decyzji o przy³¹czeniu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Tyle pytañ
zapamiêta³am…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam pytanie.)
Tak, tak, oczywiœcie, oczywiœcie, proszê o pyta-

nia.
Pan senator Ryszard Knosala. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, chcia³bym zadaæ pytanie odnoœ-

nie do za³o¿eñ dotycz¹cych planu zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹, ciep³o i paliwa gazowe. Otó¿
jednostki samorz¹du terytorialnego do tej pory
mia³y du¿e k³opoty z tymi za³o¿eniami. Nie wiem,
jak to w tej chwili wygl¹da, ale jakiœ rok temu, pó³to-
ra roku temu najwy¿ej 1/3 mia³a te za³o¿enia. I po-
niewa¿ my w tej ustawie okreœlamy im termin wy-
nosz¹cy dwa lata… Ja sk¹din¹d – z konsultacji, ju¿
na miejscu – wiem, ¿e ten stan rzeczy jest spowodo-
wany brakiem doœwiadczenia i wykwalifikowanych
pracowników. I moje pytanie by³oby takie. Czy rz¹d
zamierza wesprzeæ jakoœ samorz¹dowców, ¿eby
zmieniæ tê sytuacjê, poniewa¿ to prawo energetycz-
ne obowi¹zuje ju¿ od dziesiêciu lat, a tylko 1/3 sa-

morz¹dówsobie z tymporadzi³a. Czyprocedura– ta
aktualizacyjna, o której mowa – bêdzie musia³a byæ
wszczynana w przypadku wszystkich gmin, nawet
tych, które niedawno takie za³o¿enia opracowa³y,
czy te¿ one s¹ aktualne i nie musz¹ byæ aktualizo-
wane w œwietle nowej ustawy? Czy przewidziano ja-
kieœ sankcje za tê opiesza³oœæ? I wreszcie, jak z per-
spektywy tych minionych lat mo¿na te narzêdzia,
czyli za³o¿enia do planu czy sam plan rozwoju i mo-
dernizacji infrastruktury, oceniæ. Czy one zda³y eg-
zamin, czy te¿ nie za bardzo? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Pani Minister, trzy pytania. Pierwsze. W wypo-
wiedzi pana senatora Iwana… No, nie wiem, ja ja-
koœ nie mogê siê zgodziæ z przedstawion¹ przez
pana senatora wersj¹. Za³ó¿my, ¿e na skutek
awarii systemu energetycznego w gospodarstwie
odbiorcy finalnego, bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
uleg³y zniszczeniu jakieœ tam sprzêty o wartoœci,
powiedzmy, 20 tysiêcy z³. My zak³adamy, ¿e dla
gospodarstw domowych kwota odszkodowania
wynosi 5 tysiêcy z³. Czy pani siê zgadza z po-
gl¹dem pana senatora Iwana, ¿e 15 tysiêcy z³ ten
odbiorca finalny bêdzie, powiem kolokwialnie,
stratny? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jaki wzrost cen z tytu³u wejœ-
cia w ¿ycie tego ustawowego obliga dotycz¹cego
sprzeda¿y minimum 15% energii elektrycznej na
gie³dzie czy na internetowych platformach han-
dlowych przewiduje pani w³aœnie w zwi¹zku ob-
s³ug¹ na gie³dzie i na platformie?

I trzecie pytanie. Z dokumentów, które otrzy-
maliœmy, wynika, ¿e procedura dostosowania na-
szego prawa energetycznego do ustaleñ zarówno
Rady, jak i Komisji Europejskiej, powinna by³a
zakoñczyæ siê 9 listopada 2006 r., no za³ó¿my, ¿e
by³o jeszcze jakieœ szeœcio- czy nawet dwunasto-
miesiêczne vacatio legis, to powiedzmy, ¿e pod ko-
niec roku 2007. Co, wed³ug pani, jest przyczyn¹
tego, ¿e dostosowujemy swoje przepisy do przepi-
sów unijnych dopiero na koniec 2009 r., czyli po
trzech latach od wejœcia w ¿ycie tych wszystkich
przepisów? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Pani Minister.
Proszê o odpowiedŸ na pytania.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Czy ja mam
odpowiadaæ ju¿ teraz? Tak?)

Tak, Pani Minister, proszê bardzo.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Co do kosztów funkcjonowania gie³d i platform,
to trzeba powiedzieæ, ¿e oczywiœcie koszty funkcjo-
nowania instytucji niesformalizowanych s¹ mniej-
sze, ni¿ instytucji tak sformalizowanej, jak gie³da.
Obawiam siê, ¿e w³aœnie ten bardzo ma³y dzisiaj
procent energii elektrycznej, która bez tego obliga
jest sprzedawana na Towarowej Gie³dzie Energii,
jest spowodowany relatywnie wysokimi op³atami
zwi¹zanymi z funkcjonowaniem gie³dy. Ale mam
nadziejê, ¿e dopuszczenie dwóch form – i gie³dy,
i alternatywnych sposobów zbycia – umo¿liwi pew-
n¹ konkurencjê, a wiêc wymusi na Towarowej
Gie³dzie Energii obni¿enie op³at, które stosowa³a
dotychczas, a mo¿e i iloœæ na to wp³ynie. Bo chcia-
³abym powiedzieæ, ¿e w tej chwili na Towarowej
Gie³dzie Energii sprzedaje siê oko³o 3%, a czasami
mniej ni¿ 3% energii. A na platformach interneto-
wych – to nie s¹ te, które wchodz¹ teraz do obliga,
tylko s¹ tam wymienione w tych osiemdziesiêciu
piêciu procentach – prawie trzykrotnie wiêcej. Tak
¿e nie pokusi³abym siê o stwierdzenie, o ile wzros-
n¹ koszty dla odbiorcy finalnego. No bo, po pier-
wsze, to jest tylko 15% energii, a po drugie, mam
nadziejê, ¿e konkurencja ze strony innych plat-
form, spowoduje to, i¿ gie³da zrobi przegl¹d tych
swoich kosztów i postara siê dostosowaæ to do ja-
kiegoœ konkurencyjnego poziomu.

Jeœli chodzi o odpowiedzialnoœæ odszkodowaw-
cz¹, o któr¹ pyta³ pan senator, to tu jest bardzo
trudna kwestia wywa¿enia… Je¿eli nie by³oby
ograniczeñ tej odpowiedzialnoœci, to najprawdo-
podobniej – w obawie o nieograniczone finansowe
roszczenia ewentualnych odbiorców dotkniêtych
jakimiœ ograniczeniami – operator elektroenerge-
tycznego systemu przesy³owego by³by bardzo
ostro¿ny w podejmowaniu decyzji co do wy³¹czeñ,
a ta opiesza³oœæ w podejmowaniu takich decyzji
mog³aby doprowadziæ do skutków absolutnie ka-
tastrofalnych, do blekautu. No a skoro nic by nie
zrobi³, to i nie ponosi³by odpowiedzialnoœci. Ale
oczywiœcie rozwa¿ano kwestie ewentualnego
ubezpieczenia siê operatora od takich skutków.
Z tym ¿e sam maj¹tek operatora to jest oko³o 9 mi-
liardów, przychody z op³aty przesy³owej to niewie-
le ponad 1 miliard, a maj¹tek, który mo¿e byæ do-
tkniêty skutkami, to tak naprawdê ca³y maj¹tek
narodowy. Tak wiêc próba ubezpieczenia tak
ogromnych wartoœci spowodowa³aby…

Aha, jeszcze jedno. Operator uzyskuje przy-
chody wy³¹cznie z taryfy, z taryfy za przesy³, a wiêc
naturalnym dzia³aniem operatora by³oby w³¹cza-
nie kosztów ubezpieczenia do taryfy przesy³owej,
a co za tym idzie – przek³adanie ich na odbiorców
finalnych. I dlatego, uznaj¹c interes spo³eczny,
a tak¿e bior¹c pod uwagê mo¿liwoœæ wielokrotne-
go wzrostu tej op³aty przesy³owej, który by³by spo-

wodowany takim pe³nym ubezpieczeniem, zdecy-
dowaliœmy siê na przyjêcie rozwi¹zania funkcjo-
nuj¹cego w innych krajach Unii Europejskiej, na
przyk³ad w Niemczech, czyli ograniczenia kwoto-
wego odpowiedzialnoœci operatora. Ponadto ta
odpowiedzialnoœæ bêdzie tylko za rzeczywiste
szkody, a nie za utracone korzyœci.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
(Senator Krzysztof Majkowski: Ale by³o jeszcze

trzecie pytanie.)
Tak, tak. Tylko ¿e to trzecie…
Senator Krzysztof Majkowski: Pani Minister,

chodzi³o o te trzy lata.)
A, tak. Rzeczywiœcie zosta³o to uchwalone

w 2006 r., potem by³o jeszcze pó³tora roku na wpro-
wadzenie… Ale chcia³abym tu przypomnieæ, ¿e Ko-
mitet Europejski Rady Ministrów rozpatrzy³ ten
projekt ustawy w paŸdzierniku ubieg³ego roku, pra-
wie rok trwa³a procedura uzgodnieñ spo³ecznych,
miêdzyresortowych, w ramach tych uzgodnieñ
wp³ynê³o do ministerstwa ponad trzysta uwag,
w wielu przypadkach wykluczaj¹cych siê, kolejne
dwieœcie wp³ynê³o na etapie prac podkomisji w Sej-
mie… No, a jak widzieliœmy, jeszcze wczoraj uwagi
wp³ywa³y. Po prostu to jest materia bardzo trudna
i pewnie z tego wynik³o takie opóŸnienie.

Teraz kwestia gmin – bo zacznê tak od koñca.
Oczywiœcie te, które maj¹ za³o¿enia aktualne, nie
bêd¹ mia³y obowi¹zku ich aktualizacji. Ale to jest
naprawdê trudna dzia³ka – zdajemy sobie z tego
sprawê – i rzeczywiœcie, jak pan senator tu wspo-
mnia³, w zwi¹zku z tym mo¿liwym brakiem odpo-
wiednich si³ fachowych gminy sobie z tym nie ra-
dz¹. Zauwa¿yliœmy ten problem nie tylko w kon-
tekœcie projektu dotycz¹cego prawa energetycz-
nego, ale równie¿ w ramach „Polityki energetycz-
nej Polski do 2030 r.”, która zak³ada w³¹czenie siê
firm energetycznych w pewnego rodzaju dzia³al-
noœæ pomocow¹ wobec gmin, a równoczeœnie pe-
wn¹ racjonalizacjê tych zapisów w przypadku
gmin. No bo na ogó³ nawet je¿eli ju¿ s¹ jakieœ za³o-
¿enia, to dopuszcza siê na przyk³ad uciep³owienie
poprzez budowanie gazowni, budowanie sieci
centralnej i inne takie dzia³ania, ale nie wskazuje
siê pewnych priorytetów. A my chcielibyœmy, ¿eby
takie priorytety zosta³y wskazane i ¿eby te priory-
tety wynika³y w³aœnie z „Polityki energetycznej
Polski do 2030 r.” i z prawa energetycznego. Tak
¿e sektor czêœciowo… Aha, sankcji nie przewidu-
jemy, bo… Ale sektor zobowi¹za³ siê do tego, ¿e
silnie w³¹czy siê w rozwi¹zywanie tych proble-
mów. I zosta³o to zapisane, jak mówi³am, w tym
dokumencie dotycz¹cym polityki energetycznej
kraju.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Minister.
S¹ jeszcze pytania.
Pan senator Andrzejewski.
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Senator Piotr Andrzejewski:

Dwa zagadnienia, ale je¿eli któreœ bêdzie bu-
dzi³o w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci odpowiedzi
w wyczerpuj¹cy sposób, to prosi³bym o odpowiedŸ
na piœmie.

Pierwsze pytanie jest dosyæ istotne. Przedsiê-
biorstwa energetyczne nie ponosz¹ odpowiedzial-
noœci za skutki ograniczeñ wprowadzonych rozpo-
rz¹dzeniem okresowym – mówi o tym ten art. 11e.
Czyli odpowiedzialnoœæ operatora jest ograniczona
ustaw¹. Czy mog¹ zaistnieæ – a jeœli tak, to jakie
i na jakich warunkach – roszczenia, zarówno ope-
ratora, pañstwa, jak i u¿ytkownika, w stosunku do
polsko-rosyjskiej spó³ki przesy³owej z tytu³u zaist-
nienia przes³anek z art. 11c ust. 1 pkt 3, to znaczy
wprowadzenia ograniczeñ? To jest dosyæ istotne
pytanie tak na przysz³oœæ, odpowiedŸ wymaga za-
stanowienia, wiêc je¿eli nie mo¿na odpowiedzieæ
wprost, to prosi³bym to zrobiæ na piœmie.

I drugie pytanie. Czy przewiduje pani minister
tak zwany dostêp warunkowany? Kolega te¿ od-
powiada³ na to pytanie i powiedzia³, ¿e siê przewi-
duje. Chcia³bym, ¿eby pani minister to potwier-
dzi³a. Pytam o to, bo mamy przestarza³¹ sieæ,
o ograniczonej przepustowoœci, a musimy spe³niæ
wymogi europejskie i dopuœciæ do niej u¿ytkowni-
ków. A wiêc czy w tych umowach mo¿emy zawrzeæ
równie¿ warunki, na jakich dopuszczamy do ko-
rzystania z sieci, to znaczy czy mo¿emy zapisaæ ja-
ko warunek dopuszczenia do sieci zobowi¹zanie
do inwestycji dodatkowych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Jeszcze pan senator Bisztyga. Proszê bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Nie ma go.)
Aha, nie ma senatora Bisztygi.
Senator Chróœcikowski. Proszê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Pani Minister, mam pytanie dotycz¹ce op³at,
które s¹ tu wprowadzane. Op³ata maksymalna to
3 miliony z³, jest te¿ op³ata 30 z³ za moc powy¿ej
kilowata. Teraz tak: rolnicy chc¹ w swoich gospo-
darstwach utworzyæ biogazownie. A wiêc je¿eli
rolnik w swoim gospodarstwie ma fermê, jak to
jest na przyk³ad w Stanach, a przy tej fermie sta-
wia biogazowniê, w której bêdzie utylizowa³ wszy-
stkie, mo¿na tak powiedzieæ, pozosta³oœci… Jaka
jest zawarta w tej ustawie zachêta, ¿eby rolnik,
który by uzyskiwa³ do 0,5 MW, mia³ szanse na to,
¿eby nie by³o op³at, tylko pozwolenie na wejœcie, to
jest ¿eby go zwolniæ z op³at i ¿eby móg³ on, maj¹c
tê moc do 0,5 MW, funkcjonowaæ na swojej gospo-
darce? Bo ja tutaj tego nie widzê. Jeœli to gdzieœ tu
jest, to proszê mi pokazaæ, gdzie jest ten przepis,
który na to pozwala. Dlaczego w Stanach mo¿na

to promowaæ i dawaæ szanse – i daje siê farmerom
takie szanse – a my, polscy rolnicy, nie mamy ta-
kiej szansy, ¿eby sami we w³asnym gospodar-
stwie… Szczególnie zwracam tu uwagê na firmê
Poldanor, która organizuje biogazownie tutaj, na
naszym terenie, przy du¿ych farmach. Tak, ona to
robi, ale dlaczego rolnik nie mo¿e sam tego robiæ?

(Senator Piotr Andrzejewski: Zw³aszcza gdy nie
ma dostêpu do sieci.)

Nie, on musi potem i tak oddaæ tê wytworzon¹
energiê do sieci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Zacznê od art. 11c. Art. 11c mówi o zagro¿eniu
bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej…

(Senator Piotr Andrzejewski: I paliw te¿. Nie?)
Nie. Tam jest tak: zagro¿enie bezpieczeñstwa

dostaw energii elektrycznej mo¿e powstaæ w szcze-
gólnoœci… A pytanie pana senatora dotyczy³o tego,
co by siê sta³o, gdyby nast¹pi³o zagro¿enie spowo-
dowane niedostarczeniem paliwa. Tak?

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to poci¹gniête
jest tak¿e do energii elektrycznej… Przepraszam,
¿e tak dopowiadam, Panie Marsza³ku…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Do energii.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo je¿eli zast¹pi-

my gazem Ÿród³a wêglowe, przy ograniczeniach
CO2, to bêdzie to skutkowa³o tak samo…)

Ta odpowiedzialnoœæ dotyczy tylko operatora,
który podj¹³ decyzjê o ograniczeniu z jakichœ po-
wodów – a one te¿ s¹ wymienione – dostaw energii
elektrycznej. A je¿eli chodzi o odpowiedzialnoœæ
dostarczyciela paliwa, to ona jest regulowana
w umowach dwustronnych, cywilnoprawnych,
pomiêdzy zakupuj¹cym paliwo a dostawc¹ pali-
wa, na przyk³ad PGNiG a Europol Gazem, miêdzy
kopalni¹ a elektrowni¹. I tam odpowiedzialnoœæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja pyta³em o od-
powiedzialnoœæ spó³ki.)

Odpowiedzialnoœæ jest, jak myœlê, w ka¿dym
przypadku kszta³towania umownie i inaczej. Ja
mogê oczywiœcie pokusiæ siê o to, ¿eby zebraæ
z iluœ umów przyk³adowe sposoby okreœlania kar
umownych, stosowanych kar umownych…

Senator Piotr Andrzejewski:

Kary umowne, ale tak¿e zakres odpowiedzial-
noœci cywilnej. Mog¹ byæ rozwi¹zania w skali glo-
balnej i w skali indywidualnej, za które nie
chcia³bym, ¿eby odpowiedzialnoœæ w stosunku do
u¿ytkownika ponosili rz¹d i Skarb Pañstwa. Naj-
pierw warunkowany dostêp.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Tak, dostêp jest oczywiœcie warunkowany, by³
i jest nadal, istnieniem mo¿liwoœci technicznych
i ekonomicznych przy³¹cza.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy mo¿na za-
wrzeæ w umowie jednoczeœnie warunki dostêpu?)

W przypadku umowy o przy³¹czenie rozpatruje
siê te warunki techniczne i je¿eli… To jest, tak jak
pan senator powiedzia³, powi¹zanie techniki
i ekonomii. S¹ oczywiœcie pewne zwolnienia doty-
cz¹ce przy³¹czy odnawialnych Ÿróde³ energii.
Przy³¹czaj¹cy Ÿród³o odnawialne p³aci 25% kosz-
tu przy³¹czenia, a pozostali przy³¹czaj¹cy – po³o-
wê. Je¿eli jest to niezwykle kosztowne przy³¹cze-
nie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Koszt moderniza-
cji sieci…)

Koszt modernizacji sieci… to jest trudne…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, czeka ca³a kolejka senatorów.
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam.)
Proszê siê zapisaæ i bêdzie pan móg³ zadaæ na-

stêpne pytania.
(Senator Piotr Andrzejewski: Chcia³bym pro-

siæ o odpowiedŸ na piœmie, je¿eli pani minister
mo¿e…)

Jasne, na piœmie.
Ja chcê dla porz¹dku powiedzieæ, ¿e nieaktual-

na jest, jak wyraŸnie to widaæ, przerwa od godziny
18.00, któr¹ zapowiedzia³em…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Czyli mogê
dalej…)

Obradujemy do zakoñczenia tego punktu i po-
tem og³oszê przerwê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Teraz o biogazowniach. Wydaje siê, ¿e ten pro-
jekt rz¹dowy akurat biogazownie potraktowa³…
Generalnie wprowadza promocjê biogazu. Po
pierwsze, energii produkowanej z biogazu jako
energii zielonej. Chcia³abym przypomnieæ, ¿e ta
dop³ata z tytu³u potraktowania energii jako zielo-
nej i przypisania do niej certyfikatu to jest prawie
drugie tyle, ile wynosi cena energii na rynku,
a wiêc to jest dwa razy tyle. Po drugie, w zwi¹zku
z przy³¹czeniem takiego Ÿród³a tylko 1/4 kosztu
przy³¹cza pokrywa wnioskodawca. Po trzecie, jeœ-
li nawet nie zdecyduje siê produkowaæ z tego bio-
gazu energii elektrycznej – jest to rozwi¹zanie je-
dyne w swoim rodzaju i przeznaczone tylko dla
biogazu rolniczego – i wprowadzi ten biogaz do lo-

kalnej sieci gazowej, to zostanie obliczona teore-
tyczna iloœæ energii elektrycznej, która mog³a byæ
wytworzona z tego wprowadzonego do sieci bioga-
zu, i taki u¿ytkownik otrzyma na tê iloœæ energii
elektrycznej te zielone œwiadectwa. Wydaje siê, ¿e
jest to promocja zdecydowanie znacz¹ca.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale rolnik nie ma
szansy…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, proszê siê zapisaæ do dysku-
sji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Mogê powie-
dzieæ…)

Nie, nie.
Panie Senatorze, zg³osi³ siê pan do zadania py-

tania? Nie zg³osi³ siê pan. Niech pan siê zg³osi.
Teraz pytanie zadaje pan senator Cichoñ, który

czeka na to z niecierpliwoœci¹.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Pani Minister! Mam, po pierwsze, pytanie doty-
cz¹ce katalogu czynów, za które siê przewiduje
w tej chwili kary pieniê¿ne. Zosta³ on rozszerzony
o niemal¿e siedemnaœcie pozycji. Dotychczas by³o
szesnaœcie czynów podlegaj¹cych takiej karze,
a widzê, ¿e jest lista trzydziestu trzech, a mo¿e na-
wet wiêcej. Pytanie zwi¹zane jest miêdzy innymi
z tym, ¿e s¹ tutaj równie¿ czyny, których znamio-
na s¹ niedookreœlone. Mianowicie có¿ mo¿e ozna-
czaæ takie sformu³owanie: kto bêd¹c operatorem
wyznaczonym na podstawie art. 9h, nie realizuje
obowi¹zków operatora wynikaj¹cych z ustawy?
Jest to tak ogólne okreœlenie, ¿e doprawdy trudno
ustaliæ zakres czynów, które mieszcz¹ siê w nim.
A wiadomo, ¿e tam, gdzie jest odpowiedzialnoœæ
quasi-karna, bo to jest taka odpowiedzialnoœæ
quasi-karna, nawiasem mówi¹c, kary pieniê¿ne
s¹ olbrzymie i wynikaj¹ z jakichœ dosyæ skompli-
kowanych wzorów, nie s¹ podane okreœlone staw-
ki… Nie jest tutaj spe³niony wymóg wystarcza-
j¹cej precyzji przy okreœlaniu odpowiedzialnoœci
quasi-karnej. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy jest, a jeœli tak, to jaki, tryb
odwo³awczy od kary na³o¿onej przez prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki? Albowiem tutaj
przewidziano, ¿e nastêpuje œci¹ganie tych kar
w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyj-
nym w administracji, nie ma jednak absolutnie
mowy na temat tego, czy przys³uguj¹ jakiekolwiek
œrodki odwo³awcze, a jeœli tak, to w jakim trybie.
Chodzi mi tutaj o regulacjê przewidzian¹
w art. 56. Tutaj s¹ wymienione a¿ trzydzieœci czte-
ry czyny, które podlegaj¹ takiej karze. Jest potem
ust. 7, który mówi o œci¹gniêciu w trybie admini-
stracyjnym tych kar pieniê¿nych i nie ma mowy
o tym, jakie przys³uguj¹ œrodki odwo³awcze od ka-
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ry wymierzonej przez prezesa Urzêdu Regulacji
Energetyki. A ma to znaczenie z punktu widzenia
chocia¿by ochrony praw obywatelskich. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
W tej chwili pytanie zadaje pani senator Fetliñ-

ska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, wiadomo, ¿e mamy niewydoln¹

sieæ energetyczn¹, a mamy siedemdziesi¹t elek-
trowni wodnych. Pan minister skarbu mówi³, ¿e
niebawem bêdzie ich siedemset. Czy jest koniecz-
ne, ¿eby te wszystkie elektrownie, obecne i przy-
sz³e, musia³y oddawaæ pr¹d do sieci i potem ko-
rzystaæ z niego na swoje potrzeby, na potrzeby go-
spodarstwa domowego, czy te¿ mo¿na by³oby po-
myœleæ o takich przepisach, ¿eby po prostu mo¿-
na by³o zu¿ywaæ tê energiê wodn¹, ma³¹, je¿eli jest
ma³a elektrownia, w swoim gospodarstwie albo
w danej miejscowoœci, tak ¿eby ograniczyæ u¿yt-
kowanie sieci? Czy jest to rozwa¿ane w sensie
i prawnym, i organizacyjnym? Wydaje siê, ¿e wte-
dy mo¿na by³oby poczyniæ du¿e oszczêdnoœci.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Mam dwa py-
tania. Pierwsze dotyczy zagro¿eñ zwi¹zanych
z monopolizacj¹ rynku sprzeda¿y energii. Jak na-
le¿y rozumieæ umo¿liwienie handlu energi¹ przez
internetowe platformy publiczne? Czy nie grozi to
zmniejszeniem przejrzystoœci obrotu energi¹?
Czy to dobrze, ¿e ka¿dy ze sprzedawców bêdzie
mia³ w³asn¹ platformê i najwiêkszy wytwórca
zmonopolizuje handel, a aktualna sytuacja nie
ulegnie zmianie? To jest pierwszy problem, pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy sytuacji po ewentual-
nej prywatyzacji czy po prywatyzacji sektora ener-
getycznego. Czy w ustawie s¹ zawarte przepisy,
które nak³adaj¹ na dystrybutorów energii elektry-
cznej obowi¹zek budowy, rozbudowy i odbudowy
sieci energetycznych, szczególnie na obszarach,
na których sprzeda¿ energii jest nieefektywna
ekonomicznie, czyli na przyk³ad na obszarach
wiejskich czy na obszarach, na których jest roz-

proszona zabudowa? Pytanie jest szczególnie
wa¿ne w kontekœcie prywatyzacji dystrybucyj-
nych firm energetycznych. Co bêdzie siê dzia³o
z sieciami energetycznymi na wsi i na obszarach
tej rozproszonej zabudowy po prywatyzacji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani Minister, proszê o odpowiedŸ na te pyta-

nia.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

To mo¿e w takim razie zacznê od ostatniego.
Odbudowa czy dba³oœæ o odpowiedni stan sieci
elektrycznej nale¿y do obowi¹zków na³o¿onych
koncesyjnie na operatorów sieciowych. Je¿eli
operator sieci zaniecha³by dzia³añ w tym zakre-
sie, to by³by to powód do odebrania mu koncesji.
Trudno mi jest siê odnieœæ do tego, czy operator po
prywatyzacji bêdzie to robi³ lepiej, czy gorzej.

Jeœli chodzi o ten monopol, to pojawi³a siê po-
prawka, która te platformy internetowe z tego
art. 49a – ona tutaj by³a zg³aszana – usunê³a,
i w zamian za to zafunkcjonowa³y tam nadzoro-
wane przez instytucje dozoru finansowego takie
platformy pozagie³dowe, które dzia³aj¹ na zasa-
dach prawa o obrocie instrumentami finansowy-
mi, czyli tak samo sformalizowane.

A jeœli chodzi o monopole, to funkcjonuj¹ u nas
tak naprawdê cztery du¿e grupy elektroenergety-
czne pionowo skonsolidowane. Kiedyœ by³am na
takiej prezentacji, podczas której mówiono gene-
ralnie o rozwoju kapita³owym firm energetycz-
nych w Europie na przestrzeni lat. No i najpierw te
wszystkie firmy energetyczne by³y przedstawione
jako takie ma³e rybki p³ywaj¹ce na rynku, potem
tych rybek by³o ju¿ dwa razy mniej, ale za to by³y
wiêksze, a póŸniej by³a przysz³oœæ i by³y trzy takie
wielkie ryby. No wiêc ¿eby, z jednej strony, konku-
rowaæ z ogromnymi firmami energetycznymi fun-
kcjonuj¹cymi w Europie, a z drugiej strony, ¿eby
mieæ œrodki na odtworzenie… Bo nie zapominaj-
my, ¿e polski sektor elektroenergetyczny stoi
przed niesamowitymi wyzwaniami kapita³owymi.
Po pierwsze, wynika to generalnie z zaniechañ in-
westycyjnych, a po drugie, z ogromnych wyma-
gañ klimatycznych nak³adanych przez Uniê Eu-
ropejsk¹. Przypominam, ¿e 95% naszej energety-
ki to energetyka wêglowa oraz to wszystko, co siê
wi¹¿e z wychwytem CO2 i jego zagospodarowa-
niem. No wiêc myœlê, ¿e czy ceny bêd¹ oferowane
na gie³dzie energii elektrycznej, która oczywiœcie
zracjonalizuje, z punktu widzenia odbiorcy, po-
ziom tych cen, bo bêd¹ one widoczne, mo¿liwe do
œledzenia, czy te¿ bêdzie sprzeda¿ w umowach,
czy na przetargach, to one z za³o¿enia bêd¹ zawie-
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ra³y w czêœci w³asnej równie¿ œrodki na te inwe-
stycje, które nas czekaj¹. A wiêc radykalnych
spadków cen energii nie przewidujê. Obecnie do-
strzega siê doœæ dobre sygna³y popytowo-poda¿o-
we, bo aktualnie na gie³dzie energii elektrycznej te
ceny s¹ ni¿sze ni¿ ceny w kontraktach, które by³y
na pocz¹tku roku, ale wynika to z tego, ¿e spowol-
nienie gospodarcze i kryzys spowodowa³y spadek
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ i ci, któ-
rzy zakontraktowali tê energiê na pocz¹tku roku,
sprzedaj¹ j¹ teraz na gie³dzie, ¿eby zminimalizo-
waæ straty. No wiêc jest to proste prawo popytu
i poda¿y. Ale to mo¿e i dobrze, ¿e bêd¹ takie miej-
sca, gdzie to prawo zadzia³a i klient bêdzie móg³
z tego skorzystaæ.

Teraz odpowiedŸ dla pani senator. Pewnie mo¿-
na by sobie wyobraziæ… To znaczy, to nie jest ma-
teria regulacji prawa energetycznego, tego przy-
najmniej. Oczywiœcie mo¿na by sobie wyobraziæ,
¿e okreœlona grupa gospodarstw, zabudowañ jest
zasilana z w³asnej ma³ej elektrowni wodnej, choæ
to i tak musia³yby byæ lokalne sieci, no bo ta ener-
gia jakoœ musi byæ do tych gospodarstw doprowa-
dzona. Ale takich przypadków, je¿eli s¹, jest bar-
dzo niewiele. Myœlê, ¿e na ¿yczenie w³aœciciela
elektrowni i w³aœciela zabudowania coœ takiego
mog³oby zaistnieæ, ale trzeba zwróciæ uwagê na
wszystkie wymogi bezpieczeñstwa energetyczne-
go oraz na to, ¿e nie by³oby wtedy absolutnie ¿a-
dnego awaryjnego zasilania i w przypadku awarii
takiej elektrowni te domostwa pozosta³yby bez
mo¿liwoœci dostarczenia energii z innego Ÿród³a.
A wiêc takich wyspowych zasileñ raczej siê nie
przewiduje. Oczywiœcie nie s¹ one niemo¿liwe, ale
myœlê, ¿e z racjonalnego punktu widzenia raczej
siê ich nie przewiduje. Zwykle jest to sieæ odporna
na awarie, bo wszyscy do niej wprowadzaj¹ ener-
giê elektryczn¹, na takiej zasadzie siê to pobiera.

Pan senator wyszed³, tak? Tak ¿e to ju¿…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tam, tam

jest…)
Proszê przypomnieæ…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Moje pytanie doty-

czy³o liczby kar, która wzros³a, i niedoprecyzowa-
nia przes³anek odpowiedzialnoœci i œrodków od-
wo³awczych.)

A tak, tak.
Œrodek odwo³awczy oczywiœcie jest. To jest de-

cyzja administracyjna i wszystkie œrodki, które s¹
przewidziane dla decyzji administracyjnej, obo-
wi¹zuj¹. Trzeba powiedzieæ, ¿e bardzo wiele ta-
kich procesów ma miejsce, toczy siê, z ró¿nym
skutkiem.

A co do niedoprecyzowania, to wydaje siê, ¿e
skoro bodaj¿e art. 9h – teraz mi siê to zamknê³o –
precyzuje obowi¹zki operatora, to za niewywi¹zy-
wanie siê z tych obowi¹zków URE nak³ada kary.

Co do tego, ¿e rozszerza siê ten katalog…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, pytanie zwi¹zane jest z w¹tpli-
woœci¹, ¿e jest sumowanie… Mówi siê, ¿e za nie-
stosowanie ustawy, ale bez wskazania, jakich ar-
tyku³ów tej ustawy. Za niestosowanie ustawy…
A wiêc mo¿e w tej ustawie – nie wiem, ja jej dok³a-
dnie nie czyta³em – jest preambu³a i to znaczy, ¿e
za niestosowanie preambu³y te¿ mo¿na odpowia-
daæ. Tak? W¹tpliwoœæ dotyczy niesprecyzowania
odpowiedzialnoœci…

Proszê powtórzyæ pytanie, Panie Senatorze, bo
to jest istotne.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Chodzi o to sformu³owanie: kto nie realizuje
obowi¹zków operatora wynikaj¹cych z ustawy.
Ono jest zbyt szerokie i w³aœciwie nie spe³nia wy-
mogów precyzji, bo to jest tak, jakbyœmy w ko-
deksie karnym ustalili jeden przepis: kto naru-
sza obowi¹zki wynikaj¹ce z zasady, powiedzmy,
starannego dzia³ania, ochrony ¿ycia i mienia,
podlega takiej i takiej karze. No a wiadomo, ¿e ko-
deks karny operuje konkretnymi czynami. Tak
samo tutaj powinno byæ sprecyzowane, o jakiego
rodzaju nierealizowane obowi¹zki chodzi, a nie
ogólnie…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Obowi¹zki operatora to nie s¹ wszystkie obo-
wi¹zki. Obowi¹zki operatora –– podajê to z g³owy,
wiêc potwierdŸcie – dok³adnie precyzuje chyba
art. 9c. No wiêc chodzi o niewykonywanie obo-
wi¹zków operatora, które s¹ opisane w art. 9c.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: W art. 9c…)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Przepraszam, ale tu

nie jest tak napisane. W ustawie jest powiedziane,
¿e kto nie realizuje obowi¹zków operatora wyni-
kaj¹cych z ustawy… Tylko tyle. Nie jest napisane,
¿e…)

No w³aœnie. Ta ustawa, w art. 9c, formu³uje
obowi¹zki operatora.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

To powinna byæ poprawka mówi¹ca, ¿e chodzi
o art. 9c.

(Senator Zbigniew Cichoñ: No tak, trzeba by to
doprecyzowaæ.)

Panie Senatorze…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
…dyskusja nie jest jeszcze zakoñczona, mo¿e

wiêc pan z³o¿yæ tê poprawkê.
Poproszê o zadanie pytania pana senatora

Chróœcikowskiego.
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Jeszcze kilka pytañ, Pani Minister.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Panie Mar-

sza³ku, czy mo¿na?)
Tak, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku, ja zada³em pytanie i nie do-
sta³em odpowiedzi. Chcia³bym us³yszeæ od pani
minister, w jaki sposób mo¿na promowaæ takie
dzia³anie, ¿eby rolnicy sami, na w³asnych go-
spodarstwach… Ja rozumiem, ¿e w formie pro-
mocji, o której pani powiedzia³a, Pani Mini-
ster… Ale mnie chodzi o konkretne przyk³ady:
¿e nie by³oby obci¹¿eñ, ¿e nie musieliby robiæ
op³at, bo tu ju¿ jest… W wielu przypadkach rol-
nicy s¹ w trudniejszej sytuacji ekonomicznej…
Dajmy im szansê na alternatywne miejsca pra-
cy. Wszêdzie mówimy o alternatywnych miej-
scach pracy na wsi, a tu nie widzê ¿adnego
wskazania, tu kierunek jest wybrany, ¿e tak po-
wiem, pod przedsiêbiorców.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: No to mo¿e
odpowiem…)

W³aœciwie odpowiada³a pani na to pytanie, ale
proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Panie Senatorze, ktoœ poniesie koszty tego
przy³¹czenia. Zgodnie z prawem… Ka¿dy jest rów-
ny wobec prawa. 1/4 kosztów przy³¹czenia ponie-
sie rolnik, takie prawo. Ja nie wiem, czy nie…

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Ale to my je sta-
nowimy.)

No my je stanowimy, tylko trzeba by siê zasta-
nowiæ, czy jeszcze jakieœ inne grupy te¿ nie powin-
ny byæ zwolnione z op³at wynikaj¹cych z prawa.
Wydaje siê, ¿e jeœli chodzi o takie podmiotowe wy-
³¹czenia, to by³oby co najmniej dyskusyjne, czy
nie s¹ one pomoc¹ publiczn¹. Poniewa¿ promuje-
my zielon¹ energiê, a biogazownia do tej sfery na-
le¿y, to ta op³ata jest zmniejszona o po³owê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Korfanty.

Senator Bronis³aw Korfanty:

Dziêujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, ja chcia³bym zadaæ pytania do-

tycz¹ce art. 1 pkt 5. W tym pkcie 5 jest ust. 8a,

który dotyczy zaliczek wnoszonych przez podmio-
ty ubiegaj¹ce siê o przy³¹czenie. Moje pytanie jest
zwi¹zane z odsetkami, które p³ac¹ przedsiêbior-
stwa energetyczne. Jeœli przedsiêbiorstwo odmó-
wi wydania warunków przy³¹czenia do sieci, to
wtedy, jak mówi pkt 8j, stopê odsetek przyjmuje
siê w wysokoœci równej rentownoœci piêcioletnich
obligacji skarbowych emitowanych za najbli¿szy
dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ 30 czerwca roku,
w którym z³o¿ono wniosek o wydanie warunków
przy³¹czenia. W ust. 8b mamy taki oto przepis, ¿e
je¿eli zaliczka jest wy¿sza od op³aty, wówczas na-
le¿¹ siê podmiotowi ustawowe odsetki. Te usta-
wowe odsetki…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Joanna Strzelec-£obodziñska: S¹ wy¿sze.)

…jak wiemy, s¹ wy¿sze. Czemu jest taka dwoi-
stoœæ? Czym jest to uzasadnione? Odsetki od ca³ej
kwoty, od ca³ej zaliczki, jeœli przedsiêbiorstwo od-
mówi warunków wydania umowy, s¹ dwukrotnie
ni¿sze ni¿ ustawowe. Czemu jest taka dwoistoœæ?
Czym to by³o uzasadnione?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki Joanna
Strzelec-£obodziñska:

W tym pierwszym przypadku, kiedy odsetki s¹
zwymiarowane jako wy¿sze, czyli s¹ to odsetki
ustawowe, jest to jedyna dolegliwoœæ za niewy-
wi¹zanie siê z tego obowi¹zku. Ni¿sze odsetki
³¹cz¹ siê z kar¹ za opóŸnienie wydania tych wa-
runków. ¯eby nie by³o dwóch kar, odsetki s¹ ni¿-
sze, a oprócz tego jest kara pieniê¿na, zgodnie
z tym artyku³em, o którym mówi³ wczeœniej pan
senator.

(Senator Bronis³aw Korfanty: A wiêc jest jeszcze
uregulowanie dotycz¹ce kary, tak?)

Tak, jest jeszcze kara.
(Senator Bronis³aw Korfanty: Rozumiem.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Joanna Strzelec-£obodziñska: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przemówienie senatora w dyskusji nie
mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane
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wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Wyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Szanowni
Pañstwo Senatorowie!

W czasie prac nad t¹ ustaw¹ momentami mia-
³em nieodparte wra¿enie, ¿e na sali, w której obra-
dowa³a komisja, kogoœ brakuje. W przypadku ta-
kiego produktu, jakim jest energia, jak pañstwo
wiecie, wszyscy jesteœmy konsumentami – w wy-
miarze indywidualnym, korporacyjnym itd., itd.
I brakowa³o mi na sali przedstawicieli konsumen-
tów. Oczywiœcie, to senatorowie powinni w spo-
sób zdecydowany reprezentowaæ interes konsu-
menta. Zorganizowane œrodowiska, które repre-
zentowa³y swoje stanowiska, to by³y w wiêkszoœci
œrodowiska wytwórców, b¹dŸ tych, którzy w tej
chwili z racji mo¿liwoœci rozwoju, tego co siê nazy-
wa energetyk¹ odnawialn¹, staraj¹ siê inwesto-
waæ w tego rodzaju Ÿród³a energii. Pani minister
oczywiœcie ma racjê. Na tym rynku licz¹ siê tylko
wielcy gracze. Taka jest okrutna prawda, je¿eli
chodzi o wytwórców. Unia Europejska co prawda
czyni wysi³ki, aby nieco os³abiæ ten naturalny mo-
nopol i ten unbundling, który siê dokonuje, czyli
ten dosyæ zasadniczy podzia³, który u nas równie¿
nast¹pi³. Jest operator przesy³u, s¹ operatorzy
dystrybucyjni, s¹ wytwórcy. To wszystko niew¹t-
pliwie os³abia si³ê monopolu. Ale nasza polska
specyfika, decyzje dotycz¹ce sposobu konsolido-
wania bran¿y nie s¹ korzystne dla klientów. Mam
takie nieodparte wra¿enie. W dalszym ci¹gu nasz
rynek energii, w szczególnoœci energii elektrycz-
nej, jest rynkiem producenta. Tym by³ powodowa-
ny wysi³ek tych wszystkich, którzy chc¹c nieco
os³abiæ si³ê producentów w grze o cenê, propono-
wali to, co siê w skrócie nazywa obligiem gie³do-
wym. W ostatecznoœci, jak ju¿ wspomina³a pani
minister, to obligo bêdzie. Ale nie bêdzie ono w ta-
kim wymiarze, który byæ mo¿e powodowa³by
zmianê jakoœciow¹. Tym niemniej poprawka, któ-
r¹ zg³osi³em do mojej poprawki, idzie w tym kie-
runku, aby wobec wszystkich wytwórców energii,
poza wyliczonymi w ust. 3, znaczy z kogeneracji
itd., itd…

Zg³aszam równie¿ tak¹ poprawkê, aby ci, któ-
rzy produkuj¹, maj¹ elektrownie o mocy poni¿ej
50 MW, te¿ byli wy³¹czeni z tego obowi¹zku. Ten
wniosek wêdrowa³ po Sejmie, tam ten poziom by³
nawet nieco wy¿szy, ale w ostatecznoœci nie zosta-
³o to przeg³osowany. Mam nieodparte wra¿enie,
¿e ich te¿ trzeba do tego do³¹czyæ. Wszyscy, którzy
zostan¹ wy³¹czeni z obligo, opisani w ust. 3 s³yn-

nego art. 49a, nieco zmniejszaj¹ tê pulê, która bê-
dzie musia³a byæ sprzedawana na rynku regulo-
wanym. To jest jakieœ 15%. 85% nale¿y do tych
wytwórców, którzy korzystaj¹ z pomocy publicz-
nej, przekazywanej im w konsekwencji rozwi¹za-
nia umów d³ugoterminowych. Bêd¹ oni musieli
równie¿ pozosta³¹ energiê sprzedawaæ w miarê
transparentnie. I te sposoby, i te instytucje, z po-
moc¹ których bêd¹ sprzedawali tê energiê, te¿ zo-
sta³y tu opisane.

Internetowa platforma handlowa pozostanie
w ustawie, bo tak¹ poprawkê zg³osi³em, ale bêdzie
ona miejscem spotkania siê poda¿y i popytu wy-
³¹cznie w zakresie 85% energii. Pani minister
przyzna³a mi racjê. Z mojej inicjatywy powsta³a
ekspertyza, która nieco udoskonali³a, jak s¹dzê,
zapisy dotycz¹ce internetowej platformy handlo-
wej. Myœlê, ¿e te w¹tpliwoœci, które by³y, zosta³y
w du¿ej mierze rozwiane.

Panie i Panowie, có¿ jeszcze mo¿na powiedzieæ
na temat ustawy, która budzi³a tyle emocji i w dal-
szym ci¹gu bêdzie budzi³a wiele emocji? Nale¿y
¿yczyæ polskim odbiorcom energii, ¿eby cena, ja-
k¹ p³ac¹, by³a jak najmniej obci¹¿ona, aby tych
ekstraobci¹¿eñ by³o jak najmniej. Niestety, tako-
we w bran¿y s¹, o czym doskonale wiemy. I s¹ te¿
potê¿ne wyzwania dotycz¹ce potrzeb inwestycyj-
nych. Wiemy, ¿e 1000 MW to lekko licz¹c 2 miliar-
dy euro. A nasze potrzeby s¹ takie, ¿e co roku po-
winno siê co najmniej 1000 MW odnawiaæ. To te¿
jest znane. W zwi¹zku z tym trudno sobie wyobra-
ziæ, ¿eby to wy³¹cznie odbiorcy energii ponosili te
koszty. St¹dplany prywatyzacyjne i nadzieja na
to, ¿e czêœæ tych œrodków zostanie zainwestowana
w nasz¹ bran¿ê elektroenergetyczn¹ z kapita³u
zewnêtrznego.

Panie Marsza³ku, zgodnie z zapowiedzi¹ zg³a-
szam poprawkê merytoryczn¹ oraz kilka popra-
wek, które maj¹ charakter redakcyjny. Przy tym
nat³oku pracy w Sejmie i nat³oku ró¿nego rodzaju
znosz¹cych siê poprawek dosz³o w trakcie prac
sejmowych do pewnego niedopatrzenia, które ja-
ko izba wy¿sza musieliœmy uzupe³niæ, i ta sprawa
te¿ jest w tych naszych poprawkach zawarta.

Panie i Panowie Senatorowie, Panie Marsza³ku,
dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Krzy-

sztofa Majkowskiego.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Zabieraj¹c po raz pierwszy g³os podczas obec-
nej debaty, stwierdzi³em w sposób jednoznaczny,
¿e ta ustawa bêdzie chyba budziæ podczas
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obecnego posiedzenia najwiêcej kontrowersji, no
i tak w³aœnie jest. Myœlê, ¿e ca³a kwestia rozbija
siê niestety o pieni¹dze. Tak siê sk³ada, Szanowni
Pañstwo, ¿e cena energii elektrycznej w Polsce
w porównaniu do cen obowi¹zuj¹cych w Unii Eu-
ropejskiej jest minimalnie ni¿sza. Ale je¿eli poró-
wnamy realne dochody obywateli polskich do do-
chodów obywateli na przyk³ad starej Piêtnastki,
to stosunek wyniesie mniej wiêcej 1:3, co ozna-
cza, ¿e cena energii elektrycznej, odniesiona do
dochodów przypadaj¹cych na jednego obywatela
naszego kraju, jest u nas zdecydowanie wy¿sza.

Co nale¿a³oby zrobiæ, a¿eby ul¿yæ spo³eczeñ-
stwu, ¿eby koszty zwi¹zane z p³aceniem rachun-
ków za energiê nie by³y tak wysokie? Otó¿
chcia³bym pañstwa poinformowaæ, a myœlê, ¿e
wiêkszoœæ z nas ma tê wiedzê, ¿e na cenê energii
elektrycznej, kszta³towanej obecnie na poziomie
43,44 gr za kilowatogodzinê, sk³ada siê wszystko,
od wytwórcy zaczynaj¹c, poprzez poœredników,
na odbiorcy finalnym koñcz¹c. W ramach infor-
macji chcê te¿ pañstwu powiedzieæ, ¿e na os³awio-
nej gie³dzie, o której tyle czasu mówiliœmy i w ko-
misjach, i na dzisiejszym posiedzeniu, cena pro-
dukowanej energii elektrycznej waha siê w grani-
cach 170–180 z³ za megawatogodzinê, co w przeli-
czeniu na kilowat daje 17–18 gr. Gdzie s¹ zatem
umieszczone pozosta³e koszty podnosz¹ce cenê
do tych czterdziestu kilku groszy za kilowatogo-
dzinê z rachunków, które my p³acimy?

Otó¿ powodów takiej ró¿nicy jest, Szanowni
Pañstwo, kilka. Najwa¿niejsze z nich to udzia³y
poœredników, którzy oczywiœcie z tytu³u obs³ugi-
wania… Na przyk³ad Polskie Sieci Elektroener-
getyczne czy dystrybucja pe³ni¹c swoje funkcje,
wykonuj¹c powierzone im obowi¹zki, ponosz¹
koszty i w jakiœ sposób musz¹ siê utrzymaæ. Te
podmioty wystêpuj¹ do prezesa Urzêdu Regula-
cji Energetyki o tak zwane zatwierdzanie taryf.
I co siê wówczas dzieje? Taryfa zawiera te koszty
i do rozwa¿enia jest teraz to, czy wszystkie przed-
stawiane tam koszty s¹ uzasadnione, czy te¿ s¹
one nieuzasadnione. Je¿eli s¹ uzasadnione i fak-
tycznie przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest po-
nieœæ wszystkie koszty zwi¹zane, powiedzmy,
z dostarczaniem energii elektrycznej, to jest to
w porz¹dku. Ale mo¿e te¿ byæ tak, jak kiedyœ by³o
w ramach KDT, ¿e budowano jakieœ oœrodki wy-
poczynkowe, budowano budynki zak³adowe, ga-
ra¿e, itd. wy³¹cznie po to, ¿eby jak najbardziej
rozbuchaæ inwestycje, a potem tak ustalaæ cenê
energii, ¿eby kontrakt d³ugoterminowy siê zwra-
ca³. I teraz stajemy przed dylematem wprowadze-
nia obowi¹zku co najmniej piêtnastoprocento-
wego udzia³u energii elektrycznej sprzedawanej
na gie³dzie b¹dŸ na platformach internetowych.
Ja nie jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego
przedsiêwziêcia z dwóch powodów. Pani¹ mini-

ster i pana senatora sprawozdawcê dzisiaj spec-
jalnie jeszcze o to dopytywa³em, poniewa¿ jestem
przekonany, ¿e wzrost ceny wynikaj¹cy z wpro-
wadzenia energii na gie³dê czy na platformê in-
ternetow¹… Niech to bêdzie 7, 8 czy 10% kosztów
zwi¹zanych z us³ug¹ œwiadczon¹ przez gie³dê.
Je¿eli z 15% odliczymy 10%, no to wyjdzie nam,
¿e podwy¿ka cen energii elektrycznej z tytu³u
wprowadzenia tej energii na gie³dê towarow¹
b¹dŸ na platformê internetow¹ wyniesie pó³tora
procent. Nad tym, czy to du¿o, czy ma³o, nie chcê
w tej chwili dyskutowaæ. Jeœli uwzglêdniæ na
przyk³ad wskaŸnik inflacji, to byæ mo¿e nie jest to
wiele. Ja mam obawy zwi¹zane z zapisem doty-
cz¹cym tych 15% z innych wzglêdów.

Otó¿ ja chcia³bym, Szanowni Pañstwo, przy-
pomnieæ tylko, ¿e jednym z elementów ceno-
wych i to elementem znacz¹cym jest akcyza na
energiê elektryczn¹. Kto z pañstwa pamiêta,
w jakich okolicznoœciach akcyza na wytwarza-
nie energii elektrycznej by³a wprowadzana? Pa-
ni minister na pewno wie, bo pani minister od
pocz¹tku w tym procesie uczestniczy³a. Otó¿,
Szanowni Pañstwo, kilka lat temu akcyza dwu-
dziestoprocentowa by³a wprowadzana na okres
kilku miesiêcy, to znaczy takie by³y zapowiedzi.
I ile lat teraz mija, Panie Dyrektorze, od jej wpro-
wadzenia? Siedem chyba, jak s³yszê, tak? Czyli
potwierdza siê teoria, ¿e wszystkie rozwi¹zania
tymczasowe s¹ najtrwalsze. I ja siê obawiam, ¿e
ten piêtnastoprocentowy nakaz mo¿e skutko-
waæ tym, ¿e póŸniej, za jakiœ czas, kiedy wy-
st¹pi¹ byæ mo¿e nowe okolicznoœci, trudno bê-
dzie siê wycofaæ z tego zamys³u, choæ bêd¹ ju¿
do tego podstawy. Rodzi siê pytanie, czy nie bê-
dzie za póŸno i czy bêdzie mo¿liwe wycofanie siê
z tego, bo akcyzê, jak pañstwo pamiêtacie, zmie-
niliœmy ustaw¹, o ile pamiêtam, z grudnia, b¹dŸ
stycznia tego roku, przenosz¹c j¹ z wytwórców
na dystrybutorów. I co to zmieni³o? Zmieni³o siê
miejsce powstawania kosztów, ale dla odbiorcy
finalnego koszt siê nie zmieni³.

I ostatnia kontrowersja, Szanowni Pañstwo,
która siê z tym wi¹¿e. Pozwoli³em sobie przejrzeæ
wiêkszoœæ dokumentów, które powstawa³y pod-
czas tworzenia tej ustawy. I zarówno z prac Komi-
sji Gospodarki Narodowej, sejmowej Komisji Go-
spodarki Narodowej, jak i Komisji Skarbu Pañ-
stwa wynika³o, ¿e oprócz ró¿nicy zdañ wœród po-
s³ów, zupe³nie ró¿nych stanowisk, wyst¹pi³ te¿
chaos legislacyjny. Poprawki, które pos³owie
wnosili, póŸniej nijak siê mia³y do tego materia³u,
który my dostaliœmy w Senacie. Zosta³o to w jakiœ
tam sposób posk³adane, wyszed³ materia³, ja nie
chcê oceniaæ, czy on jest w tej chwili najlepszy,
jest po prostu scalony. Pewne rzeczy w tej ustawie
s¹, myœlê, zdecydowanie potrzebne – zarówno
sektor elektroenergetyczny, jak i konsumenci
tych rozwi¹zañ oczekiwali. Ale to jest, Szanowni
Pañstwo, ¿ywy organizm, na dodatek niesamowi-

46. posiedzenie Senatu w dniu 16 grudnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw 79

(senator K. Majkowski)



cie kosztowny. Chcia³bym tylko powiedzieæ – pani
minister ma na pewno wiêksz¹ wiedzê na ten te-
mat, moje wyliczenia mog¹ siê od tej wiedzy zna-
cznie ró¿niæ – ¿e roczna sprzeda¿ energii elektry-
cznej, u wytwórców, nie mówiê tu o odbiorcach fi-
nalnych, w skali kraju to jest 45–50 miliardów z³.
Proszê pañstwa o zwrócenie uwagi na to, jaki to
potê¿ny biznes, nawet przy tych wielkoœciach,
o których mówi pani minister. 3 czy 4% energii,
które s¹ w tej chwili w obrocie na gie³dzie towaro-
wej i te chyba trzy razy wiêcej – tak, Pani Minister?
– na platformach internetowych, stanowi
z tego12–13%. A wiêc zwróæcie pañstwo na to
uwagê. Niech to bêdzie tylko 10% z tych czterdzie-
stu czy piêædziesiêciu miliardów. To i tak daje
piêæ, szeœæ miliardów, a to s¹ ju¿ naprawdê prze-
potê¿ne pieni¹dze.

Ja, Panie Marsza³ku, nie bêdê zg³asza³ ¿adnej
poprawki. Na posiedzeniu komisji gospodarki
próbowa³em wnieœæ poprawkê, ¿eby nie by³o obli-
ga tych 15%, tylko ¿eby by³a dobrowolnoœæ. Wiêk-
szoœæ zadecydowa³a inaczej. Wiadomo, po to ma-
my demokracjê, ¿eby siê liczyæ z wyrokiem wiêk-
szoœci, dlatego ja temu wyrokowi siê poddajê.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Zbignie-

wa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja króciutko. Mam propozycjê doprecyzowa-

nia artyku³u – o którym wspomina³em, a w któ-
rym chodzi o odpowiedzialnoœæ za nierealizowa-
nie obowi¹zków operatora – poprzez sformu³o-
wanie, ¿e chodzi o odpowiedzialnoœæ operatora
za niewykonywanie obowi¹zków wynika-
j¹cych… przepraszam, obowi¹zków okreœlo-
nych w art. 9c. Jest to poprawka o charakterze
czysto technicznym. Uwa¿am, ¿e nale¿y to do-
precyzowaæ. Uwa¿am, ¿e skoro w pozosta³ych
przypadkach jest odniesienie do konkretnych
artyku³ów, które s¹ naruszane, za co grozi kara
pieniê¿na, tak i w tym przypadku powinno byæ
odniesienie do art. 9c. Dziêkujê bardzo. Sk³a-
dam tê poprawkê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jerzego

Chróœcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym jeszcze raz zabraæ g³os, ¿eby powie-

dzieæ kilka s³ów, bo nadal nie uzyska³em od pani
minister odpowiedzi na pytanie, co nale¿a³oby zro-
biæ, aby tê ustawê poprawiæ, aby mia³a ona szanse
na funkcjonowanie. Mamy piêkny zapis o biogazo-
wniach rolniczych. One s¹ tylko z nazwy rolnicze,
bo te przepisy nie maj¹ ¿adnego prze³o¿enia na
mo¿liwoœcinaszychrolników,którzybychcielimieæ
priorytet w tej sprawie. Ten pierwszy wytwórca, któ-
rym jest rolnik i który powinien zagospodarowaæ
wszystkie produkty uboczne, odchody zwierzêce,
nie ma priorytetu. Dzisiaj nie jesteœmy w stanie na
tym ostatnim etapie tego zmieniæ, wiêc apelujê z te-
go miejsca do rz¹du, aby przeanalizowa³ to jeszcze
i ewentualniewnowelizacji zaproponowa³ takie roz-
wi¹zania, aby rolnicy, którzy s¹ producentami, nie
byli pozbawieni tej wartoœci dodanej, ¿eby mogli
funkcjonowaæ i równie¿ wytwarzaæ energiê.

Trzy dni temu by³em na spotkaniu, na którym
rolnicy wyraŸnie pytali: dlaczego w tej ustawie nie
zostawiliœcie mo¿liwoœci, ¿ebyœmy mieli priorytet
w produkowaniu przynajmniej do 0,5 MW mocy,
¿ebyœmy mogli funkcjonowaæ? Obiecywaliœcie
przy ustawie o biopaliwach, ¿e rolnicy bêd¹ mogli
wytwarzaæ we w³asnych gospodarstwach bioeta-
nol. Sta³o siê to czyst¹ fikcj¹, bo przepisy… Samo-
dzielni rolnicy nie maj¹ szans, ¿eby wybudowaæ
swoj¹ wytwórniê bioetanolu. Prawo, które obo-
wi¹zuje w tej materii, nie daje im takiej mo¿liwo-
œci. Same kary, sankcje, obci¹¿enia, domy sk³a-
dowe… Nie ma mo¿liwoœci. Idea by³a, jak zawsze,
piêkna. To samo mamy z biogazowniami. Wszys-
cy opowiadaj¹, ¿e rolnicy bêd¹ mogli budowaæ
biogazownie. To bêdzie bardzo rzadki przypadek,
a mamy coraz wiêcej rolników, którzy maj¹ po
200, 300ha, którzy by mogli… Bêd¹ pozbawieni
tego, co dla nich by³oby zagospodarowaniem od-
padów, bo tylko du¿e podmioty bêd¹ mia³y szansê
wchodzenia… I znowu rolnik bêdzie tym, który
jest tylko producentem biomasy, a nie zarazem
przetwórc¹. St¹d apel do rz¹du, ¿eby ewentualnie
w nastêpnych dzia³aniach raczy³ ten problem za-
uwa¿yæ i daæ szansê rolnikom, aby mogli sami
tworzyæ pozarolnicze miejsca pracy wokó³ swoich
gospodarstw i mieæ tê wartoœæ dodan¹. Rolnik po-
winien mieæ tê szansê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie: Wy-
rowiñski i Cichoñ.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
Mo¿e pani siedzieæ. Proszê bardzo, z miejsca.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Joanna Strzelec-£obodziñska:

Oba wnioski wpisuj¹ siê w ca³oœæ ustawy bez
szkody dla jej treœci. Mog¹ byæ przyjête.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Gra¿yna Sztark:

Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia wnios-

ków do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energety-
czne oraz o zmianie niektórych innych ustaw odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.30 w sali nr 217.

Komunikat drugi. Posiedzenie Komisji Zdrowia
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz nie-
których innych ustaw odbêdzie siê w dniu 17 gru-
dnia o godzinie 8.30 w sali nr 176. To jest druk se-
nacki nr 723.

I ostatni komunikat. Posiedzenie Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³e-
cznych oraz ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³a-
calnoœci pracodawcy odbêdzie siê w dniu
17 grudnia w sali nr 182 o godzinie 8.30. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra, do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 57)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

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

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Minê³a godzina dziesi¹ta.
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-

rz¹dku obrad o punkty: drugie czytanie projektu
apelu o poszanowanie Krzy¿a – i rozpatrzenie go
jako punktu dwunastego oraz drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie orzeczenia Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
dotycz¹cego obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach
publicznych – i rozpatrzenie go jako punktu trzy-
nastego. Ponadto proponujê przeprowadzenie
³¹cznej debaty nad tymi punktami.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a te propozycje.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, bar-
wach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczêciach pañstwowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 717,
a sprawozdanie komisji w druku nr 717A.

Widzê, ¿e do mównicy zbli¿a siê ju¿ pan senator
Stanis³aw Jurcewicz, który przedstawi sprawo-
zdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej.

Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 19 listopada 2009 r. ustawie o zmianie

ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych.

Komisja rozpatrzy³a niniejsz¹ ustawê na posie-
dzeniu w dniu 1 grudnia 2009 r. Opiniowana usta-
wa zgodnie z uzasadnieniem projektu ma na celu
podniesienie rangi uroczystoœci oraz rocznic i œwi¹t
pañstwowych. Zmieniany art. 7 ust. 3 ustawy
zdnia31stycznia1980r. o godle, barwach ihymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañ-
stwowychwprowadza zalecenia, aby flagêpañstwo-
w¹ Rzeczypospolitej Polskiej podnosiæ lub umiesz-
czaænabudynkachmieszkalnych lubprzedbudyn-
kami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed
budynkami, w których prowadzi siê dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, lub w innych miejscach, z okazji œwi¹t
i rocznic pañstwowych oraz innych uroczystoœci
o zasiêgu pañstwowym lub lokalnym.

Muszê przytoczyæ uwagi, które zosta³y przedsta-
wione przez Biuro Legislacyjne na posiedzeniu na-
szej komisji. Otó¿ zgodnie z powszechnie przyjêt¹ re-
gu³¹ tekst prawny powinien zawieraæ jedynie takie
wypowiedzi, które s³u¿¹ wyra¿eniu norm postêpo-
wania lub dokonywania aktów konwencjonalnych,
wadliwe wiêc jest zamieszczenie w tekœcie prawnym
jakichkolwiek wypowiedzi, które s³u¿¹ innemu celo-
wi,naprzyk³aduzasadnieniuwprowadzeniadanych
norm, zachêceniu do ich realizowania, upomnieniu,
¿e dane normy powinny byæ przestrzegane. Nale¿y
zwróciæ uwagê, ¿e opiniowana ustawa, wprowadza-
j¹c zalecenie w zakresie umieszczenia flagi pañstwo-
wej w okreœlonych miejscach i okolicznoœciach, po-
zostaje w sprzecznoœci z dyrektyw¹ wynikaj¹c¹ z §11
Zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z t¹ dyrekty-
w¹ w ustawie nie zamieszcza siê wypowiedzi, które
nie s³u¿¹ wyra¿eniu norm prawnych, a w szczegól-
noœci apeli, postulatów, zaleceñ, upomnieñ oraz
uzasadnieñ formu³owanych norm. W¹tpliwoœci mo-
¿e równie¿ budziæ kwestia zmiany treœci art. 7 ust. 3.
Aktualnie obowi¹zuj¹cy przepis pozwala na umiesz-
czenie flagi w dowolnym miejscu i czasie z zachowa-
niem nale¿nej czci i szacunku. Ustawa nowelizuj¹ca
zmienia dotychczasowe brzmienie poprzez wprowa-
dzenie katalogu miejsc, w których zaleca siê podno-
szenie lub umieszczenie flagi przy jednoczesnym za-
mkniêciu katalogu okolicznoœci, w których zalecane
jest wywieszenie flagi, w zwi¹zku z tym powstaje



w¹tpliwoœæ, czy w odbiorze spo³ecznym nowa regu-
lacja nie zostanie potraktowana jako zawê¿enie obo-
wi¹zuj¹cego dotychczas uprawnienia. Nie neguj¹c
celu, jaki przyœwieca ustawodawcy – by³o nim pod-
niesienie rangiuroczystoœcipañstwowych i zachêce-
nie do manifestowania postaw patriotycznych – na-
le¿y stwierdziæ, ¿e œrodek oddzia³ywania na postawy
obywateli, u¿yty do realizacji tego celu, mo¿e okazaæ
siê nieskuteczny.

By³ to projekt poselski.
W nawi¹zaniu do tych uwag, które przedstawi-

³em Wysokiej Izbie, komisja wnosi, aby Senat, po
rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedze-
niu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy o zmianie
ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz pieczêciach pañstwowych, od-
rzuci³ tê ustawê. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz jest etap pytañ do pana senatora sprawo-

zdawcy.
Czy ktoœ pragnie zadaæ takie pytanie? Nie widzê

zg³oszeñ, wiêc dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê.)
Jednak zg³asza siê pan senator Janusz Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Kolego Senatorze, ja rozumiem, ¿e w œwietle te-

go projektu, po pierwsze, nie móg³bym wywiesiæ
flagi przed swoim domem, tak?

Po drugie, w œwietle tego projektu ustawy, kiedy
siê odbywaj¹ na przyk³ad igrzyska sportowe, szkol-
ne, to nie mo¿na rozpocz¹æ tych igrzysk od uroczy-
stego wci¹gniêcia flagi pañstwowej na maszt?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Na pierwsze pytanie odpowiem tak: budzi³oby
powa¿ne w¹tpliwoœci, czy jest to zgodne z pra-
wem, gdyby chcieli to czyniæ ci wszyscy, którzy
mog¹ to dzisiaj robiæ. Ta druga w¹tpliwoœæ, o któ-
rej mówi³ pan senator, te¿ by pozostawa³a.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzoproszê,pansenatorStanis³awGorczyca.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Mam takie pytanie do pana senatora sprawo-
zdawcy. Czy ta propozycja, projekt tej ustawy jest
zbie¿ny z ustaw¹ o fladze pañstwowej, chyba
z 2004 r.?

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, Pañstwo Senatorowie, Panowie
Senatorowie, proszê tutaj zachowaæ spokój. Z roz-
mowami, jeœli macie na nie ochotê, proszê prze-
nieœæ siê do kuluarów.

Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

W uzasadnieniu, które mamy, nawi¹zuje to do
ustawy z 1980 r. Taki mamy cel.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan profesor, pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze Sprawozdawco, jest tam wyra-
¿enie dotycz¹ce zalecenia wywieszania flag. Bojê
siê, ¿e jest to zachêcanie do tego, ¿eby tego nie czy-
niæ. Przy dzisiejszym kulcie flagi w wielu krajach,
przy kulcie flagi Unii Europejskiej, która nie
wprowadzi³a tego wyra¿enia do dokumentu
zwi¹zanego z traktatem lizboñskim, stwierdzenie
„zaleca siê” niektórzy odbior¹ tak, ¿e siê z tego re-
zygnuje. Czy pan nie odczuwa tego, ¿e jest to ja-
kieœ salwowanie tych ludzi, pozwalanie im, ¿eby
nie wieszali? Jest tak w wielu spó³dzielniach, ¿e
mimo ¿¹dañ nie wywiesza siê flagi, dopiero po
d³ugim domaganiu siê flaga jest zawieszana, i to
nie w ka¿dym budynku. A banki? W banku naro-
dowym nie ma zawieszonej flagi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Proszê.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Senato-

rze, podzielam pana zdanie w drugiej czêœci…)
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, przepraszam bardzo. Jeszcze

raz proszê o spokój, bo robi siê chaos na sali.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, podzielam pana zdanie wyra-

¿one w drugiej czêœci wypowiedzi, a nie wszyscy to
czyni¹, jednak wprowadzenie tego przepisu by³o-
by zawê¿eniem. Tak wynika z opinii prawnej.

(Senator Ryszard Bender: Czy oznacza to nieo-
mylnoœæ tych prawników?)

Ja nie jestem prawnikiem. Cytujê ich i wierzê
w m¹droœæ, a ona jest…

(SenatorRyszardBender: To jestnadmiernykult.)
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To nie jest nadmierny kult. Myœlê po prostu, ¿e
ten, kto zechce wywiesiæ flagê, to teraz, w œwietle
obowi¹zuj¹cych przepisów, mo¿e to uczyniæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Henryk WoŸniak.
Czy s¹ jeszcze jakieœ dalsze pytania? Chodzi o to,

¿ebyœmy mogli ju¿ ewentualnie przygotowaæ listê.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, nie chcia³bym

mieæ tu w¹tpliwoœci. Jeœli literalnie czytaæ tê po-
prawkê, to ona oznacza, ¿e jest zalecenie podno-
szenia flagi z okazji œwi¹t pañstwowych i lokal-
nych równie¿ w miejscach niepublicznych, pry-
watnych, co nie wyklucza mo¿liwoœci wywiesza-
nia flagi przy innych okazjach ni¿ rocznice pañ-
stwowe na przyk³ad na w³asnym domu. Nie bêdê
za coœ takiego œcigany, tak?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Nie wyklucza, natomiast jakby zamazuje w od-
biorze publicznym tê ustawê, zgodnie z któr¹ ka¿-
dy z nas z odpowiedni¹ czci¹ i w takim czasie,
w którym chce, mo¿e flagê wywiesiæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma, wiêc proszê teraz… Aha,

jeszcze pan senator? Ale to ju¿ do dyskusji, tak?
Chcê powiedzieæ, ¿e projekt tej ustawy zosta³

wniesiony przez pos³ów. Do prezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji.

Witamy pana Piotra Stachañczyka, podsekre-
tarza stanu.

Panie Ministrze, czy chce pan zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Wysoka Izbo, Pani Marsza³ek, tylko wtedy, gdyby
by³y pytania do rz¹du. Rz¹d od pocz¹tku uzna³, ¿e
jest to projekt przede wszystkim poselski, dotycz¹cy
spraw, które powinien rozstrzygaæ parlament.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Ministrze.
Czy maj¹ pañstwo senatorowie pytania?
(G³os z sali: Senator Andrzejewski.)
Pan senator Piotr Juliusz £ukasz Andrzejewski

chce zadaæ pytanie skierowane do pana ministra.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Jak bêdzie wygl¹daæ, Panie Ministrze, egzek-
wowanie tego prawa? Ja mam z³e doœwiadczenia,
je¿eli chodzi o ochronê god³a, a tym bardziej, je¿eli
chodzi o ochronê flagi. Czy jest jakiœ algorytm, ja-
kiœ tryb dzia³añ czy mo¿liwoœæ monitorowania
i w konsekwencji egzekwowania stanowionego
przez nas w tym zakresie prawa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznyc
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zapis proponowanego ust. 3 jest z istoty swojej

treœci zapisem nieegzekwowalnym. By³a o tym
mowa równie¿ w Sejmie. On w pierwotnym
kszta³cie przed³o¿enia poselskiego mia³ postaæ
obowi¹zku, po czym w Sejmie rozpoczê³a siê dys-
kusja nad mo¿liwoœciami egzekwowania takiego
obowi¹zku. W rezultacie w toku dalszych prac
przepis ten zosta³ zmieniony. Dzisiaj to jest tylko
wezwanie. Ustawodawca wzywa obywateli oraz
podmioty gospodarcze, aby w okreœlonych termi-
nach wywiesza³y flagê pañstwow¹. Wezwanie z is-
toty rzeczy nie mo¿e byæ egzekwowane. To nie jest
prawny obowi¹zek.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie uzupe³niaj¹ce.
Czy wobec tego wykonanie zastêpcze bêdzie ob-

ligowa³o do zwrotu kosztów zast¹pienia tego obo-
wi¹zku na przyk³ad przez gminê w sytuacji, kiedy
ktoœ demonstruje przeciwko fladze i hymnowi,
czy uwa¿a, ¿e trzeba wywiesiæ flagê europejsk¹,
a flagi polskiej wywieszaæ nie ma potrzeby, albo
wywiesiæ flagê miasta, a nie flagê polsk¹? Czy wte-
dy, kiedy bêdzie wykonanie zastêpcze, bêdzie
mo¿na dochodziæ kosztów i od kogo?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Ten zapis nie przewiduje ¿adnych mo¿liwoœci
wykonania zastêpczego. Nikt niczego na podsta-
wie tego zapisu nie bêdzie musia³ czyniæ. ¯aden
organ pañstwowy nie bêdzie na podstawie tego
przepisu móg³ komukolwiek czyniæ zarzutu, ¿e
flagi nie wywiesi³ albo wywiesi³ nie w tym termi-
nie, w jakim powinien, a tak¿e nie bêdzie móg³ za
nikogo flagi w ¿adnym terminie wywieszaæ. Po-
wiedzia³ to bardzo wyraŸnie, jeszcze raz przypomi-
nam, pan senator sprawozdawca. To jest proœba
parlamentu do obywateli, ¿eby byli chêtni i goto-
wi, i wywieszali flagi, kolokwialnie mówi¹c. Ale to
jest proœba, wy³¹cznie proœba.

Senator Piotr Andrzejewski:

Kolejne pytanie uzupe³niaj¹ce.
Czy wobec tego w ogóle jest to materia ustawo-

wa, zdaniem rz¹du?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Zgodnie z opini¹ Biura Legislacyjnego, którego
pogl¹d jako prawnik podzielam, to nie jest mate-
ria ustawowa.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze, teraz pan senator Pawe³ Klimowicz,
proszê.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Zwracam siê do pana ministra jako do specjali-
sty z pytaniem, czy god³o pañstwowe, które wisi
nad pani¹ marsza³ek, ma wygl¹d zgodny z ustaw¹
z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach
pañstwowych. Mnie siê wydaje, ¿e najciemniej
jest pod latarni¹. Dziêkujê.

(G³os z sali: Bardzo dobre pytanie.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk:

Odpowiadam…
(G³os z sali: Ale to wykracza…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tak, to

jest…)
…Panie Senatorze.
Poziom mojej wiedzy i specjalizacji w tej tematy-

ce jest niestety zbyt niski, abym to móg³ oceniæ od
rêki. Je¿eli Kancelaria Senatu lub pani marsza³ek
zwróci siê do ministerstwa, to ministerstwo dyspo-
nuje ekspertami, którzy w krótkim terminie przy-
gotuj¹ ocenê tego piêknego god³a, które wisi nad
pani¹ marsza³ek, z punktu widzenia za³¹cznika do
ustawy z 1980 r., bo to w za³¹czniku do tej ustawy
jest zamieszczony wzór god³a pañstwowego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
A poza tym trudno, ¿eby pan minister odpowia-

da³ odwrócony plecami do Izby Wy¿szej.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
No to w ¿adnym wypadku.)

Tak, w ¿adnym wypadku.
Bardzo proszê, pan senator Ryszard Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, czy zgodzi siê pan z pogl¹dem,
¿e to jest regres w porównaniu z tym, jak by³o
w Rzeczypospolitej odrodzonej po stu dwudziestu
trzech latach niewoli? Flaga pañstwowa zawsze
by³a wymagana. Jako dzieciak widzia³em, jak
przychodzi³ dzielnicowy w czapce z paskiem pod
brod¹ i jeœli flagi nie by³o, dawa³ dziesiêæ z³otych
kary. Pamiêtam, ¿e mój s¹siad musia³ zap³aciæ
dziesiêæ z³otych kary i przyszed³ po¿yczyæ pie-
ni¹dze. Taka by³a sytuacja.

Chodzi nam przecie¿ o zdrowy rozs¹dek. Cho-
dzi o honor i nimb, w najlepszym s³owa znacze-
niu, Rzeczypospolitej Polskiej i jej znamion, jaki-
mi s¹ god³o i flaga. Czy eksperci maj¹ nam t³uma-
czyæ, jak my mamy to wszystko zamazaæ? Musi-
my to maksymalnie interpretowaæ i w zwi¹zku
z tym bêdê sk³ada³ poprawkê, ¿eby takiego zu-
pe³nego rozwodnienia roli flagi, jakiego nigdzie nie
ma, ani w Europie ani za oceanem, tak¿e i u nas
nie by³o.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê. Rozumiem, ¿e nie by³o to py-
tanie, bo pan minister nie pamiêta, jak s¹dzê,
tych czasów…

(Senator Ryszard Bender: Ale mo¿e czyta³!)
… o których pan senator opowiedzia³.
(Senator Ryszard Bender: Mo¿e czyta³, mo¿e

mówili mu rodzice.)
By³a za to deklaracja pana senatora, ¿e…
Rozmowa pana ministra z rodzicami wykracza

poza procedowan¹ materiê.
(Senator Ryszard Bender: A! Rozumiem.)
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów ma pyta-

nie do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Piotr Stachañczyk:
Dziêkujê.)

Otwieram dyskusjê.
Pañstwo wiedz¹, ¿e trzeba zapisywaæ siê do

udzia³u w dyskusji.
Panowie senatorowie Stanis³aw Bisztyga i Zbi-

gniew Meres* z³o¿yli przemówienia do protoko³u.
Pan senator Ryszard Bender z³o¿y³ wniosek o cha-
rakterze legislacyjnym… Ju¿ z³o¿y³ ten wniosek?

(Senator Ryszard Bender: Z³o¿y.)
Dopiero, z³o¿y, a wiêc jeszcze go nie dosta³am.
(G³os z sali: Senator Bisztyga wycofa³ przemó-

wienie.)
Pan senator Bisztyga wycofa³ swoje przemó-

wienie.
Teraz poproszê uprzejmie pana senatora Ry-

szarda Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
No có¿, nawi¹za³em do tego, co zapamiêta³em.

Mo¿e to niekiedy gorszy³o, ¿e tak dbano o flagê, ale
przed wojn¹ wiêkszoœæ wywiesza³a flagi. Rzadko
kiedy by³o inaczej. Wtedy policjant w mundurze,
w czapce z paskiem pod brod¹, jak mówi³em… Po-
licjant mia³ wówczas wielki autorytet, widywa³o
siê go. Dziœ nikt nie wie, kto jest dzielnicowym, ja-
kakolwiek kontrola pañstwowa w ogóle znika, fla-
gi nie s¹ wywieszane. A wiêc policjant wy³uskiwa³
dom, na którym nie by³o flagi. I wiem, ¿e przyszed³
do nas s¹siad po¿yczyæ dziesiêæ z³otych, ¿eby za-
p³aciæ karê za to, ¿e flaga nie wisia³a. SprawdŸmy,
skoro mamy tak wspania³ych ekspertów, ¿e a¿
wrêcz w poezjê wchodz¹, zamiast trzymaæ siê pro-
zy ustawodawczej, niech oni sprawdz¹, jak by³o.
A jeœli tak by³o, no to by³a inna praktyka, flagê ho-
norowano. Dzisiaj wszystko ma byæ na luzie, jak

siê nasz¹ m³odzie¿ próbuje kszta³towaæ. Tym bar-
dziej zatem nale¿y zadbaæ, a¿eby konstatacji
wprowadzaj¹cych relatywizm nie by³o w tworzo-
nym przez nas prawie.

Dlatego proszê, a¿eby w art. 1 pkt 3 ustawy
z 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle,
barwach i hymnie oraz pieczêciach pañstwowych,
zapisaæ: flagê pañstwow¹ Rzeczypospolitej Pol-
skiej zobowi¹zuje siê podnosiæ. Po prostu umie-
œciæ s³owo „zobowi¹zuje” zamiast s³owa „zaleca
siê”. To bêdzie naprawdê twórcze z naszej strony.
To bêdzie œwiadczy³o o tym, ¿e mimo wt³oczenia
nas w ró¿ne, dzisiaj jeszcze niewyklarowane, for-
my dzia³ania publicznego Unii Europejskiej, o tê
nasz¹ suwerennoœæ dbamy. Bo salus rei publicae
naszej Rzeczypospolitej jest najwa¿niejsze. Musi-
my o tym szczególnie pamiêtaæ teraz, gdy wisi nad
nami niebezpieczeñstwo regionalizacji. Mo¿e Pan
Bóg sprawi, ¿e ono nie nast¹pi, nie staniemy siê
regionem. Jeœli jednak bêdziemy trwaæ w zupe³nej
inercji, jeœli bêdziemy pozwalali na takie niepre-
cyzyjne i wrêcz szkodz¹ce swoj¹ nieprecyzyjno-
œci¹ zapisy dotycz¹ce flagi pañstwowej, to
i w Brukseli powiedz¹: skoro oni tak robi¹, to
niech wieszaj¹ nasz¹ flagê. I dzisiaj ta flaga jest
wieszana, mimo ¿e w traktacie lizboñskim nic
o fladze nie ma. Dbajmy o flagê, niech w ka¿de
œwiêto wszêdzie wisi u nas bia³o-czerwona.

Sytuacja jest niebezpieczna, zw³aszcza
w spó³dzielniach. Pañstwo wiecie, ¿e wiêkszoœæ
budynków, mieszkañ to s¹ lokale spó³dzielcze. Te
œrodowiska s¹ bardzo zakotwiczone w dawnym
systemie, dla nich najwa¿niejszy by³ kolor czer-
wony, a nie biel i czerwieñ. Teraz w przeddzieñ
œwiêta trzeba siê od nich dos³ownie domagaæ, ¿e-
by zawis³y flagi, a nieraz wisz¹ one na co drugim
czy co trzecim domu. Honorujmy, o ile to mo¿liwe,
flagê i domagajmy siê od m³odego pokolenia, ¿eby
j¹ honorowa³o. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam uprzejmie.
Teraz mia³ byæ pan senator Andrzejewski, a po-

tem dopiero Sadowski.
(SenatorS³awomirSadowski:A, toprzepraszam.)
Chyba ¿e siê panowie dogadacie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e pan Sadow-

ski. Mnie siê nie spieszy.)
Skoro tak, to proszê uprzejmie, pan senator

Sadowski.
(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê, Pani

Marsza³ek.)
Przepraszam, przepraszam bardzo. Nie otrzy-

maliœmy tej poprawki, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: Przepraszam za to,

¿e nie dostarczy³em.)
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To jest pana poprawka. Dbamy o to, ¿eby ona
dotar³a na czas.

(Senator Ryszard Bender: Bardzo jestem
wdziêczny za przypomnienie.)

Proszê uprzejmie.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Dziêkujê koledze
Andrzejewskiemu za odst¹pienie miejsca.

Szanowni Pañstwo!
Senator Klimowicz zada³ istotne pytanie. Ja ja-

ko wiceprzewodnicz¹cy sejmiku warmiñsko-ma-
zurskiego, a tak¿e szef Komisji Heraldycznej, by-
³em twórc¹ herbu województwa warmiñsko-ma-
zurskiego. Odnosz¹c siê do god³a, które wisi w Se-
nacie, powiem, ¿e wed³ug mnie orze³ bia³y powi-
nien byæ na czerwonym polu. Daltonist¹ nie jes-
tem, ale to nie jest kolor czerwony. Wystarczy
spojrzeæ na flagê bia³o-czerwon¹. Moim zdaniem,
byæ mo¿e siê mylê, ale powinno to byæ raczej…
W ka¿dym razie jest takie zalecenie, aby na czer-
wonym polu by³ orze³ bia³y…

(Senator Jan Rulewski: Historyczny kolor.)
…z³ote szpony, dziób…
(Senator Ryszard Bender: Karmazyn.)
…i z³ota korona. Tak ¿e pytanie senatora Kli-

mowicza by³o zasadne. Raczej siê nie mylê. To ty-
le. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki, Najwy¿szy Senacie!
Problem, który tu stan¹³, to jest problem mate-

rii regulowanej ustaw¹ i sposobu tego regulowa-
nia. Podzielam zdanie wyra¿one w imieniu rz¹du,
¿e taka regulacja nie jest materi¹ ustawow¹ i oœ-
miesza dzia³alnoœæ legislacyjn¹. Nie wolno nam
tworzyæ prawa, w którym zalecamy albo wyra¿a-
my opiniê. Od tego jest uchwa³a. Jest to zapisane
w regulaminie w art. 85 – mo¿e dzisiaj te¿ bêdzie-
my mieli tak¹ sytuacjê – i mo¿na formu³owaæ ape-
le, stanowiska, ale to nie jest prawo, to nie jest
ustawa. Zreszt¹ zamiar by³ zupe³nie inny, a wy-
sz³o – jak bardzo czêsto wychodzi – coœ, co jest po-
tworkiem legislacyjnym z punktu widzenia same-
go sposobu traktowania materii legislacyjnej.

Pierwotny tekst, proponowany w ustawie, do-
tyczy³ ustalenia obowi¹zku bez wymuszania go
sankcj¹ karn¹. Nie mo¿na do przestrzegania pra-
wa goniæ tylko batem, bo jesteœmy œwiadomymi

obywatelami, a nie niewolnikami prawa, które eg-
zekwuje siê za pomoc¹ bata sankcji karnej. To te¿
jest w jakimœ sensie materia, która powinna le¿eæ
u podstaw tego, jak prawo mo¿e byæ interioryzo-
wane przez obywateli. Jest prawo, które nie ma
sankcji, a jest prawem, nie ma sankcji karnych,
ma tylko sankcje cywilistyczne. St¹d moje pyta-
nie o wykonanie zastêpcze i ponoszenie kosztów
tego wykonania, bo to te¿ jest w jakimœ sensie
sankcja cywilna.

Ten tekst pierwotnie brzmia³ w ten sposób: fla-
gê pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej podnosi
siê na budynkach lub przed budynkami miesz-
kalnymi oraz stanowi¹cymi miejsca prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej z okazji uroczystoœci
oraz rocznic i œwi¹t pañstwowych. Oczywiœcie, je-
¿eli ktoœ jej nie umieœci, to nie bêdzie odpowiada³
za wykroczenie, bo nie ma takiego wykroczenia
w zakresie ochrony, ale na pewno sprzeniewierzy
siê prawu, które obowi¹zuje powszechnie i w spo-
³eczeñstwie obywatelskim jest podniesione do
rangi ustawy. Osobnym problemem jest to, jak
ma funkcjonowaæ system prawa, jednak ze wzglê-
du na szczup³oœæ czasu nie bêdê tego rozwa¿a³,
nie bêdê siê wdawa³ w teoretyczne dywagacje. Wy-
daje mi siê, ¿e nale¿y to zapisaæ bez sankcji kar-
nej, ale w postaci, która jest materi¹ ustawow¹.
Nie „zaleca siê”. Wyrazy „zaleca siê” i „podnosiæ
i umieszczaæ” trzeba by zast¹piæ wyrazami „pod-
nosi siê i umieszcza” i wtedy z materii nieustawo-
wej robimy materiê ustawow¹. A poniewa¿ wszys-
cy jesteœmy zgodni co do tego, ¿e jednak taka po-
winnoœæ – bo to ju¿ nie jest przepis karny, wymu-
szenie batem sankcji karnej, ale powinnoœæ, któ-
r¹ siê stwierdza ustawowo w imieniu pañstwa
i spo³eczeñstwa obywatelskiego – jest zasadna,
nadajmy temu równie¿ charakter, który odpowia-
da randze materii ustawowej.

Sk³adam poprawkê, aby zamiast zapisywania
zalecenia, co nie jest materi¹ ustawow¹, zapisaæ
obowi¹zek niepoparty sankcj¹ karn¹, lecz ewen-
tualnie sankcj¹ wykonania zastêpczego. Tak¹ po-
prawkê pozwalam sobie z³o¿yæ. Prowadzi ona do
tego, ¿eby wyrazy „zaleca siê podnosiæ lub umie-
szczaæ” zast¹piæ wyrazami „podnosi siê lub umie-
szcza”. W ten sposób drobnym retuszem przywra-
camy rangê Sejmu i Senatu w stanowieniu prawa.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
W takim razie zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y z³o¿one wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, z³o¿yli je senator Bender i sena-
tor Andrzejewski, chcia³abym spytaæ pana mini-
stra, czy chce siê do nich odnieœæ. Nie chce. Dziê-
kujê bardzo.
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Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

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

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu dziewi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie
zmian do Konwencji miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec doty-
cz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-
-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie
16 kwietnia 2009 r.

Ustawa jest zawarta w druku nr 715, a sprawo-
zdania komisji w drukach nr 7154A i 715B.

Zapraszam pana senatora Macieja Grubskie-
go, który w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych
oraz Komisji Obrony Narodowej przedstawi spra-
wozdanie.

Proszê uprzejmie.

Senator Maciej Grubski:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wielce Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
W imieniu senackich komisji, Komisji Obrony

Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych, mam
przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie doty-
cz¹ce ratyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Da-
nii i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec
w sprawie zmian do Konwencji miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Da-
nii i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec doty-
cz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-
-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie
16 kwietnia 2009 r.

Wielonarodowy Korpus Pó³nocno-Wschodni
w Szczecinie funkcjonuje w oparciu o postano-
wienia wy¿ej wymienionej konwencji, sporz¹dzo-
nej w Szczecinie w dniu 5 wrzeœnia 1998 r. Kon-
wencja ta wesz³a w ¿ycie dnia 13 listopada 1999 r.
Inicjatywa zmiany statusu Kwatery G³ównej Kor-
pusu na dowództwo NATO ni¿szej gotowoœci zo-
sta³a podjêta podczas spotkania ministrów obro-
ny Królestwa Danii, Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Federalnej Niemiec w Berlinie w kwiet-
niu 2001 r. Jednoczeœnie ministrowie obrony zo-
bowi¹zali Komitet Korpusu do podjêcia dzia³añ

zwi¹zanych ze zmian¹ statusu Kwatery G³ównej
Korpusu.

Na kolejnym posiedzeniu ministrów obrony
w Warszawie w kwietniu 2002 r. przewodnicz¹cy
komitetu korpusu przedstawi³ studium na temat
dzia³añ niezbêdnych do osi¹gniêcia przez korpus
statusu dowództwa ni¿szej gotowoœci NATO.
W studium okreœlono, ¿e dowództwo korpusu
osi¹gnie wstêpn¹ gotowoœæ operacyjn¹ do koñca
roku 2003, a pe³n¹ do koñca roku 2005. Osi¹g-
niêcie pe³nej gotowoœci operacyjnej wi¹¿e siê z ko-
niecznoœci¹ przygotowania odpowiednich pod-
staw prawnych, które bêd¹ umo¿liwiaæ funkcjo-
nowanie kwatery g³ównej korpusu w prze-
kszta³conej formie. Niezbêdna zatem sta³a siê od-
powiednia zmiana postanowieñ konwencji doty-
cz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-
-Wschodniego, tak aby obecnoœæ korpusu w no-
wej formule by³a zgodna z prawem polskim. Zgod-
nie z art. 21 ust. 3 konwencji mo¿e byæ ona zmie-
niana w ka¿dym czasie za wspóln¹ pisemn¹ zgod¹
pañstw w niej uczestnicz¹cych.

W dniu 31 sierpnia 2004 r. Rada Pó³nocnoat-
lantycka, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w tym zakresie
w NATO procedur¹, podjê³a decyzjê o aktywacji
Kwatery G³ównej Korpusu Pó³nocno-Wschodnie-
go jako dowództwa NATO ni¿szej gotowoœci. Od
momentu podjêcia tej decyzji do kwatery g³ównej
korpusu zastosowanie maj¹ postanowienia pro-
toko³u dotycz¹cego statusu miêdzynarodowych
dowództw wojskowych ustanowionych na pod-
stawie Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego, czyli tak
zwanego protoko³u paryskiego, co oznacza, ¿e
korpus mo¿e korzystaæ z przywilejów gwaranto-
wanych jego postanowieniami.

Opisuj¹c bardziej szczegó³owo treœæ przedsta-
wionego do ratyfikacji porozumienia, nale¿y
wskazaæ, i¿ wiele jego postanowieñ ma na celu ta-
kie dostosowanie postanowieñ konwencji, aby
gwarantowa³a ona bezpoœredni¹ realizacjê posta-
nowieñ protoko³u paryskiego, i nastêpuje to przez
odwo³anie siê do niego wprost w poszczególnych
zapisach.

Zaproponowano tak¿e zmianê art. 6 konwencji
dotycz¹c¹ statusu prawnego korpusu, jak rów-
nie¿ jego kwatery g³ównej. Wynika to z faktu, i¿
status prawny kwatery g³ównej okreœlaj¹ odpo-
wiednie postanowienia protoko³u paryskiego,
z którymi zapisy konwencji musz¹ byæ zgodne.
Zmiana charakteru korpusu wi¹¿e siê z rozsze-
rzeniem krêgu podmiotów maj¹cych dostêp do
kwatery g³ównej korpusu i bior¹cych w nim
udzia³. Z uwagi na fakt, i¿ dotychczas w korpusie
uczestnicz¹ jedynie Polska, Dania i Niemcy, zaist-
nia³a koniecznoœæ zmiany odpowiednich posta-
nowieñ konwencji, aby umo¿liwiæ innym pañ-
stwom stosowny w nim udzia³. Znajduje to od-
zwierciedlenie w proponowanym porozumieniu
w sprawie poprawek do konwencji w okreœleniu
dotychczasowych pañstw stron konwencji jako
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pañstw za³o¿ycielskich i wprowadzeniu mo¿liwo-
œci udzia³u pañstw uczestnicz¹cych zarówno
w korpusie, jak i w kwaterze g³ównej. Wprowadza
siê definicjê pañstwa uczestnicz¹cego, zgodnie
z któr¹ s¹ to pañstwa strony Traktatu Pó³nocno-
atlantyckiego niebêd¹ce stron¹ konwencji, ale
uczestnicz¹ce w strukturze korpusu lub w jego
kwaterze g³ównej.

Nale¿y dodaæ, ¿e przedstawiciele pañstw ucze-
stnicz¹cych wchodz¹cy w sk³ad kwatery g³ównej
korpusu musz¹ mieæ zagwarantowane w zwi¹z-
ku z postanowieniami wspomnianego protoko³u
paryskiego takie same przywileje jak dotychcza-
sowi uczestnicy konwencji. Odnosi siê to do
zwolnieñ celnych, podatkowych, zagadnieñ
zwi¹zanych z jurysdykcj¹, Szanowna Pani Mar-
sza³ek, i w tym kierunku zmierzaj¹ odpowiednie
zmiany konwencji.

Nie bez znaczenia dla proponowanych zmian po-
zostaje równie¿ fakt, i¿ Królestwo Danii zamierza
ograniczyæ zakres swojego udzia³u w strukturach
dowództwa korpusu miêdzy innymi przez wy³¹cze-
nie ze struktur Brygady Wsparcia Dowodzenia Kwa-
teryduñskiegobatalionu ³¹cznoœci, a tak¿ezreduko-
wanie liczbypersoneluwsztabiekorpusuorazwyco-
fanie siê z udzia³u w kosztach utrzymania elemen-
tówwsparciadowodzeniakwaterykorpusu.Wszyst-
ko to powoduje koniecznoœæ modyfikacji tych posta-
nowieñ konwencji, które reguluj¹ kwestie finanso-
we, w szczególnoœci wspólny bud¿et korpusu. Pro-
ponuje siê zatem odst¹pienie od równego udzia³u
pañstw w finansowaniu bud¿etu, wskazuj¹c, i¿ wy-
sokoœæ wk³adów poszczególnych pañstw zostanie
okreœlona w drodze wzajemnego porozumienia,
a bud¿et bêdzie opiniowany corocznie.

Nale¿y dodaæ, ¿e zaproponowana zmiana art. 3
konwencji „Zadania i misje” wynika z konieczno-
œci dostosowania jej zapisów do celów funkcjono-
wania korpusu i jego kwatery g³ównej okreœlo-
nych przez Radê Pó³nocnoatlantyck¹ w zwi¹zku
z wydaniem decyzji o aktywacji kwatery g³ównej
jako dowództwa NATO ni¿szej gotowoœci.

Wejœcie w ¿ycie projektowanych zmian pozwoli
na ostateczne uruchomienie korpusu w zg³oszo-
nej do NATO formie. Polska jako cz³onek NATO
bêdzie posiada³a na swoim terytorium okresowo
dzia³aj¹ce – stosownie do odpowiedniej decyzji
NATO – dowództwo NATO. Oznacza to wzrost zau-
fania do Polski jako cz³onka sojuszu.

Skutki finansowe wynikaj¹ce z wejœcia w ¿ycie
projektowanego porozumienia w sprawie zmian
do konwencji bêd¹, oprócz tych, które ponosimy
od momentu powstania korpusu jako jego pañ-
stwo za³o¿ycielskie, zwi¹zane z koniecznoœci¹
ostatecznego przygotowania kwatery g³ównej kor-
pusu do osi¹gniêcia pe³nej gotowoœci operacyjnej,
zgodnie z wymogami wojskowymi NATO. Zostan¹
one pokryte ze œrodków w³asnych MON.

Szanowna Pani Marsza³ek, Komisja Spraw Za-
granicznych i Komisja Obrony Narodowej Senatu
zajmowa³y siê przedstawionymi projektami
uchwa³y w dniu 1 grudnia bie¿¹cego roku.
Uchwa³a nie wywo³a³a dyskusji, w obu komisjach
uzyska³a jednomyœlne poparcie. W zwi¹zku z tym
w imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicz-
nych i senackiej Komisji Obrony Narodowej pro-
szê Wysoki Senat o przyjêcie proponowanego pro-
jektu uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê, Pani Mar-
sza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Pan senator Piotr Andrzejewski i pan senator

Grzegorz Wojciechowski jako drugi pragn¹ zadaæ
pytania.

Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, pierwsze pytanie: kiedy zosta-
n¹ spe³nione te wymogi wewnêtrzne, o których
mówi art. 2? Bo bez tego bêdzie to pusta deklara-
cja. Mamy ró¿ne doœwiadczenia. Przystêpuj¹c do
NATO, zobowi¹zaliœmy siê, ¿e 2% produktu krajo-
wego brutto bêdzie poœwiêcane na dzia³alnoœæ
zwi¹zan¹ z przygotowaniem siê do realizowania
pe³nych funkcji i wywi¹zania siê z obowi¹zków
miêdzynarodowych w NATO, i to zobowi¹zanie
jest niedotrzymywane, nawet to 1,99% nie by³o
dotrzymane. W zwi¹zku z tym pytanie, w jakim
stopniu jest to tylko pobo¿ne ¿yczenie, a w jakim
stopniu pañstwo polskie jest obecnie przygotowa-
ne do tego, ¿eby zrealizowaæ te niezbêdne wymogi
wewnêtrzne.

I drugie pytanie: czy, je¿eli chodzi o bud¿et
MON, bêdzie to mia³o wyraz ju¿ w najbli¿szym
projekcie bud¿etu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:

Szanowna Pani Marsza³ek! Szanowny Panie
Senatorze, je¿eli chodzi o szczegó³y dotycz¹ce dat,
to ja bym nie chcia³ do tego siê odnosiæ, bo to jest
oczywiœcie kwestia MON. MON zapewnia jedno-
znacznie, ¿e œrodki… Zreszt¹ z dyskusji na temat
przysz³orocznego bud¿etu wynika, ¿e sytuacja
bud¿etu MON jest du¿o lepsza ni¿ sytuacja w ro-
ku obecnym. Myœlê, ¿e prace trwaj¹ ci¹gle, nieu-
stannie. My jesteœmy w sytuacji doœæ komforto-
wej, dlatego ¿e jako jeden z za³o¿ycieli tej struktu-
ry jesteœmy w niej najbardziej aktywni, pozostaje-
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my jako cz³onek za³o¿yciel, nie wycofujemy siê
i tak naprawdê otwieramy siê na zewn¹trz, dosto-
sowujemy siê do tych parametrów, które NATO
chce nadaæ, czyli podwy¿szamy wartoœæ jedno-
stki, podwy¿szamy jej gotowoœæ bojow¹, spe³nia-
my wszystkie obowi¹zki. A co do kwestii, kiedy te
finanse bêd¹, to je¿eli pan senator by siê zgodzi³,
w imieniu pana ministra ktoœ odpowiedzia³by na
to pytanie. Jednak sytuacja, jak wynika z zape-
wnieñ – zreszt¹ by³y pierwsze wstêpne rozmowy
na temat bud¿etu MON – w przysz³ym roku bêdzie
radykalnie lepsza ni¿ w tym roku, bo na przysz³y
rok przechodz¹ minimalne zobowi¹zania, co
oczywiœcie bêdzie skutkowa³o równie¿ w zwi¹zku
z tym, o co pyta³ pan senator, a przede wszystkim
p³ynnoœæ i mo¿liwoœci tego bud¿etu bêd¹ du¿o
wiêksze. Je¿eli to wystarczaj¹co…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Grzegorz Wojcie-
chowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Us³ysza³em, ¿e to jest Korpus Pó³nocno-Wscho-
dni w Szczecinie, nie wiem, czy dobrze…

(Senator Maciej Grubski: Tak, tak.)
Dla mnie pó³nocno-wschodni to by³by korpus,

nie wiem, w Bia³ymstoku, wtedy bym siê zgodzi³.
Sk¹d ta nazwa? Czy to jest zwi¹zane z celem czy
z czymœ innym, czy z tym, ¿e ktoœ inny jest w tym
korpusie i ten ktoœ jest wa¿niejszy ni¿ my i dlatego
ta nazwa jest dla Polski co najmniej dwuznaczna?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Senator Maciej Grubski:

Pani Marsza³ek! Szanowny Panie Senatorze!
Pañstwa za³o¿ycielskie to s¹ Polska, Dania i Re-
publika Federalna Niemiec. Myœlê, ¿e z tego mo¿-
na wnioskowaæ, ¿e to jest kwestia pó³nocno-
-wschodniego… Polskê traktujemy jako pañstwo
le¿¹ce na wschód od pozosta³ych. Myœlê, ¿e ta lo-
gika jest taka. Inne pañstwa, które s¹ cz³onkami
struktury, to S³owacja, Estonia, Litwa, Rumunia,
£otwa, USA i Republika Czeska. My mówimy
o kwestii dowództwa, struktury, która funkcjo-
nuje, bo jednostki s¹ oczywiœcie rozlokowane te¿
w innych miejscach kraju. Gdzieœ musi byæ to do-

wództwo, tak jak na przyk³ad Dowództwo Wojsk
Specjalnych jest w Krakowie, tak samo ka¿de do-
wództwo znajduje siê w okreœlonym miejscu. To
jest struktura o bardzo wysokich parametrach, to
jest struktura, która przynosi chlubê Polsce, to
jest struktura, która pokazuje, ¿e jesteœmy bar-
dzo dobrym sojusznikiem w ramach NATO i do-
stosowujemy równie¿ tê strukturê do tych natow-
skich parametrów wy¿szej gotowoœci. Moim zda-
niem, nale¿y tylko chwaliæ taki projekt. Myœlê, ¿e
jego przekszta³cenia zmierzaj¹ w dobrym kierun-
ku, dlatego ¿e rozwi¹zuj¹ pewne problemy, które
by³y wczeœniej, urealniaj¹ to i dostosowuj¹ do
oczekiwañ traktatu dotycz¹cych takich struktur.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
To jest projekt ustawy wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister obrony naro-
dowej.

Niestety, dzisiaj nie mamy przyjemnoœci goœciæ
przedstawiciela rz¹du ze wzglêdu na jego nadzwy-
czajne obowi¹zki.

Czy pañstwo senatorowie pragn¹, abym teraz
og³osi³a przerwê techniczn¹, czy zrezygnuj¹
z ewentualnych pytañ do przedstawiciela rz¹du?

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Uwa¿am przede wszystkim, ¿e trzeba wyst¹piæ
z jakimœ pismem do marsza³ka, ¿e to jest lekcewa-
¿enie – tak trzeba powiedzieæ – przez urzêdników,
bo sami ministrowie rzadko u nas siê zjawiaj¹,
przez tych podministrów, wiceministrów, naszej
Izby, wy¿szej izby parlamentu polskiego. I gdyby
by³o mo¿na, ale wiem, ¿e czas nas goni, nale¿a³o-
by nawet przez wys³anego umyœlnego sprowadziæ
jednego czy drugiego podministra. Ale, Pani Mar-
sza³ek, cnota roztropnoœci weŸmie górê, bo – pani
jest lepiej w tym zorientowana – œwiêta siê zbli¿a-
j¹, wiêc mo¿e i ministrowie s¹ zajêci jakimiœ przy-
gotowaniami przedœwi¹tecznymi, którymi i my
chcemy siê zaj¹æ. W zwi¹zku z tym chcia³bym za-
pytaæ o coœ senatora sprawozdawcê, a póŸniej, je-
œli pani marsza³ek zezwoli, skierowa³bym jeszcze
to pytanie do wiceministra.

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy komisja
rozpatrywa³a bud¿et? Czy jest przewidziany bu-
d¿et i w jakiej wysokoœci? Czy jakiœ bud¿et jest po-
równywalny z polskim, na przyk³ad niemiecki czy
duñski? Który z nich jest wiêkszy, który jest
mniejszy i dlaczego?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie udzielam g³osu senatorowi sprawo-

zdawcy.

Senator Maciej Grubski:

Szanowna Pani Marsza³ek! To nie jest tak, ¿e
przedstawiciele rz¹du nie s¹ przygotowani, bo za-
równo Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak
i MON s¹ przygotowane. Na posiedzeniu komisji
byli pañstwo dyrektorowie i myœlê, ¿e mo¿emy
spokojnie ich o to zapytaæ.

Je¿eli móg³bym, to odniosê siê tylko do pytania
pana senatora. Jak ju¿ powiedzia³em po pytaniu
pana senatora Andrzejewskiego, rozpatrywaliœ-
my wstêpnie bud¿et MON. Ta sytuacja jest du¿o
lepsza ni¿ w tym roku, mamy tu du¿¹ p³ynnoœæ.

Na temat szczegó³owy, dotycz¹cy sk³adek, siê
nie wypowiem, bo tych informacji nie posiadam.
Myœlê, ¿e do tego, je¿eli taka bêdzie wola Wysokie-
go Senatu, spokojnie móg³by siê odnieœæ pan dy-
rektor. Ale nie ma tu ¿adnych zagro¿eñ, wprost
przeciwnie, jest to dzia³anie bardzo pozytywne.

(Senator Ryszard Bender: Dziêkujê. Pani Marsza-
³ek,czymo¿naprosiæoodpowiedŸpanadyrektora? )

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, chwileczkê, momencik, pro-
szê mi pozwoliæ…

(Senator Ryszard Bender: Czasami dyrektor
czy wicedyrektor wiedz¹ wiêcej ni¿ sam minister.)

(Senator Janusz Rachoñ: Nie, to ju¿ by³o.)
(SenatorNorbertKrajczy: Ju¿panudziêkujemy.)
Panie Senatorze, z najwiêksz¹ przyjemnoœci¹

zaprosi³abym na trybunê pana dyrektora, ale do
wyst¹pienia upowa¿nieni s¹ dziœ pan Stanis³aw
Komorowski, podsekretarz stanu w MON, i pan
Jacek Najder. To jest decyzja pana marsza³ka. S¹
to osoby, które dzisiaj z trybuny senackiej mog¹
zabraæ g³os w omawianej sprawie.

Tak wiêc dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: To jest lekcewa¿enie.

Oni nas lekcewa¿¹.)
Panie Senatorze, zakoñczmy ju¿ tê dyskusjê.

Zgadza siê pan, dobrze?
(Senator Norbert Krajczy: Zgadza siê.)
(Senator Ryszard Bender: Chyba nie mamy

wyjœcia.)
PañstwoSenatorowie,bardzouprzejmiedziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Dodyskusjiniktsiêniezapisa³, jedyniesenatorSta-

nis³aw Bisztyga z³o¿y³ przemówienie do protoko³u.*

Czy ktoœ jeszcze siê zg³asza? Nikt nie chce.
Dziêkujê pañstwu senatorom.
W takiej sytuacji informujê, ¿e g³osowanie

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Miêdzyna-
rodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA),
przyjêtego w Bonn 26 stycznia 2009 r.

To druk nr 716. Sprawozdania komisji s¹
w drukach nr 716A i 716B.

Widzê ju¿ pana senatora Janusza Rachonia,
który przedstawi sprawozdanie Komisji Spraw
Zagranicznych.

Proszê uprzejmie.

Senator Janusz Rachoñ:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Spraw Zagranicznych sprawozdanie o ustawie
dotycz¹cej ratyfikacji Statutu Miêdzynarodowej
Agencji Energii Odnawialnej, przyjêtego w Bonn
26 stycznia 2009 r., zamieszczone w drukach se-
nackich nr 716 i 716A.

Wysoka Izbo! W dniu 26 stycznia 2009 r. na
konferencji za³o¿ycielskiej w Bonn zosta³ przyjêty
Statut Miêdzynarodowej Agencji Energii Odna-
wialnej, zwany w skrócie IRENA, od pierwszych li-
ter nazwy w³asnej: The International Renewable
Energy Agency. Podpisa³o go siedemdziesi¹t piêæ
pañstw, w tym dziewiêtnaœcie pañstw Unii Euro-
pejskiej, wœród których znalaz³a siê równie¿ Pol-
ska. Do 27 lipca liczba pañstw sygnatariuszy
wzros³a do stu trzydziestu szeœciu, a wiele pañstw
ju¿ ratyfikowa³o ten dokument. W ka¿dym z pañ-
stw ratyfikacja lub przyst¹pienie do statutu na-
stêpuje zgodnie z w³aœciwymi procedurami kon-
stytucyjnymi. W Polsce zgodê na podpisanie tej
miêdzynarodowej umowy musi wyraziæ Sejm, po-
niewa¿ umowa spe³nia przes³anki okreœlone
w art. 89 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Tê w³aœnie ustawê wyra¿aj¹c¹ zgodê na
dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej ratyfikacji statutu, przyjêt¹ przez Sejm na
piêædziesi¹tym czwartym posiedzeniu w dniu 19
listopada 2009 r., przedstawiam Wysokiej Izbie
i rekomendujê jej przyjêcie w imieniu Komisji
Spraw Zagranicznych.

W myœl Statutu Miêdzynarodowej Agencji
Energii Odnawialnej celem powstania agencji jest
powszechne promowanie, przyjêcie i zrównowa-
¿one wykorzystanie wszystkich form energii od-
nawialnej, przy uwzglêdnieniu interesów narodo-
wych, wewnêtrznych priorytetów, a tak¿e wspól-
nych korzyœci z takiego podejœcia do problemu
energii odnawialnej. Równorzêdnym celem po-
wstania agencji jest wk³ad energii odnawialnej
w ochronê œrodowiska, w ochronê klimatu, we
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wzrost gospodarczy oraz w rozwój regionalny.
W myœl statutu energia odnawialna oznacza
wszelkie formy energii wytwarzanej z odnawial-
nych Ÿróde³ energii w sposób, który nie narusza
równowagi ekologicznej. Energia odnawialna to
miêdzy innymi bioenergia, hydroenergia, energia
s³oneczna, energia wiatrowa, energia geotermal-
na czy te¿ s³abo jeszcze wykorzystywana energia
p³ywów morskich i fal oceanów. Dodam, ¿e pry-
watnie liczê na to, i¿ w krêgu zainteresowania
IRENA znajdzie siê równie¿ energia wodorowa.

(G³os z sali: Jaka?)
Wodorowa. Wodór jest odnawialnym Ÿród³em

energii. Spalanie wodoru jest procesem wysoce
egzotermicznym, a powstaje w tym procesie wy-
³¹cznie woda. Z kolei w wyniku elektrolizy wody
otrzymujemy wodór.

Dzia³ania agencji maj¹ siê skupiæ na ogólnoœwia-
towym skupianiu siê na dziedzinie zwi¹zanej
z energi¹ odnawialn¹ i doskonaleniu w niej, a tak¿e
na rozpowszechnianiu doœwiadczeñ w zakresie jej
praktycznego zastosowania. Agencja ma oferowaæ
pañstwom cz³onkowskim pomoc i wsparcie we
wszystkich kwestiach zwi¹zanych z energi¹ odna-
wialn¹. Cz³onkami mog¹ zostaæ pañstwa nale¿¹ce
do Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tak¿e re-
gionalne miêdzyrz¹dowe organizacje integracji go-
spodarczej, które wyra¿aj¹ wolê dzia³ania zgodnie
ze statutem. Pañstwa te, a tak¿e organizacje, staj¹
siê cz³onkami agencji wtedy, kiedy podpisz¹ statut
i z³o¿¹ odpowiednie dokumenty ratyfikacyjne.

Organami agencji s¹: zgromadzenie, czyli
cz³onkowie, rada licz¹ca od jedenastu do dwu-
dziestu jeden cz³onków, a tak¿e sekretariat, czyli
dyrektor generalny i personel. Bud¿et agencji fi-
nansowany jest ze sk³adek obowi¹zkowych, do-
browolnych albo te¿ z innych ewentualnych Ÿró-
de³. Wysokoœæ obowi¹zkowych sk³adek cz³onkow-
skich obliczona jest wed³ug dochodów narodo-
wych poszczególnych pañstw. Sk³adka cz³onkow-
ska naszego kraju to oko³o 1% bud¿etu organiza-
cji. Kwota przewidziana na 2010 r. wynosi oko³o
104 tysiêcy dolarów amerykañskich. Pragnê tutaj
podaæ kilka przyk³adów tego, w jakiej wysokoœci
s¹ polskie sk³adki wp³acane do organizacji miê-
dzynarodowych; to dane z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. ONZ, bud¿et regularny – 12 milio-
nów 206 tysiêcy USD, Miêdzynarodowa Agencja
Energetyczna – 225 tysiêcy euro, Organizacja Na-
rodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Prze-
mys³owego – 550 tysiêcy euro, UNESCO – 17 ty-
siêcy USD, Miêdzynarodowa Agencja Energii Ato-
mowej – 230 tysiêcy 127 dolarów amerykañskich.

Siedziba agencji zostanie wybrana na pier-
wszym posiedzeniu. Na tymczasow¹ siedzibê wy-
brano Abu Dhabi, stolicê Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich, a tymczasowym dyrektorem gene-
ralnym zosta³a pani Hélène Pelosse z Francji.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e po to, aby Polska mog³a
wype³niæ do 2020 r. postanowienia przyjête przez
Uniê Europejsk¹ dotycz¹ce zwiêkszenia energii
produkowanej ze Ÿróde³ odnawialnych, które wy-
nosz¹ 15% ca³ej puli energii dla naszego kraju,
a tak¿e zapewniæ dziesiêcioprocentowy udzia³ bio-
paliw w rynku paliw transportowych, nale¿y wpro-
wadziæ nowe technologie, utrzymaæ mechanizmy
wsparcia dla producentów, promowaæ rozwój re-
gionów s³abszych ekonomicznie oraz wprowadziæ
inwestycje energooszczêdne. Innymi s³owy, ucze-
stnictwo Polski w tej miêdzynarodowej agencji,
która skupia siê wy³¹cznie na kwestiach energety-
ki odnawialnej i na dzia³aniach zwi¹zanych z t¹
energetyk¹, daje nowe mo¿liwoœci dziêki transfe-
rowi technologii, wspó³pracy naukowej czy wresz-
cie zwiêkszeniu œwiadomoœci spo³ecznej.

Organem wiod¹cym we wspó³pracy z Miêdzy-
narodow¹ Agencj¹ Energii Odnawialnej bêdzie po
stronie polskiej minister gospodarki. Z kolei umo-
wa miêdzynarodowa bêdzie dotyczy³a urzêdów
i instytucji naukowo-badawczych.

Komisja Spraw Zagranicznych po rozpatrzeniu
ustawy na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2009 r.
wnosi, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ proce-
dowany projekt uchwa³y bez poprawek. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy pan senator Jurcewicz chce jeszcze coœ do-

daæ jako sprawozdawca Komisji Gospodarki Na-
rodowej?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej

wnoszê, aby Senat przyj¹³ uchwa³ê o przyjêciu
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawo-

zdawców?
Bardzo proszê, pan senator Ryszard Bender.

Proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Bender:

Chcia³bym spytaæ pierwszego z panów senato-
rów sprawozdawców odnoœnie do wagi energii od-
nawialnej zwi¹zanej z rozdzielaniem wody na wo-
dór i inne sk³adniki – wiedzia³em, jakie to s¹,
w szkole œredniej i ju¿ zapomnia³em – czy ona do-
tyczy równie¿ geotermii?
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(Senator Janusz Rachoñ: Tak jest.)
Czy w zwi¹zku z tym – druga czêœæ pytania

– mo¿na liczyæ, ¿e w tej materii bêd¹ wsparte nie
tylko inicjatywy rz¹dowe, ale równie¿ pozarz¹do-
we, jak chocia¿by ta dotycz¹ca geotermii, jak¹
podjêli – ju¿ mieli zapewnion¹ pomoc rz¹dow¹,
któr¹ potem cofniêto – ojcowie redemptoryœci
zwi¹zani z Radiem Maryja ojca Tadeusza Rydzyka
i z tamtymi inicjatywami wokó³ radia, zw³aszcza
tak wa¿nymi, jak geotermia, skoro pan senator
sprawozdawca mówi, ¿e to jest wa¿ne. Czy oni ró-
wnie¿ mog¹ liczyæ na wsparcie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Senatorze, wed³ug mojej wiedzy ta agen-
cja, IRENA, bêdzie siê zajmowa³a g³ównie transfe-
rem technologii. Nie znalaz³em w materia³ach ¿a-
dnych informacji co do tego, aby udziela³a gran-
tów, pomocy, czy finansowa³a tego typu rozwi¹za-
nia. Najistotniejszy element dzisiaj to nowoczesne
technologie, tak zwane hi-tech, w zakresie energii
odnawialnej.

(Senator Ryszard Bender: Tylko dla instytucji
rz¹dowych?)

Nie, nie, technologie s¹ dostêpne dla wszyst-
kich.

(Senator Ryszard Bender: Czyli bêd¹ i dla geo-
termii, dla Radia Maryja?)

Oczywiœcie, oczywiœcie…
(Senator Ryszard Bender: Dobrze.)
…dla wszystkich dostêpne nowoczesne te-

chnologie. Nie jestem jednak w stanie zagwaran-
towaæ panu, ¿e tê technologiê bêdzie mo¿na do-
staæ za darmo, prawdopodobnie trzeba bêdzie j¹
kupiæ.

(Senator Ryszard Bender: Mo¿e za symboliczn¹
z³otówkê, na przyk³ad.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Grzegorz Wojciechowski, potem
pani senator Janina Fetliñska.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Oprócz technologii, do uzyskania energii odna-
wialnej potrzebne jest czasami coœ wiêcej, czasa-
mi sprawa tej energii nie mo¿e siê przebiæ przez
chocia¿by jakieœ uwarunkowania ekologiczne.
Czy w tym zakresie agencja równie¿ bêdzie siê sta-

ra³a wykonaæ badania, które jednoznacznie wy-
ka¿¹, czy na przyk³ad elektrownia wodna na rzece
faktycznie powoduje jakieœ straty ekologiczne,
czy te¿ nie?

I druga kwestia. Czy do tej energii bêdzie te¿ ta-
kie szersze podejœcie? Czy ona bêdzie, ¿e tak po-
wiem, bilansowana w tym sensie, ¿e na przyk³ad
biopaliwa... Jak wiadomo, to z jednej strony czy-
sta energia, ale z drugiej – przy produkowaniu na-
wozów, jakie s¹ do tego zu¿ywane, stosuje siê, po-
wiedzmy, gaz i inne materia³y, którymi zatruwa
siê œrodowisko. Czy bêd¹ to wiêc jakieœ takie ba-
dania, które wyka¿¹, ¿e jeden kierunek jest w³a-
œciwy, a inny – nieco gorszy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Proszê.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Senatorze, energia odnawialna w myœl
statutu IRENA oznacza wszelkie formy energii
wytwarzanej z odnawialnych Ÿróde³ energii w spo-
sób, który nie narusza równowagi ekologicznej.
I w zwi¹zku z tym taki zapis w statucie zapewnia
te wszystkie sprawy, o których pan mówi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I proszê, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³abym zapytaæ – bo mo¿e

nie us³ysza³am dok³adnie, mo¿e siê nie skupi³am
– gdzie znajduje siê siedziba IRENA? I czy tam s¹
zatrudnieni Polacy, polscy eksperci, jaki jest nasz
udzia³ finansowy i jakie bêd¹ potencjalne, przy-
puszczalne korzyœci finansowe? Jaka jest sytua-
cja w tym zakresie?

I druga sprawa, o któr¹ chcia³abym zapytaæ.
Wymieni³ pan wiele Ÿróde³ energii odnawialnej,
ale nie wspomnia³ pan o fotowoltaice. U mnie
w domu pisano pracê magistersk¹ na ten temat
i ja ci¹gle jestem tym zainteresowana. Jeœli mo¿-
na prosiæ, to…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Senator Janusz Rachoñ:

Tak. Je¿eli chodzi o obszar tych Ÿróde³ energii
odnawialnej, to oczywiœcie równie¿ fotowoltaika
jest tutaj w tym katalogu. To jest pierwsza sprawa.
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Sprawa druga. Je¿eli chodzi o siedzibê, to jest
to siedziba tymczasowa, w momencie podpisania
umowy zosta³o wyznaczone Abu Dhabi, a wybór
siedziby sta³ej odbêdzie siê na pierwszym posie-
dzeniu IRENA, tak ¿e to nie jest jeszcze rozstrzyg-
niête. W tej chwili mamy tymczasowego dyrektora
generalnego, którym zosta³a pani Hélène Pelosse
z Francji, ale to, jeszcze raz mówiê, tymczasowo,
poniewa¿ nie odby³o siê jeszcze pierwsze posie-
dzenie. Je¿eli zaœ chodzi o nasz udzia³, to ja szcze-
gó³owo to przedstawia³em, ale pozwolê sobie jesz-
cze raz powtórzyæ, mianowicie sk³adka cz³onkow-
ska naszego kraju to oko³o 1% bud¿etu organiza-
cji w przewidzianej na rok 2010 w kwocie w wyso-
koœci 104 tysiêcy dolarów amerykañskich. Dla
porównania, Pani Senator, chcê podaæ jeszcze
raz, ¿e na przyk³ad polska sk³adka cz³onkowska
dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, bud¿et
regularny, to jest 12 milionów 206 tysiêcy dola-
rów amerykañskich, dla Miêdzynarodowej Agen-
cji Energetycznej – 225 tysiêcy euro, dla Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju
Przemys³owego – 550 tysiêcy euro, dla UNESCO –
17 tysiêcy dolarów amerykañskich, dla Miêdzy-
narodowej Agencji Energii Atomowej, bud¿et re-
gularny – 230 tysiêcy 127 dolarów amerykañ-
skich. Innymi s³owy, sk³adka polska dla IRENA
jest bardzo nisk¹ sk³adk¹, to po pierwsze. Po dru-
gie, ona oczywiœcie zale¿y od liczby cz³onków,
czym wiêcej ich jest, tym ni¿sza sk³adka cz³on-
kowska. A w zwi¹zku z tym myœlê, ¿e ta sk³adka
bêdzie jeszcze ni¿sza.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, jeszcze pan senator Wojcie-
chowski, potem pan senator Gruszka.

Proszê, Panie Senatorze Grzegorzu.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Czy ten bud¿et zapewni poprawnoœæ dzia³ania
agencji? Bo on jest, powiedzmy…

(Senator Janusz Rachoñ: Skromny.)
…skromny, co najmniej skromny. I czy przewidy-

wane s¹ wiêksze œrodki? Bo niew¹tpliwie te badania
s¹ badaniami dosyæ drogimi. Dziêkujê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Senatorze, mówimy tylko o tym bud¿ecie
podstawowym, ze sk³adek. A przewiduje siê, ¿e
IRENA bêdzie mia³a ró¿nego rodzaju inne Ÿród³a
dochodów, jak granty zewnêtrzne, dotacje, dona-
cje itd. Tak ¿e ta podstawowa sk³adka, o której
mówimy, dotyczy zapewnienia, ¿e tak powiem,
biurokracji, tego podstawowego zakresu dzia³añ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
W³aœnie kwestia tej biurokracji mnie interesu-

je, bo w zasadzie nie zosta³a udzielona kompletna
odpowiedŸ na pytanie pani senator Fetliñskiej,
gdy zapyta³a, czy przewidziany jest udzia³ pol-
skich przedstawicieli w tym ciele. Czy zak³ada siê
liczbê osób, które maj¹ pracowaæ w tej agencji?
I czy przewiduje siê rozwój tej agencji, na przyk³ad
stworzenie jej przedstawicielstwa w Polsce? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ.

Senator Janusz Rachoñ:

Je¿eli chodzi o sk³ad, to ju¿ tutaj go prezento-
wa³em. Teraz muszê to odszukaæ… A wiêc orga-
nami agencji s¹: zgromadzenie, czyli cz³onkowie,
rada – zapisano na dzieñ dzisiejszy: od jedenastu
do dwudziestu jeden cz³onków – a tak¿e sekreta-
riat, czyli dyrektor generalny i personel – nie
wiem, ile jest tego personelu. Te decyzje bêd¹ po-
dejmowane na pewno przez zgromadzenie IRENA,
którego posiedzenie jeszcze siê nie odby³o. W ka¿-
dym razie w za³o¿eniach czytamy, jeszcze raz po-
wtarzam, ¿e to jest rada, od jedenastu do dwu-
dziestu jeden cz³onków, i sekretariat, czyli dyrek-
tor generalny i personel. W tej chwili jest tymcza-
sowy dyrektor generalny, ta organizacja jest na
etapie in statu nascendi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Kolejne pytanie… A, jeszcze pani senator Fet-
liñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³abym zapytaæ o tak¹

sprawê. Nied³ugo po wizycie we Francji przedsta-
wiciela naszego rz¹du – tam by³a mowa o energii
atomowej – w radio s³ysza³am kilka audycji
o szkodliwoœci tworzenia nowych elektrowni rze-
cznych. Tutaj stwierdzono, ¿e nawet w Europie
likwiduje siê takie elektrownie, poniewa¿ s¹ one
szkodliwe – ¿adne formy przep³awek czy te¿ in-
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nych urz¹dzeñ nie zabezpieczaj¹ ryb i innych ¿y-
j¹tek rzecznych, w zwi¹zku z tym nale¿y te elek-
trownie likwidowaæ. Jak to siê ma do strategii
rz¹du i do tej powstaj¹cej organizacji? Skoro mó-
wi siê o tak sprzecznych podejœciach… W krajach
europejskich du¿o jest tych elektrowni, u nas jest
siedemdziesi¹t, powinno byæ siedemset, a ju¿ mó-
wi siê o likwidacji istniej¹cych. Jest takie zamie-
szanie w tej kwestii, ¿e prosi³abym o oœwiecenie
mnie co do tego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Jeœli pan marsza³ek pozwoli… Ja nie czujê siê
kompetentny w tej sprawie, bo nie jestem specja-
list¹ od hydroenergetyki, ale bardzo chêtnie po-
rozmawiam z pani¹ senator w kuluarach, ponie-
wa¿ w moim pojêciu to nie dotyczy materii tego
procedowanego projektu ustawy. Oczywiœcie
w statucie jest powiedziane, co to s¹ Ÿród³a energii
odnawialnej, jest tam równie¿ wymieniona hydro-
energetyka, ale kwestie… Je¿eli przy³o¿ymy do te-
go zapis statutowy, który mówi: z zachowaniem
podstawowych regu³ ochrony œrodowiska, to
myœlê, ¿e jest to jeden z bardzo istotnych elemen-
tów dzia³alnoœci agendy IRENA. Ona powinna
rozstrzygaæ równie¿ te kwestie, które pani senator
podnosi³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Mar-

sza³ku, chcia³bym dodaæ tylko…)
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

To tak¿e nie by³o tematem obrad Komisji Go-
spodarki Narodowej, wiêc, jeœli pani pozwoli, po-
wiem o tym w kontekœcie technicznym, tak to na-
zwê. Niedawno przyjmowaliœmy ustawê doty-
cz¹c¹ regionalnych oddzia³ów ochrony œrodowis-
ka, czyli instytucji, które w swoim zakresie maj¹
bardzo jednoznacznie okreœliæ, wydaj¹c w tej
sprawie swoj¹ opiniê czy decyzjê, czy nie ma szko-
dy dla ochrony œrodowiska. Zatem s¹dzê, ¿e
w procesie inwestycyjnym, jeœli przyjmie siê te za-
sady, te oddzia³y bêd¹ rozstrzyga³y miêdzy innymi
o szkodliwoœci czy te¿ nieszkodliwoœci.

(Senator Janusz Rachoñ: Czy ja móg³bym jesz-
cze, Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:

Ja bym jeszcze przytoczy³, Pani Senator, zapis
ze statutu IRENA: energia odnawialna w myœl sta-
tutu oznacza wszelkie formy energii wytwarzanej
z odnawialnych Ÿróde³ energii w sposób, który nie
narusza równowagi ekologicznej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie s³yszê.
Proszê pañstwa, projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac

parlamentarnych zostali upowa¿nieni minister
spraw zagranicznych oraz minister gospodarki.

Reprezentantem jest podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Gospodarki, pan Maciej Korolec. Nie
ma go w tej chwili na sali.

Czy maj¹ pañstwo jakieœ pytania do pana mini-
stra? Pytañ brak. Wobec tego, uwa¿am, pogodzi-
my siê z nieobecnoœci¹ pana ministra.

Otwieram dyskusjê.
Poniewa¿ nikt siê do niej nie zapisa³, to dla po-

rz¹dku informujê, i¿ senator Bisztyga z³o¿y³ swoje
przemówienie w dyskusji do protoko³u*, i dysku-
sjê zamykam.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci wiel-
kiego poety Juliusza S³owackiego w Jego 200. ro-
cznicê urodzin i 160. rocznicê œmierci.

Przypominam, ¿e jest to projekt uchwa³y okoli-
cznoœciowej, który zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów. Zawarty jest w druku nr 707, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 707O.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, senato-
ra Piotra £ukasza Andrzejewskiego, o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie uchwa³y.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Jako reprezentant Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu, Panie
Marsza³ku i Wysoki Senacie, powiem, ¿e propo-
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nujemy przyj¹æ projekt uchwa³y w sprawie
uczczenia pamiêci wielkiego poety Juliusza S³o-
wackiego w jego dwusetn¹ rocznicê urodzin i sto
szeœædziesi¹t¹ rocznicê œmierci z jedn¹, minimal-
n¹ poprawk¹. Polega ona na tym, aby w akapicie
trzecim wyrazy: „a najwa¿niejsze zadanie to pa-
triotyzm” zast¹piæ wyrazami: „oraz patriotyzm”.
Poprawka zyska³a powszechn¹ aprobatê, tak¿e
tych, którzy zainicjowali uchwa³ê. Zdanie, które
teraz w uchwale brzmi tak: „Wed³ug poety najwy¿-
sze wartoœci to prostota, pokora i ofiara, a najwa¿-
niejsze zadanie to patriotyzm, przejawiaj¹cy siê
w tworzeniu siebie doskonalszego po to, by godnie
i m¹drze wspomagaæ naród”, brzmia³oby w ten
sposób: „Wed³ug poety najwy¿sze wartoœci to pro-
stota, pokora i ofiara oraz patriotyzm, przejawia-
j¹cy siê w tworzeniu siebie doskonalszego po to,
by godnie i m¹drze wspomagaæ naród”.

Trzeba wyjaœniæ jednoczeœnie kwestiê, która
stanê³a na posiedzeniach komisji, mianowicie ta-
k¹, dlaczego podejmujemy uchwa³ê dotycz¹c¹
uczczenia pamiêci wtedy, kiedy koñczy siê rok po-
ety Juliusza S³owackiego. Dlatego, proszê pañ se-
nator i panów senatorów, ¿e Senat uczci³ ju¿ tê ro-
cznicê poprzez posiedzenie seminaryjne, otwarte,
z udzia³em zaproszonych goœci Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu. Zorganizowa³ te¿ konferen-
cjê razem z Muzeum Literatury, i w Muzeum Lite-
ratury, dwuetapowo: najpierw by³ „S³owacki
wspó³czesny”, a póŸniej odby³ siê koncert, je¿eli
chodzi o muzykê towarzysz¹c¹ dzia³alnoœci ro-
mantycznej, nie tylko Juliusza S³owackiego, ale
i równie¿ Adama Mickiewicza, na bardzo wysokim
poziomie artystycznym.

Trzeba powiedzieæ, ¿e dzia³alnoœæ Senatu w tym
zakresie, uwieñczona równie¿ uchwa³¹ posumowu-
j¹c¹ ten rok, jest podkreœleniem nie tylko tego, co zo-
sta³o strywializowane w wyra¿eniu, ¿e Juliusz S³o-
wackiwielkimpoet¹by³, tegoobiegowegopojêcia,ale
te¿ roli S³owackiego w dzia³alnoœci wielu polityków
i mê¿ów stanu. Przypomnê, ¿e to Józef Pi³sudski
w imieniu rz¹du Rzeczypospolitej powiedzia³, i¿ ma-
my do czynienia z osob¹, z poet¹, który królom by³
równy i dlatego powinien spocz¹æ na Wawelu,
Pi³sudski, który reprezentowa³ ducha romantyczne-
go w swojej g³êbokiej motywacji zwi¹zanej z niepod-
leg³oœci¹ Polski, mimo ¿e by³ bardzo pragmatycz-
nym, bezwzglêdnym i skutecznym politykiem.

Proszê równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e to, co wniós³
S³owacki w ró¿nych okresach swojej twórczoœci,
a zw³aszcza w ostatnim, ju¿ po towiañszczyŸnie,
okresie, tak zwanym genezyjskim, w swojej wizji
œwiata, by³o bliskie… antycypowa³o, jak podkreœ-
lono w uzasadnieniu wniosku, niejako zapowia-
da³o przyjœcie s³owiañskiego papie¿a, by³o jakby
prorocz¹ wizj¹ roli s³owiañszczyzny i roli Polski.

Trzeba wreszcie powiedzieæ, ¿e najbli¿szym
przyjacielem S³owackiego, obecnym przy jego

œmierci, by³ s³ynny Feluœ, jego przyjaciel z m³o-
dych lat, to jest œwiêty biskup Feliñski, w którego
pamiêtnikach znajdujemy mo¿e najbardziej
przejmuj¹cy opis roli S³owackiego w jego ¿yciu.

S³owacki do dzisiaj nie jest postaci¹ jednowy-
miarow¹. Nie mo¿e byæ tylko postaci¹ historycz-
n¹, jest cz³owiekiem, który antycypowa³ postawê
krytyczn¹, ironiczn¹, a jednoczeœnie bardzo prak-
tyczn¹, jeœli chodzi o rzeczywistoœæ, zarówno pol-
sk¹, jak i europejsk¹.

Dzisiaj nie mo¿na te¿ pomin¹æ roli S³owackie-
go, je¿eli chodzi o wspó³czesny teatr, sztukê, filo-
zofiê, wizjê œwiata, wizjê tego, jak funkcjonuje re-
ligia, i jego przekonañ, które zreszt¹ by³y bardzo
ciekawe w zestawieniu z dalsz¹ drog¹ póŸniejsze-
go biskupa Feliñskiego i które zaowocowa³y i w je-
go pokoleniu, i w nastêpnych bardzo specyficz-
nym stosunkiem polskoœci do europejskoœci. Gdy
dzisiaj mówimy o polityce wschodniej, to proszê
pamiêtaæ, ¿e S³owacki to poeta, który by³ Pola-
kiem, ale zarazem bardzo mocno identyfikowa³
siê z Ukrain¹. W jego twórczoœci przewijaj¹ siê
motywy ukraiñskie, które konweniuj¹, jak myœlê,
z nasz¹ dzisiejsz¹ polityk¹ zagraniczn¹ i z polityk¹
Unii Europejskiej, a wiêc S³owacki jest w tym
wzglêdzie inspiratorem. To wszystko, o czym mó-
wiê, przewija³o siê w czasie konferencji. Mówiono
tak¿e o tym – niczego nie ujmuj¹c historycznej roli
S³owackiego w literaturze – ¿e wspó³czeœni poety
postrzegali jego bardzo jednolit¹ niepodleg³oœcio-
wo-patriotyczn¹ postawê jako krytykê romantyz-
mu, ta postawa by³a dla nich czymœ bardzo kon-
trowersyjnym. Przypomnienie dzisiaj tej postaci
przez Senat w takim w³aœnie kontekœcie wydaje
siê równie¿, powiedzia³bym, takim budzeniem ro-
li tych, którzy tak jak Józef Pi³sudski, Jan Pawe³ II
i biskup Feliñski, s¹ kontynuatorami takiej wizji
wnosz¹cej polskoœæ do wielkiej tradycji kultury
europejskiej.

Z tych wszystkich wzglêdów proszê o poparcie
tej, jak myœlê, bezdyskusyjnej inicjatywy, z drob-
n¹ poprawk¹, w sprawie podjêcia uchwa³y doty-
cz¹cej uczczenia pamiêci S³owackiego i podsumo-
wania niejako Roku Juliusza S³owackiego w Se-
nacie Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Kultury i Œrodków Przekazu jest zawarte
w druku nr 707. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz do przedstawiciela wnioskodawców,
którym jest pani senator Fetliñska.

Czy s¹ jakieœ pytania?
Poniewa¿ pytañ nie ma, otwieram dyskusjê.
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Informujê, ¿e przemówienie do protoko³u z³o¿y³
senator Gruszka*.

Pani senator Fetliñska chcia³aby zabraæ g³os
w dyskusji. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Juliusz S³owacki urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1809 r.

w Krzemieñcu. Zosta³ wychowany w œrodowisku
elity intelektualnej i inteligenckiej. Ukoñczy³ pra-
wo na Uniwersytecie Wileñskim. W roku 1829
w wieku dwudziestu lat wyjecha³ do Warszawy,
gdzie pracowa³ jako aplikant w Komisji Rz¹dowej
Przychodów i Skarbu. Do dzisiaj w Urzêdzie Woje-
wódzkim na placu Bankowym jest tablica poœwiê-
cona Juliuszowi S³owackiemu.

Jako jedyny z wielkich poetów romantycznych
by³ przez pewien czas obserwatorem powstania li-
stopadowego. Jeszcze w czasie powstania wyje-
cha³ z misj¹ dyplomatyczn¹ do Londynu, a po jej
zakoñczeniu osiedli³ siê w Pary¿u, gdzie w 1832 r.
wyda³ zbiór m³odzieñczych utworów z okresu
warszawskiego. Pokazywa³ w nim œwiat prze¿yæ
wybitnych jednostek, sk³óconych ze œwiatem i za-
mkniêtych w krêgu problemów w³asnego wnê-
trza, a tak¿e problematykê zemsty, zdrady, wy-
stêpku, romantycznego „bólu istnienia”.

Œrodowisko paryskiej emigracji popowstanio-
wej niechêtnie przyjê³o poezjê S³owackiego, gdy¿
nie do zaakceptowania by³ jego indywidualistycz-
ny model romantyzmu. Krytykowany i osamot-
niony, krótko po wydaniu poezji wyje¿d¿a do Ge-
newy, zapocz¹tkowuj¹c kilkuletni okres podró¿y
do Rzymu, Neapolu, Grecji, Egiptu, Palestyny.
Z koñcem 1838 r. powraca do Pary¿a, gdzie pozo-
staje do koñca ¿ycia.

W czasie pobytu w Szwajcarii tworzy S³owacki
wielkie dramaty romantyczne, w których domi-
nuj¹ refleksje nad histori¹ oraz aktualn¹ sytuacj¹
polityczn¹. Nale¿y do nich przede wszystkim
„Kordian”, w którym poeta próbuje zrozumieæ
w³asn¹ generacjê oraz przyczyny upadku powsta-
nia listopadowego. Problematyka patriotyczna
i narodowa splata siê w tym utworze z problema-
tyk¹ egzystencjaln¹. W okresie szwajcarskim po-
wstaj¹ jeszcze dwa dramaty: „Horsztyñski” i „Bal-
ladyna” – baœñ polityczna na temat w³adzy osnuta
wokó³ legendarnych dziejów narodu. Piêkno al-
pejskiej przyrody staje siê inspiracj¹ dla wielu li-
ryków z tego okresu. Podró¿ na Wschód owocuje
poezj¹, proz¹ poetyck¹ i literacko kszta³towan¹
epistolografi¹. Jest to podró¿ nie tylko w prze-
strzeñ egzotycznej przyrody, ale tak¿e wyprawa
w czasie, ku bohatersko walcz¹cej Grecji – „Grób
Agamemnona”, ku dawnym w³adcom Egiptu –

„Rozmowa z piramidami”, w stronê Chrystusa
i Nowego Testamentu – „Podró¿ do Ziemi Œwiêtej
z Neapolu”. Podró¿ ta uœwiadomi³a poecie przemi-
janie i kruchoœæ ludzkiego ¿ycia – „Hymn. Smutno
mi, Bo¿e!”, budzi³a refleksje na temat podo-
bieñstw ró¿nych narodów, utwierdzi³a w typo-
wym dla polskich emigrantów przekonaniu o ska-
zaniu ich przez los na samotnoœæ, wieczn¹ tu³acz-
kê i niemo¿noœæ powrotu do ojczyzny. Pojawiaj¹
siê teraz utwory bêd¹ce pesymistycznymi obraza-
mi przysz³oœci, stylizowany na biblijn¹ przypo-
wieœæ „Anhelli” – o sybirskim losie Polaków, „Lilla
Weneda” – dramat z tragiczn¹ wizj¹ narodu. W ut-
worach tych pojawiaj¹ siê ju¿ sygna³y nowej po-
stawy wobec ¿ycia i historii. Kres romantycznego
indywidualizmu, przezwyciê¿enie postawy bajro-
nowskiego bohatera, zafascynowanego w³asn¹
samotnoœci¹, odnajdujemy w „Beniowskim”. Poe-
ta okreœla siebie jako przewodnika narodu w cze-
kaj¹cej naród koniecznej wielkiej przemianie.

Znajomoœæ z mistykiem Andrzejem Towiañ-
skim umacnia dojrzewaj¹c¹ wczeœniej zmianê. Za
najwy¿sze wartoœci uznaje teraz S³owacki prosto-
tê, pokorê, ofiarê, o czym mowa w wierszu progra-
mowym „Tak mi, Bo¿e, dopomó¿”, a za swoje za-
danie – tworzenie doskonalszego siebie, by godnie
i m¹drze wspomagaæ naród. Poprzez wybitne mi-
styczne dramaty, „Ksi¹dz Marek”, „Sen srebrny
Salomei”, w których historiozofii pojawia siê idea
zniszczenia i œmierci dla postêpu, dochodzi do wy-
krystalizowania systemu myœlowego zwanego
przez poetê filozofi¹ genezyjsk¹. S³owacki wy³o¿y³
go w poetyckim traktacie „Genezis z Ducha”.

Mimo i¿ S³owacki ¿y³ zaledwie czterdzieœci lat,
jego twórczoœæ literacka by³a obfita i ró¿norodna.
Pozostawi³ po sobie trzynaœcie dramatów, blisko
dwadzieœcia poematów, setki wierszy, listów oraz
jedn¹ przypowieœæ. Stworzy³ te¿ swój system filo-
zoficzny, który nazwa³ filozofi¹ genezyjsk¹.

Juliusz S³owacki od m³odych lat przekonany
by³ o swoim geniuszu oraz o przeznaczeniu do roli
przewodnika narodu. Zdaniem poety istniej¹
dwie drogi do poznania absolutu. Pierwsza to po-
znanie naukowe, które jest tylko cz¹stkowe i wy-
maga ¿mudnych, d³ugotrwa³ych badañ, druga
natomiast polega na objawieniu, natychmiast za-
pewniaj¹cym wiedzê o wszechœwiecie. Objawienie
mo¿e jednak staæ siê udzia³em jedynie jednostek
wybitnych, st¹d przekonanie, i¿ owe wybrane je-
dnostki, na przyk³ad genialni poeci, natchnieni
poeci, powinni przyjmowaæ rolê duchowego prze-
wodnika reszty narodu.

Niesamowitym, spe³nionym proroctwem S³o-
wackiego sta³ siê wiersz „Poœród niesnasków Pan
Bóg uderza”, który wielokrotnie przywo³ywa³ Jan
Pawe³ II.

Juliusz S³owacki zmar³ 3 kwietnia 1849 r.
w Pary¿u i zosta³ pochowany na paryskim cmen-
tarzu Montmartre, gdzie spoczywa³ do 14 czerwca
1927 r. Studenci krakowscy przez wiele lat bardzo
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zabiegali o powrót cia³a S³owackiego do Krakowa.
Dopiero na polecenia marsza³ka Józefa Pilsud-
skiego w 1927 r. prochy S³owackiego zosta³y przy-
wiezione do Polski. Jego trumna p³ynê³a z Gdañ-
ska do Krakowa na pok³adzie statku „Mickie-
wicz”, który zatrzymywa³ siê w portach rzecznych,
gdzie miejscowa ludnoœæ sk³ada³a ho³d wieszczo-
wi. 28 czerwca tego roku na dziedziñcu Zamku na
Wawelu odby³a siê uroczysta ceremonia pogrze-
bowa. Prochy S³owackiego zosta³y z³o¿one obok
cia³a Adama Mickiewicza w Krypcie Wieszczów
Narodowych w królewskiej katedrze na Wawelu.
Józef Pi³sudski wypowiedzia³ wtedy znacz¹ce s³o-
wa: „W imieniu rz¹du Rzeczypospolitej polecam
panom odnieœæ trumnê Juliusza S³owackiego do
krypty królewskiej, bo królom by³ równy".

Profesor Franciszek Ziejka podczas wyk³adu
inauguracyjnego w Akademii Humanistycznej
imienia Gieysztora w Pu³tusku tego roku powie-
dzia³, ¿e tak naprawdê do dzisiaj naukowcy dys-
kutuj¹, czy marsza³ek Pi³sudski, który kocha³
S³owackiego i zna³ prawie wszystkie jego utwory
na pamiêæ…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: S³owackiego.)
(Senator Piotr Andrzejewski: S³owackiego.)
Tak, S³owackiego.
Czy powiedzia³ „bo królom by³ równy”, czy te¿

„by królom by³ równy”? Ta debata trwa. Pomyœ-
lmy o tym, jak naprawdê mog³o byæ. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie ma wiêcej zg³oszeñ, zamykam

dyskusjê.
Informujê…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Mam wniosek for-

malny.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu klubu senatorskiego „Prawo i Spra-

wiedliwoœæ” chcê zg³osiæ wniosek formalny, zre-
szt¹ zwi¹zany z kwesti¹ poruszan¹ przez Konwent
Seniorów, a sygnalizowan¹ przez pana marsza³ka
Senatu, sprowadzaj¹cy siê do uzupe³nienia po-
rz¹dku posiedzenia o dwa punkty. Pozwalam so-
bie na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu
Senatu wnieœæ o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o dwa punkty: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu dotycz¹cego obec-

noœci znaku krzy¿a w miejscach publicznych
i drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie
Krzy¿a. I wnoszê o rozpatrzenie tych obu projek-
tów ³¹czenie.

Chcê tylko przypomnieæ, ¿e te projekty uchwa³
znalaz³y siê w drukach nr 721 i 722. Stosowne ko-
misje, Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza, przygoto-
wa³y sprawozdania zarówno w sprawie jednego
projektu uchwa³y, jak i drugiego projektu uchwa-
³y. Te sprawozdania znajduj¹ siê w drukach
nr 721O i 722O. Oczywiœcie wnioski komisji
w sprawie tych projektów uchwa³ s¹ ró¿ne, nie-
mniej jednak wnoszê o ich ³¹czne rozpatrzenie na
tym posiedzeniu, co zreszt¹ by³o ju¿ wczeœniej
sygnalizowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Tylko ¿e one ju¿ zosta³y wniesione, to ju¿ dzi-

siaj, jak pani sekretarz mi mówi, by³o…
(G³oszsali: Tak, to ju¿ jestw³¹czonedoporz¹dku.)
Tak, to ju¿ jest w³¹czone do porz¹dku posiedze-

nia. ¯adnych sprzeciwów nie widzê, ale zdaje siê,
¿e sprawa jest ju¿ rozstrzygniêta.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie projektu
uchwa³y dotycz¹cej rocznicy œmierci S³owackiego
zostanie przeprowadzone razem z g³osowaniami
nad pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów dwunastego oraz trzynastego po-
rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu apelu
o poszanowanie Krzy¿a; drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie orzeczenia Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu doty-
cz¹cego obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach
publicznych.

Projekt apelu, zawarty w druku nr 721, zosta³
wniesiony przez senatora Piotra £ukasza Andrze-
jewskiego, a projekt uchwa³y okolicznoœciowej,
zawarty w druku nr 722 – przez grupê senatorów.
Sprawozdania komisji w sprawie tych projektów
zawarte s¹ w drukach nr 721O oraz 722O.

Jednoczeœnie pragnê przypomnieæ, ¿e Senat
podejmuje apele w trybie przewidzianym dla uch-
wa³ okolicznoœciowych.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji senatora Zbigniewa Cichonia o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji
o projekcie apelu o poszanowanie Krzy¿a oraz
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
uchwa³y w sprawie orzeczenia Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu doty-
cz¹cego obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach
publicznych.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone komisje na wspólnym posiedzeniu

podjê³y uchwa³ê o odrzuceniu projektu z druku
nr 722, czyli tego w sprawie orzeczenia Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
dotycz¹cego obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach
publicznych, a zarazem przyjê³y projekt zawarty
w druku nr 721 z pewnymi modyfikacjami, które
sprowadzaj¹ siê do zaczerpniêcia pewnych ele-
mentów z tego odrzuconego projektu z druku
nr 722. To doprowadzi³o do powstania uchwa³y,
która zawiera zarówno elementy zg³oszonego ape-
lu o poszanowanie Krzy¿a, jak i niektóre elementy
tego drugiego projektu, który zosta³ odrzucony.

W zwi¹zku z tym pozwalam sobie rekomendo-
waæ przyjêcie tej propozycji zaakceptowanej
przez po³¹czone komisje, Komisjê Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Usta-
wodawcz¹.

Czy mam odczytaæ ten projekt, Panie Mar-
sza³ku? Mo¿e go odczytam.

Proszê pañstwa, brzmi on tak:
„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia – mam nadziejê, ¿e ona dzisiaj zostanie
przyjêta, a zatem z 17 grudnia 2009 r. – wzywa-
j¹ca do poszanowania Krzy¿a.

Zobligowany ogólnoludzkimi wartoœciami,
a szczególnie chrzeœcijañskim dziedzictwem Na-
rodu Polskiego, odwo³uj¹c siê do najlepszych tra-
dycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, wy-
pe³niaj¹c obowi¹zek przekazania przysz³ym po-
koleniom wszystkiego tego, co z ponadtysi¹clet-
niego dorobku polskiej tradycji s³u¿enia praw-
dzie, wolnoœci i solidarnoœci najcenniejsze, reali-
zuj¹c konstytucyjn¹ zasadê, i¿ ka¿dy jest zobo-
wi¹zany szanowaæ wolnoœci i prawa innych i niko-
go nie wolno zmuszaæ do czynienia tego, czego
prawo mu nie nakazuje, œwiadomy potrzeby
wspó³dzia³ania ze wszystkimi ludŸmi dobrej woli,
Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do posza-
nowania krzy¿a.

Przypominamy, ¿e krzy¿, znak wiary chrzeœci-
jañskiej, jest zarazem œwiadectwem, jak i symbo-
lem praw ka¿dej istoty ludzkiej do ¿ycia, wolnoœci
i godnoœci. Nie jest przeciwko komukolwiek wy-
mierzony i nie mo¿e byæ tak traktowany. Krzy¿
jest oznak¹ uniwersalnych wartoœci w demokra-
tycznym spo³eczeñstwie obywatelskim. To znak
solidarnoœci z ka¿dym cz³owiekiem, bez wzglêdu
na jego pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry.
Tymczasem negowanie jego uniwersalnoœci zbie-
ga siê z nasilaj¹c¹ siê we wspó³czesnym œwiecie
fal¹ przeœladowañ chrzeœcijan.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga siê re-
spektowania zasady tolerancji i obrony uniwer-
salnych praw cz³owieka do prawdy, wolnoœci,
sprawiedliwoœci i mi³oœci w wymiarze zarówno re-
ligijnym, jak i œwieckim.

Nie do pogodzenia z t¹ zasad¹ jest wyrok Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu z dnia 3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) zabra-
niaj¹cy wieszania krzy¿a w szko³ach publicznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa instytu-
cje Rady Europy do pe³nego poszanowania wolno-
œci, sumienia i religii oraz systemu wartoœci sta-
nowi¹cych wspólne dziedzictwo Europy.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w dzienniku
urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

Tak, proszê pañstwa, wygl¹da projekt tej
uchwa³y. Ja nie ukrywam, ¿e by³y d³ugie dyskusje
i konsensus zosta³ wypracowany po bardzo, bar-
dzo d³ugich debatach, które wynika³y miêdzy in-
nymi z tego, ¿e by³y dwa projekty dotycz¹ce tej sa-
mej materii, mianowicie poszanowania Krzy¿a.
I to, co nas zainspirowa³o do ich przedstawienia,
to w³aœnie ten nieszczêsny wyrok Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w sprawie w³oskiej.
Dosz³o do wydania – trzeba to powiedzieæ – kurio-
zalnego orzeczenia, zgodnie z którym wieszanie
krzy¿a w szkole publicznej rzekomo stanowi na-
ruszenie praw cz³owieka. Takie stanowisko try-
buna³u strasburskiego odcina siê od wczeœniej-
szego, bardzo rozs¹dnego i szanuj¹cego wolnoœæ
religijn¹, orzecznictwa tego¿ trybuna³u. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Proszê bar-

dzo, pytania.
Panie Senatorze, niepotrzebnie pan uciek³. Mo-

g¹ byæ pytania… Nie ma jednak pytañ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisa³ siê pan senator Zaj¹c, pan

senator Bender, ja równie¿ siê… I jeszcze pan se-
nator Ryszka. I ja równie¿ siê zapisujê.

Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W tym punkcie obrad naszego posiedzenia roz-

patrujemy dwa projekty uchwa³: pierwszy – doty-
cz¹cy apelu o poszanowanie Krzy¿a; drugi – doty-
cz¹cy wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w sprawie mo¿liwoœci umieszczenia
krzy¿y w miejscach publicznych. I wydawa³oby siê,
¿e to s¹ dwie to¿same sprawy, ten apel i jednoczeœ-
nie odniesienie siê czy te¿ nasza reakcja dotycz¹ca
treœci orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka. Ale to tylko pozornie sprawy to¿same,
poniewa¿ rzecz¹ naturaln¹ jest, ¿e mamy prawo –
a w mojej ocenie: obowi¹zek – upominania siê o po-
szanowanie krzy¿a w miejscach publicznych, ale
z drugiej strony nie mo¿emy pozostawaæ bez reak-
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cji na orzeczenie, które rani nasze uczucia religijne
i w sposób zdecydowany odbiega od tego, co wpi-
suje siê w chrzeœcijañskie korzenie Europy.

I dlatego te¿ grupa senatorów Prawa i Spra-
wiedliwoœci, a w zasadzie ca³y klub wyst¹pi³ z pro-
jektem uchwa³y, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e oto
3 listopada 2009 r. Europejski Trybuna³ Praw
Cz³owieka w Strasburgu wyda³ orzeczenie de fa-
cto zabraniaj¹ce umieszczania krzy¿a w pomiesz-
czeniach szkó³ publicznych we W³oszech. Orze-
czenie europejskiego trybuna³u zawieraj¹ce tezê,
¿e umieszczenie krzy¿y w klasach stanowi naru-
szenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgo-
dnie z w³asnymi przekonaniami oraz wolnoœci re-
ligijnej uczniów wywo³uje oburzenie, za¿enowa-
nie i wielki niepokój. Treœæ tego wyroku, przekreœ-
laj¹ca ideê katolickich za³o¿ycieli Wspólnoty Eu-
ropejskiej – Schumana, De Gasperiego, Adenaue-
ra – budzi nasz zdecydowany sprzeciw, albowiem
fundamenty chrzeœcijañskiej Europy, a wiêc pra-
wda, wolnoœæ, moralnoœæ, zostaj¹ przekreœlone
tym orzeczeniem i zamienione w widoczn¹ walkê
z chrzeœcijañstwem. Oto znak ofiary mi³oœci i od-
dania ¿ycia dla innych – bo to w³aœnie oznacza
krzy¿ – zostaje odrzucony w myœl absurdalnej tezy
o stratach moralnych, jakie mo¿e ponieœæ dziecko
z powodu mo¿liwoœci spojrzenia na krzy¿. Takie
rozumienie obecnoœci znaku krzy¿a w miejscu
publicznym jest wyj¹tkowym przejawem absurdu
i odrzucenia tych wartoœci, które stanowi¹ korze-
nie chrzeœcijañskiego dziedzictwa Europy.

W wyroku trybuna³u zdumiewa przede wszyst-
kim intelektualny nieporz¹dek, jeœli chodzi o ro-
zumienie pojêæ wolnoœci religijnej, okreœlonej
przecie¿ w Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owie-
ka z 1948 r., w której czytamy – jest tam bardzo je-
dnoznaczny zapis – ¿e ka¿da osoba ludzka ma
prawo do wolnoœci myœli, sumienia, religii; prawo
to zak³ada wolnoœæ zmiany religii i przekonañ, jak
równie¿ wolnoœæ do manifestowania jej indywi-
dualnie czy spo³ecznie, publicznie czy prywatnie,
przez nauczanie, praktyki religijne, kult. W myœl
tej deklaracji jako katolicy mamy niezbywalne
prawo, aby wewnêtrzne akty religijne ujawniaæ na
zewn¹trz, wyznawaæ je we wspólnocie i manife-
stowaæ publicznie. Uwa¿amy, ¿e dla umieszcze-
nia krzy¿a w miejscach publicznych, w tym tak¿e
w szko³ach, wystarczy szacunek dla wolnoœci su-
mienia i religii oraz prawo potwierdzone przez
w³adze pañstwowe.

Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e w jed-
nym z obowi¹zuj¹cych w Polsce aktów prawnych,
w rozporz¹dzeniu ministra edukacji narodowej,
potwierdzonym zreszt¹ wyrokiem Trybuna³u
Konstytucyjnego z 20 kwietnia 1993 r., czytamy:
„W pomieszczeniach szkolnych mo¿e byæ umiesz-
czony krzy¿, w szkole mo¿na tak¿e odmawiaæ
modlitwê przed i po zajêciach. Odmawianie mod-

litwy w szkole powinno byæ wyrazem wspólnego
d¹¿enia uczniów oraz taktu i delikatnoœci ze stro-
ny nauczycieli i wychowawców”.

Naród polski nigdy nie podda³ siê laickiej ideo-
logii, która niejednokrotnie zmierza³a do usuniê-
cia krzy¿a z miejsc publicznych. Mamy taki przy-
k³ad: dwadzieœcia piêæ lat temu m³odzie¿ w Miêt-
nem nie da³a siê zastraszyæ i obroni³a krzy¿ umie-
szczony w szkole.

Przypomnienie tych faktów jest o tyle istotne
w tej debacie, ¿e wyrok strasburskiego trybuna³u
– godz¹c w krzy¿, symbol zachodniej cywilizacji
³aciñskiej, to¿samoœci narodu polskiego – jest,
naszym zdaniem, moim zdaniem, wyrokiem anty-
chrzeœcijañskim, przekreœlaj¹cym dziedzictwo
cywilizacji europejskiej. Wiêcej, wyrok ten jest ak-
tem agresji wobec chrzeœcijan i Koœcio³a katolic-
kiego. Walka z krzy¿em jako symbolem wiary
chrzeœcijañskiej poprzez to orzeczenie staje siê
faktem. A przecie¿ ca³a cywilizacja europejska,
nasza kultura polska, a tak¿e kultura tolerancji
wobec nieprzyjació³, wobec niewierz¹cych, nawet
wobec wojuj¹cych z koœcio³em ateistów, wyros³a
z krzy¿a, na którym umar³ Jezus Chrystus, zba-
wiciel œwiata. To orzeczenie pokazuje równie¿, ¿e
szerzy siê, jak zauwa¿y³ ju¿ wczeœniej papie¿ Jan
Pawe³ II, europejska utrata pamiêci i dziedzictwa
chrzeœcijañskiego, jakbyœmy nie wiedzieli, gdzie
s¹ nasze korzenie.

Warto przypomnieæ mocny g³os Rosy Alberoni,
która w ksi¹¿ce „Wygnaæ Chrystusa” pisze: „Na-
desz³a chwila dla wierz¹cych, by podnieœæ g³owê,
by przemówiæ, by ujawniæ przemoc, bezprawie
i niebezpieczeñstwo… nale¿y odbudowaæ nasz¹
zniekszta³con¹ to¿samoœæ, a potem czuwaæ… bo
nikomu nie s³u¿y brak twarzy: ani ateistom, ani
wierz¹cym. Wygnaæ Chrystusa? Z umys³u by siê
jeszcze da³o, jesteœmy przecie¿ wolni. Ale z histo-
rii? Dosyæ! Nie ¿artujmy! Nie mo¿na wygnaæ
Stwórcy z jego stworzenia jak jakiegoœ tyrana.
Chrystus jest Panem, Bogiem przed nami”. Tak
pisze cytowana przeze mnie autorka ksi¹¿ki „Wy-
gnaæ Chrystusa”.

W przemilczanej przez media encyklice „Cari-
tas in veritate” Benedykt XVI podkreœla: „Negowa-
nie prawa do publicznego wyznawania w³asnej
wiary i do dzia³ania, aby prawdy wiary kszta³to-
wa³y równie¿ ¿ycie publiczne, powoduje negaty-
wne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju. Wy-
kluczenie religii ze sfery publicznej, podobnie jak
fundamentalizm religijny z drugiej strony, prze-
szkadzaj¹ w spotkaniu osób oraz w ich wspó³pra-
cy dla rozwoju ludzkoœci. Wtedy ¿ycie publiczne
zostaje pozbawione motywacji, a polityka przyj-
muje postaæ ucisku i agresji”. O tym przes³aniu
powinni pamiêtaæ wszyscy ustawodawcy i wycho-
wawcy, gdy¿ w przeciwnym wypadku dojdzie do
ideologicznej ingerencji w sprawy œwiatopogl¹do-
we, podstawowe prawa nie bêd¹ respektowane,
a wolnoœæ osobista zostanie zdeptana.
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Dochowuj¹c wiernoœci nauczaniu Ojca Œwiête-
go Jana Paw³a II, pamiêtajmy o tym, co powiedzia³
w Zakopanem. Cytujê: „I kiedy koñczy³ siê wiek
XIX, a rozpoczyna³ siê wspó³czesny, ojcowie wasi
na szczycie Giewontu ustawili krzy¿. Ten krzy¿
tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym
œwiadkiem naszych czasów. Rzec mo¿na, ¿e ten
jubileuszowy krzy¿ patrzy w stronê Zakopanego
i Krakowa, i dalej, w kierunku Warszawy i Gdañ-
ska. Ogarnia ca³¹ nasz¹ ziemiê, od Tatr po
Ba³tyk”. I dalej: „Nie wstydŸcie siê krzy¿a. Staraj-
cie siê na co dzieñ podejmowaæ krzy¿ i odpowia-
daæ na mi³oœæ Chrystusa. Broñcie krzy¿a, nie po-
zwólcie, aby Imiê Bo¿e by³o obra¿ane w waszych
sercach, w ¿yciu spo³ecznym czy rodzinnym.
Dziêkujemy Bo¿ej Opatrznoœci za to, ¿e krzy¿ po-
wróci³ do szkó³, urzêdów publicznych, szpitali.
Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o na-
szej chrzeœcijañskiej godnoœci i narodowej to¿sa-
moœci, o tym, kim jesteœmy i dok¹d zmierzamy,
i gdzie s¹ nasze korzenie”.

Nie ukrywamy, ¿e wyrok Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka budzi w Polsce niepo-
kój. Wiele znacz¹cych osób wypowiedzia³o siê,
¿e wspomniane orzeczenie jest precedensowe
i ¿e wyrok ten mo¿e stanowiæ podstawê do tego,
aby trafia³y do naszych s¹dów podobne skargi,
w podobnych sprawach – na zasadzie naœlado-
wnictwa – zmierzaj¹ce do usuniêcia krzy¿a.
Wniosek taki nie jest pozbawiony podstaw, po-
niewa¿ obserwujemy – wspomina³em o tym ju¿
dwa tygodnie temu w oœwiadczeniu – coraz wiê-
cej podobnie bulwersuj¹cych orzeczeñ trybuna-
³u w Strasburgu zdradzaj¹cych niepokoj¹c¹ ig-
norancjê w kwestii znaczenia chrzeœcijañstwa
w dziejach narodu i kulturze europejskiej. Co
wiêcej, podobne orzeczenia wyzwalaj¹ bluŸnier-
cze wypowiedzi w mediach, prowokuj¹ antyka-
tolickie postawy, jak to obecnie ma miejsce rów-
nie¿ w Polsce, miêdzy innymi w demonstracyj-
nych wypowiedziach niektórych lewicowych po-
lityków. Ta propagandowa walka z Koœcio³em
nie ma nic wspólnego z poszanowaniem religii
chrzeœcijañskiej, która jest istotn¹ czêœci¹ kul-
tury europejskiej.

I taka uwaga na koniec. Uwa¿amy, ¿e przedsta-
wiaj¹c treœæ uchwa³y w sprawie orzeczenia Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu dotycz¹cego obecnoœci znaku krzy¿a w miej-
scach publicznych, Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej winien odnieœæ siê do treœci tego orzeczenia
w imiê pe³nego poszanowania wolnoœci sumienia
i religii oraz systemu wartoœci stanowi¹cego
wspólne dziedzictwo Europy, przyjmuj¹c uchwa-
³ê przedstawion¹ przez senatorów Prawa i Spra-
wiedliwoœci w druku nr 722.

Stwierdzam raz jeszcze: te dwa dokumenty,
o których rozmawiamy, nie stoj¹ ze sob¹ w sprze-

cznoœci, tylko siê uzupe³niaj¹. W pewnym zakre-
sie dotycz¹ one wspólnej, ale g³ównie odrêbnej
materii. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To, co siê sta³o w Strasburgu 3 listopada bie-

¿¹cego roku, trzeba uznaæ za tragediê nie tylko
nas, Polaków, nie dotyczy to tylko Polski. Krzy¿
wi¹¿e siê z nasz¹ religi¹, któr¹ od tysi¹clecia wy-
znaje wiêkszoœæ narodu, ale równie¿ z nasz¹ ide¹
niepodleg³oœci, bo zawsze w trudnych chwilach
staliœmy przy krzy¿u i z krzy¿em broniliœmy na-
szej suwerennoœci czy d¹¿enia do tej suwerenno-
œci. I robili to wszyscy obywatele; wspomaga³y nas
w tym równie¿ mniejszoœci. Gdy 8 kwietnia
1861 r. w czasie wielkiej manifestacji przedpow-
staniowej, t³umionej przez si³y carskie, rosyjskie,
pad³ ojciec bernardyn, który niós³ krzy¿, wtedy
ten krzy¿ podniós³ Micha³ Landy, m³ody ¿ydowski
ch³opak, i niós³ ten krzy¿ dopóty, dopóki równie¿
on nie pad³ pod ciosami rosyjskich ¿o³nierzy. Tak
samo by³o póŸniej, w czasie okupacji sowieckiej.
Mówi³em o tym w czasie posiedzenia komisji poli-
tycznej Rady Europy w Pary¿u, w obecnoœci dele-
gatów rosyjskich. W czasie okupacji, gdy moja ro-
dzinna miejscowoœæ by³a w³¹czona do Zwi¹zku
Sowieckiego i zdejmowano krzy¿e, my malowaliœ-
my je atramentem. I uczestniczyli w tym równie¿
dwaj czy trzej, bo tylko tylu by³o ich w klasie,
ch³opcy ¿ydowscy, bo rozumieli, co znaczy krzy¿
dla Polaków.

To, co siê sta³o, nazywam tragedi¹. Przewodni-
cz¹cy naszego klubu Prawa i Sprawiedliwoœci, pan
senator Stanis³aw Zaj¹c, ju¿ wspomnia³, ¿e lekce-
wa¿¹c wprost tradycjê, odst¹piono w ten sposób
od tradycji ojców zjednoczonej Europy. Przecie¿
niektórzy z tych ludzi, chocia¿by Robert Schuman,
bêd¹ niebawem wyniesieni na o³tarze. Taka mia³a
byæ Europa – chrzeœcijañska, oczywiœcie z prawem
tolerancji dla wszystkich wyznañ. Sta³o siê jednak
odwrotnie, narzuca siê laicyzacjê. Laicyzm staje
siê religi¹, która ma zast¹piæ chrzeœcijañstwo. Do
tego nie mo¿emy doprowadziæ, nie mo¿emy dopu-
œciæ. Co wiêcej, kto o tym decyduje? Mniejszoœæ.
Jaka mniejszoœæ? Siedmiu sêdziów tego trybuna-
³u, podczas gdy wszystkich jest czterdziestu sied-
miu, podjê³o tak¹ decyzjê, sprzeczn¹ z ide¹ za³o¿y-
cieli Rady Europy, której trybuna³ jest organem.
Co zrobiæ w tej sytuacji? Mo¿e przecie¿ zaistnieæ ta-
ka sytuacja, ¿e ktoœ u nas, w Polsce, siê zagalopuje
– tak to nazwê, bo nie chcê mówiæ, ¿e post¹pi
wbrew interesowi narodu – i z³o¿y wniosek podob-
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ny do tego, jaki zosta³ z³o¿ony we W³oszech. Wtedy
s¹d chyba bêdzie zobligowany do wydania analogi-
cznego wyroku, jaki tam zapad³. Co my bêdziemy
mogli wtedy zrobiæ?

Nie mogê sie zgodziæ siê z Halin¹ Bortnowsk¹,
absolwentk¹ mojego katolickiego uniwersytetu,
która jest jedn¹ z osób z kierownictwa fundacji
helsiñskiej. Mówi ona, ¿e w takiej sytuacji ucznio-
wie bêd¹ mieli krzy¿ w miejscu najbardziej pry-
watnym, czyli tornistrze. Trudno te¿ siê zgodziæ…
Ba! �le mówiê. Absolutnie nie mo¿na zgodziæ siê
z tym, co mówi³ nieraz tutaj, z tej trybuny, jako
prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, pan Jerzy
Stêpieñ, ¿e w takim przypadku 5 tysiêcy euro to
nie jest du¿a suma i rz¹d polski j¹ zap³aci, uregu-
luje. Na to chyba nie mo¿na siê zgodziæ. Co robiæ
w takiej sytuacji? Uwa¿am, ¿e wobec tego trzeba
skorzystaæ z art. 65 konwencji, która dotyczy eu-
ropejskiego trybuna³u, i zgodnie z tym artyku³em
zrezygnowaæ z uznawania jurysdykcji trybuna³u
strasburskiego. Pozwala ona na to po piêciu la-
tach od ratyfikacji, a te piêæ lat minê³o. Trzeba to
tylko zapowiedzieæ w ci¹gu pó³ roku.

W zwi¹zku z tym chcê z³o¿yæ poprawkê, Wysoki
Senacie. Wiem, ¿e w regulaminie nie ma mowy
o poprawkach przy uchwale, ale nie jest powie-
dziane, ¿e nie mo¿na ich sk³adaæ. Pamiêtamy, ¿e
by³y ju¿ precedensy – myœlê, ¿e biuro by je znalaz-
³o – i uzupe³niano uchwa³y. Przed ostatnim zda-
niem tej uchwa³y, któr¹ przed chwil¹ czyta³ pan
senator Cichoñ, doda³bym s³owa: „Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej z prawdziw¹ przykroœci¹ kon-
statuje, ¿e kontynuacja tej linii orzeczniczej przez
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ rozwa¿enia
przez w³adze Polski, a tak¿e innych krajów Euro-
py, celowoœci pozostawania w jego jurysdykcji.
Upowa¿nia do tego art. 65 europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wol-
noœci”. To jest zbie¿ne, niemal¿e identyczne z po-
prawk¹, za któr¹ dziêkujê panu senatorowi Ro-
maszewskiemu, przewodnicz¹cemu obecnie na-
szym obradom. Niestety, przegra³a ona w komisji
jednym g³osem.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Albo
mnie nie powiadomiono o odbywaj¹cym siê posie-
dzeniu komisji…)

O to chodzi, a wiêc to ju¿ b³¹d formalny.
Szanowni Pañstwo! Sytuacja jest trudna. We

W³oszech dochodzi do takiej sytuacji, ¿e tamtej-
szy senat nie bierze pod uwagê delikatnoœci tej
kwesti tak, jak my siê obecnie zastanawiamy nad
naszym stanowiskiem w tej sprawie. Mo¿na wrêcz
powiedzieæ, ¿e trwa tam ogromna burza politycz-
na. S¹ g³osy, chocia¿by senatora Sergia de Grego-
ria, ¿eby ka¿dy urzêdnik, który bêdzie zdejmowa³
krzy¿e w lokalach wyborczych, szpitalach, wiêzie-
niach, na dworcach kolejowych czy w urzêdach,

p³aci³ 1 tysi¹c euro kary. Jest z³o¿ony wniosek do
ministerstwa gospodarki we W³oszech o zakupie-
nie z funduszy rz¹dowych czterdziestu tysiêcy
krzy¿y i ich wywieszenie. Czy my, Polacy, mamy
byæ nadmiernie spokojni, podczas gdy we W³o-
szech normuje siê te sprawy w ten sposób? Nie
znaczy to, ¿e mamy postêpowaæ identycznie, ale
nie chowajmy g³owy w piasek, bo by³oby to ujm¹
dla nas, a chwa³¹ dla senatu W³och.

Pan premier Berlusconi, cz³owiek, o którego
dzia³aniach publicznych, zw³aszcza o jego posta-
wie w ¿yciu prywatnym, wielu z nas mo¿e mówiæ
krytycznie, tutaj potrafi³ wznieœæ siê niejako na
wy¿yny i niezale¿nie od krytycznie ocenianych
form jego postêpowania stwierdziæ, ¿e nie pozwoli
usun¹æ krzy¿y.

Szanowni Pañstwo! Chcia³oby siê, ¿eby pre-
mier naszego rz¹du zaj¹³ podobne stanowisko.
Có¿, chyba tajemnic¹ poliszynela jest to, ¿e obec-
ny premier naszego rz¹du tu¿ przed objêciem wy-
sokiego stanowiska wzi¹³ œlub koœcielny. Bardzo
dobrze! Cieszymy siê, bo to jest zbie¿ne z nasz¹
tradycj¹ narodow¹. Jest pewne, ¿e pan premier
uznaje wagê krzy¿a w dziejach narodu polskiego,
pamiêta, jak postêpowano z krzy¿em w Polsce
w okresie rz¹dów komunistycznych, pamiêta
usuwanie krzy¿y w myœl bolszewickiej ateistycz-
nej ideologii. W zwi¹zku z tym wierzê, ¿e pan pre-
mier Tusk wniesie swój g³os protestu w sprawie
wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owie-
ka i wraz z ca³ym narodem stanie w obronie krzy-
¿a. Powtórzê, ¿e krzy¿ od tysi¹clecia to równie¿
symbol naszej niepodleg³oœci. Znamy to rymowa-
ne powiedzenie: tylko pod krzy¿em, tylko pod tym
znakiem Polska jest Polsk¹, a Polak Polakiem.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Apel oraz uchwa³a senatorów w obronie krzy¿a,

sprowokowane wyrokiem Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka w Strasburgu nakazuj¹cym
zdjêcie krzy¿y we w³oskich szko³ach publicznych,
sk³aniaj¹ do kilku ogólniejszych refleksji.

Rodzi siê podstawowe pytanie. Czy wyrok try-
buna³u strasburskiego mo¿e byæ precedensem
dla orzeczeñ w stosunku do innych krajów, w tym
oczywiœcie Polski? Wiele znacz¹cych osób, w tym
prawników, wypowiedzia³o siê, ¿e to orzeczenie
jest precedensowe i ten wyrok mo¿e stanowiæ
podstawê do tego, aby w podobnych sprawach na
zasadzie naœladownictwa inni rodzice, sprzeci-
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wiaj¹cy siê temu, aby ich dzieci ogl¹da³y w szkole
krzy¿e, wnosili w przysz³oœci skargi do s¹du.

Wniosek z tego jest jasny: nale¿y protestowaæ
przeciw treœci orzeczenia Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu, poniewa¿ zawiera
nieprawdziw¹ tezê, tak¹, ¿e wieszanie krzy¿y w kla-
sach szkolnych jest naruszeniem prawa rodziców do
wychowaniadzieci zgodnie zw³asnymiprzekonania-
mi oraz ¿e zagra¿a ono wolnoœci religijnej uczniów.
Z tymi tezami absolutnie nie wolno siê zgodziæ.

Sêdziowie trybuna³u, odwo³uj¹c siê do neutral-
noœci œwiatopogl¹dowej pañstwa, a tak¿e powo³u-
j¹c siê na Europejsk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka,
chc¹ z religii uczyniæ sprawê czysto prywatn¹, bez
prawa do obecnoœci w ¿yciu publicznym. Taki mo-
del neutralnoœci œwiatopogl¹dowej pañstwa jest
ca³kowicie sprzeczny z Miêdzynarodowymi Pakta-
mi Praw Cz³owieka i z Europejsk¹ Konwencj¹
Praw Cz³owieka. Co wiêcej, ten wyrok przypomina
dekret wydany podczas rewolucji francuskiej, na
szczêœcie niewprowadzony w ¿ycie, aby zburzyæ
wszystkie wie¿e koœcielne we Francji, poniewa¿
„wywy¿szanie siê” katolickich koœcio³ów, zwieñ-
czonych oczywiœcie krzy¿em, nie tylko k³óci³o siê
z „republikañsk¹ równoœci¹”, ale tak¿e z jej „wol-
noœci¹ od przes¹dów”.

Dodam, ¿e w XX w. obydwa totalitaryzmy, na-
zizm i komunizm, przeœladuj¹c Koœció³, opar³y
swoj¹ ideologiê na nienawiœci do krzy¿a jako sym-
bolu chrzeœcijañskiej cywilizacji. W Zwi¹zku So-
wieckim krzy¿ zast¹piono gwiazd¹, a w III Rzeszy –
swastyk¹. Zarówno w Sowietach, jak i w hitlerow-
skich Niemczech usuwano krzy¿e ze szkó³, burzo-
no œwi¹tynie, mordowano kap³anów.

Tak¿e w latach PRL prze¿yliœmy liczne akcje de-
krucyfikacyjne. Nale¿a³oby nawet powiedzieæ, ¿e
dzieje powojennej Polski mo¿na opowiedzieæ jako
historiê krzy¿y: krzy¿y poznañskich, krzy¿y gdañ-
skich, krzy¿y œl¹skich, bo w³aœnie krzy¿, nie tylko
w tych latach, by³ i jest znakiem wolnoœci. Usuwa-
j¹c go, rezygnujemy z wolnoœci, a czyjaœ wola staje
siêwa¿niejszaodprzyrodzonej godnoœci cz³owieka.

Jak tu ju¿ wspomniano, Unia Europejska mia-
³a byæ inna. Wœród europejskich polityków, tak
zwanych ojców Europy, takich jak Robert Schu-
man czy Charles de Gaulle, mocne by³o przekona-
nie, aby w procesie europejskiej integracji konie-
cznie odwo³aæ siê do chrzeœcijañskiego dziedzi-
ctwa Europy. Genera³ de Gaulle w 1965 r. bardzo
piêknie porówna³ proces jednoczenia siê Europy
do budowy katolickiej katedry.

Niestety przyjêty 1 grudnia bie¿¹cego roku
traktat lizboñski w oczywisty sposób chce siê od-
ci¹æ od chrzeœcijañskiego dziedzictwa starego
kontynentu. Œwiadczy o tym nie tylko milczenie
o wk³adzie chrzeœcijañstwa w kulturow¹ to¿sa-
moœæ Europy, ale równie¿ do³¹czona do traktatu
lizboñskiego Karta Praw Podstawowych, w której

znajduj¹ siê ró¿ne, mo¿na powiedzieæ, poszerze-
nia praw cz³owieka, poszerzenia o ideologiczne
dewiacje, o ró¿ne niemoralne zachowania, któ-
rych jedynym celem jest walka z Bogiem oraz Ko-
œcio³em katolickim. Jednym z dowodów na to jest
d¹¿enie do usuniêcia wszelkich przejawów kultu-
ry chrzeœcijañskiej z ¿ycia i ze sfery publicznej.
Oznacza to, ¿e po totalitaryzmie rewolucji fran-
cuskiej, paŸdziernikowej, hitlerowskiej czeka nas
nowy totalitaryzm, tym razem eurokratyczny.

Na koniec chcia³bym siê odwo³aæ do nauczania
Jana Paw³a II, który w 1995 r. w Skoczowie pod-
czas jednodniowej pielgrzymki do Polski, na-
wi¹zuj¹c do czasów wielkiej próby sumieñ, jak
nazwa³ lata PRL, powiedzia³: „Wbrew pozorom
praw sumienia trzeba broniæ tak¿e dzisiaj. Pod
has³ami tolerancji w ¿yciu publicznym i w œrod-
kach masowego przekazu szerzy siê nieraz wiel-
ka, mo¿e coraz wiêksza nietolerancja. Odczuwaj¹
to boleœnie ludzie wierz¹cy. Zauwa¿a siê tenden-
cje do spychania ich na margines ¿ycia spo³eczne-
go, oœmiesza siê i wyszydza to, co dla nich stanowi
nieraz najwiêksz¹ œwiêtoœæ”. Jak¿e proroczo Jan
Pawe³ II mówi³ o koniecznoœci trwania przy krzy-
¿u, w którym „w okresach najciê¿szych dziejo-
wych prób naród szuka³ i znajdowa³ si³ê do prze-
trwania i do powstania z dziejowych klêsk”.

Nawi¹zali do papieskich s³ów polscy biskupi,
wyra¿aj¹c protest w sprawie wyroku Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
w odniesieniu do krzy¿a. W komunikacie z 26 li-
stopada 2009 r. polscy biskupi napisali: „Krzy¿
jest wyrazem mi³oœci i znakiem poœwiêcenia siê
dla innych. Jest on nie tylko œwiêtym znakiem
ka¿dego chrzeœcijanina, ale stanowi równie¿
wa¿ny element to¿samoœci kultury europej-
skiej, jest obecny w symbolach narodowych
wielu krajów i organizacji oraz stanowi g³ówny
motyw wielu odznaczeñ, ma zatem wymiar uni-
wersalny. Obrona krzy¿a jest zadaniem nas
wszystkich. Prawa niewierz¹cej mniejszoœci po-
winny byæ ³¹czone z obowi¹zkiem respektowa-
nia praw wiêkszoœci ludzi wierz¹cych. Nie wolno
raniæ uczuæ osób, dla których krzy¿ jest symbo-
lem najwiêkszych wartoœci. Trzeba uszanowaæ
ich prawo do publicznego wyra¿ania swych
przekonañ religijnych”.

Konkluduj¹c, trzeba powiedzieæ, ¿e instytucje
europejskie, walcz¹c z krzy¿em, stosuj¹ dyktatu-
rê mniejszoœci. Coraz wiêksze przywileje nadawa-
ne homoseksualistom, sposób, w jaki przeforso-
wano traktat lizboñski, czy wreszcie werdykt
w sprawie krzy¿a w Abano Terme pokazuj¹, i¿ naj-
istotniejsze dla przysz³oœci starego kontynentu
decyzje s¹ podejmowane w sposób ur¹gaj¹cy pod-
stawowym zasadom demokracji. Kardyna³ Tarci-
sio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej,
skomentowa³ to s³owami: „Europa, zabraniaj¹c
krzy¿y we w³oskich szko³ach, daje nam tylko dy-
nie na Halloween”. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, muszê pañstwa poinformo-

waæ, ¿e ja w zasadzie nie bardzo mogê przyj¹æ po-
prawkê senatora Bendera, albowiem art. 84b na-
szego regulaminu nie przewiduje mo¿liwoœci
wnoszenia poprawek do uchwa³ okolicznoœcio-
wych. Tak to jest. Istnieje jednak mo¿liwoœæ – ja
nie ukrywam tego, ¿e te¿ mam ochotê wnieœæ po-
prawki – ¿e do czasu przyst¹pienia przez Senat do
g³osowania marsza³ek Senatu skieruje sprawo-
zdanie komisji o projekcie uchwa³y okolicznoœcio-
wej do ponownego rozpatrzenia przez komisje,
które przygotowa³y sprawozdanie, w celu przygo-
towania poprawionego sprawozdania.

Proszê pañstwa, ja pod koniec procedowania,
ju¿ po dyskusji, zajmê w tej sprawie stanowisko
jako marsza³ek.

A teraz pozwolê sobie zabraæ g³os…
(Senator Ryszard Bender: Ja w tej materii. Nie

przewiduje, ale nie zabrania, prawda?)
(G³os z sali: Ale w³aœnie powiedzia³…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Nie przewiduje, to za-

brania.)
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Nie przewidu-

je, czyli zabrania.)
Tak.
Przepraszam, a w komisji nie zosta³y z³o¿one

wnioski mniejszoœci?
(Senator Jan Rulewski: By³y, by³y.)
Jak by³ wniosek mniejszoœci, to stanowisko to

powinno byæ rozpatrywane i poddane pod g³oso-
wanie. Ja nie bardzo rozumiem.

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,
pan nie by³ powiadomiony, zatem, jak pan powie-
dzia³, posiedzenie by³o wadliwe.)

(Rozmowy na sali)

Senator Zbigniew Romaszewski:

Wysoki Senacie, problem, który poruszamy,
jest wa¿ny, bo jest to kwestia, powiedzia³bym, pe-
wnej jurydyzacji ¿ycia spo³ecznego. Trybuna³
strasburski wszed³ na drogê donik¹d. To znaczy,
¿e przy pomocy dzia³añ prawnych, jurystycznych,
bêdzie kszta³towa³ obyczajowoœæ. Ja myœlê, ¿e
jest to kompletne nieporozumienie. Obyczaje
i prawo zwyczajowe s¹ kszta³towane od do³u. Ro-
szczenie sobie takich praw, ¿e bêdzie mówiæ lu-
dziom, co wolno, a czego nie wolno w dziedzinie
obyczajowej, to zdecydowane przekroczenie kom-
petencji trybuna³u.

Uwa¿am, ¿e po³¹czenie apelu z uchwa³¹
w gruncie rzeczy jest korzystne, je¿eli w uchwale
uwzglêdnimy apel i uwzglêdnimy kwestiê orzecze-
nia strasburskiego. Dlaczego? Dlatego ¿e uchwa-
³a jest aktem normatywnym podlegaj¹cym publi-

kacji w „Dzienniku Ustaw”, czego nie da siê powie-
dzieæ o apelu. Apel mo¿emy tylko skierowaæ do
mediów z proœb¹ o opublikowanie. W³aœciwie nie
stanowi on ¿adnego odnoœnika do zachowañ. Dla-
tego te¿ jestem zwolennikiem takiej konstrukcji
uchwa³y i jej opublikowania. Tym bardziej ¿e apel,
który zosta³ przedstawiony, w obydwu komisjach
zosta³ przyjêty praktycznie bez dyskusji. Nie by³a
to kwestia wywo³uj¹ca jakiekolwiek spory. W za-
sadzie przyjêta uchwa³a, która zosta³a zapropo-
nowana po posiedzeniu po³¹czonych komisji, nie
uwzglêdnia tylko jednego akapitu, który w moim
przekonaniu by³ istotny. To ja go zg³osi³em.

Proszê pañstwa, to jest kwestia pewnej taktyki.
To znaczy wydaje siê, ¿e w sprawie tego wyroku
powinniœmy wydaæ, nazwa³bym to kolokwialnie,
warkniêcie. Nie jest bowiem tak, ¿e trybuna³ bê-
dzie kszta³towa³ swoimi wyrokami nasze obycza-
je. To warkniêcie jest w tej uchwale po prostu nie-
zbêdne. Przypuszczam, ¿e warkniêcie, które siê
w uchwale nie znalaz³o, prawdopodobnie nie zo-
sta³o przyjête ze wzglêdu na swoj¹ ostroœæ. Jest to
bowiem bardzo ostre sformu³owanie. S¹dzê, ¿e
w³aœnie Senat staæ na tego rodzaju sformu³owa-
nia. Nie radzi³bym tego rz¹dowi. Ja stanowisko
rz¹du w tej sprawie chêtnie bym zrozumia³, tylko
co innego mo¿e rz¹d, co innego mo¿e Senat jako
pewnego rodzaju spo³eczny autorytet moralny.

Dlatego te¿ proponowa³bym, gdyby taka po-
prawka by³a mo¿liwa, a¿eby dodaæ zdanie, które
brzmia³oby tak: Senat Rzeczypospolitej Polskiej
z prawdziw¹ przykroœci¹ konstatuje, ¿e konty-
nuacja linii orzeczniczej wspierania przez Euro-
pejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu
nietolerancji wobec symboli religijnych mo¿e spo-
wodowaæ koniecznoœæ rozwa¿enia przez Polskê,
a tak¿e inne kraje Europy, celowoœci pozostawa-
nia w jego jurysdykcji. (Oklaski)

Myœlê, ¿e jest to niezwykle mocne sformu³owa-
nie. Chyba ju¿ wiêcej nie mo¿na powiedzieæ.

Bêdê siê stara³ przekonaæ do tego komisjê, po-
niewa¿ mnie na przyk³ad o tym posiedzeniu nie
powiadomiono. Nie zosta³y odnotowane wnioski
mniejszoœci i nie wiem, czy one by³y zg³oszone, czy
nie. Nie wiem, jak to wygl¹da³o, nie mam pojêcia o
tym. W zwi¹zku z tym bêdê sk³onny zwo³aæ komi-
sjê w celu ponownego rozpatrzenia sprawy. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Do ponownego po-
siedzenia.)

Pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie tajê, ¿e z mieszanymi uczuciami przyjmujê

zw³aszcza ostatni¹ propozycjê pana senatora Ro-
maszewskiego, jako ¿e wyrok trybuna³u stras-
burskiego z tego, co wiem, nie jest ostateczny i ma
byæ odwo³anie rz¹du w³oskiego od tego wyroku.
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Wobec tego mo¿e nieco przedwczesne by³oby aku-
rat zaostrzanie stanowiska, które zosta³o przyjête
w uchwale. Nie wiem, czy zosta³oby ono podzielo-
ne przez Izbê. Ale nie mamy jeszcze w tej sprawie
opinii.

Chcia³bym powiedzieæ o innej sprawie. Miano-
wicie ucieszy³em siê z inicjatywy senatorów, po-
niewa¿ sprawa rzeczywiœcie jest bardzo powa¿na.
Mam takie wra¿enie, ¿e tym orzeczeniem wy-
rz¹dzono du¿¹ szkodê samej konstytuuj¹cej Uniê
zasadzie pomocniczoœci, zgodnie z któr¹ w grun-
cie rzeczy instytucje powinny s³u¿yæ ludziom,
a nie ludzie instytucjom. Tu mamy tak¹ sytuacjê,
¿e rodzice, którzy pragn¹ wychowania religijnego
dla swoich dzieci, pragn¹ chowaæ je w poszanowa-
niu dla swojej wiary, tradycji i historii, zostali g³ê-
boko dotkniêci.

Sprawa ma, tak to okreœlê, bardzo trudny wy-
miar. Ju¿ mamy pierwsze polskie reperkusje.
Sposób, w jaki to siê dzieje, pokazuje, jak Ÿle do te-
go jesteœmy przygotowani. Oto trzech uczniów
w szkole we Wroc³awiu podpisa³o petycjê, w której
domagaj¹ siê zdjêcia krzy¿y w szkole. Praktycznie
bior¹c, ods³ania siê ca³kowita s³aboœæ szko³y, jeœli
chodzi o reakcjê, i gotowoœæ do nadania incyden-
towi lokalnemu wymiaru uniwersalnego. Raptem
ta trójka uczniów jest prezentowana w sympaty-
cznym otoczeniu w lokalnej „Gazecie Wyborczej”.
Potem, o dziwo, patrzê, pod¹¿a za tym „Rzeczpo-
spolita”, która robi wywiad z tymi ludŸmi. I, mo¿-
na powiedzieæ, coœ, co by³o incydentem wycho-
wawczym na miarê klasy, staje siê zarzewiem
ogólnopolskiego problemu.

Ka¿dy z nas, kto pamiêta swoje szczeniêce lata,
dobrze wie, ¿e w gruncie rzeczy bunt generacyjny
jest czymœ, co jest wpisane w fizjologiê rozwoju
cz³owieka. Nowa generacja szuka swoich znaków
to¿samoœci, czêsto sprzeciwiaj¹c siê temu, co g³o-
si³y poprzednie pokolenia, i dopiero po okresie
buntu przychodzi otrzeŸwienie. Ale my jako wy-
chowawcy, my jako ci starsi, szanuj¹c prawa roz-
woju, powinniœmy jednoczeœnie rozs¹dnie i roz-
tropnie wskazywaæ na elementy, które pozwalaj¹
zachowaæ pewne tabu. A tym tabu w naszej histo-
rii – ja nie mam co do tego w¹tpliwoœci – jest krzy¿.
Piêknie przypomnia³ o tym pan senator Zaj¹c, po-
wo³uj¹c siê na wypowiedzi Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II, który wielokrotnie wskazywa³ na krzy¿.
Ja pamiêtam, jak podczas pierwszej pielgrzymki
w 1979 r. zadawa³ wobec nas zgromadzonych na
B³oniach dramatyczne pytanie, czy cz³owiek mo¿e
odejœæ od Boga, i odpowiada³, ¿e mo¿e, ¿e jest tyl-
ko kwestia, ku czemu odejdzie. I dzisiaj w œwietle
tego, co siê dzieje z krzy¿em, musimy sobie zada-
waæ pytanie, ku czemu ta m³odzie¿ ma odchodziæ.

Dlaczego tak roztropnie trzeba na ten temat
mówiæ? Popatrzcie pañstwo na to, ¿e w sumie ma-
my w spo³eczeñstwie, my jako politycy, jako izby

parlamentu, dosyæ marne notowania. A zatem
jest pytanie, czy to, co robimy, bêdzie dobrze s³u-
¿y³o sprawie, któr¹ chcemy, jak rozumiem, razem
wesprzeæ, razem broniæ krzy¿a. Dlatego wo-
la³bym, ¿eby jêzyk, którego u¿ywamy, by³ jak naj-
mniej polityczny. Dlatego cieszê siê, ¿e takie zna-
czenie ma ta uchwa³a.

Jeœli koñcz¹c to wyst¹pienie, mia³bym wyraziæ
swoj¹ opiniê, apelowa³bym o to, ¿eby przed osta-
tecznym wyrokiem trybuna³u strasburskiego nie
zaostrzaæ tej uchwa³y, pozostaæ przy tekœcie, któ-
ry zosta³ nam zaproponowany, bo wtedy ³atwiej
bêdzie o to, by ta Izba o krzy¿u mówi³a jednym g³o-
sem. Dziêkujê za uwagê.

(Senator Ryszard Bender: A wiêc pozwolimy.
Hulaj dusza, piek³a nie ma.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
PoproszêpanasenatoraCichonia,proszêbardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debata poœwiêcona godnoœci krzy¿a i koniecz-

noœci jego poszanowania zosta³a wywo³ana przez
orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu 3 listopada tego roku w spra-
wie w³oskiej. Pamiêtajmy o tym, ¿e Europejska
Konwencja Praw Cz³owieka by³a tworzona w cza-
sie, kiedy nikomu do g³owy nie przychodzi³o, ¿e
mo¿e dojœæ do podobnych orzeczeñ. By³a tworzo-
na przez ludzi, wspominali o nich moi przedmów-
cy, o g³êboko chrzeœcijañskich korzeniach, chrze-
œcijañskich w swej mentalnoœci, wychowaniu
i kulturze, tacy jak Konrad Adenauer, Alcide de
Gasperi, Robert Schuman, ludzi, dla których by³o
oczywiste, ¿e Europa wyros³a na kulturze euro-
pejskiej i wpisuje siê w wartoœci tej kultury rów-
nie¿ przez poszanowanie krzy¿a.

Niestety wraz z up³ywem czasu dochodz¹ do
g³osu coraz to inne osoby, inne pokolenia. Czasa-
mi wrêcz mam wra¿enie, ¿e ten m³odzieñczy
bunt, o którym wspomina³ mój przedmówca pan
senator Sidorowicz, niektórym nie przechodzi,
nadal tkwi w ich mentalnoœci, no i w tej chwili nie
ma innej rady, proszê pañstwa, jak siêgn¹æ do
korzeni, do fundamentów praw cz³owieka. Pa-
miêtajmy, ¿e sytuacja jest w tej chwili taka – mó-
wi³em o tym blisko miesi¹c temu w Brukseli na
posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego
Unii Europejskiej, co wywo³a³o zreszt¹ du¿e po-
ruszenie – ¿e prawa cz³owieka nie znajduj¹ ¿a-
dnego zakorzenienia. W zwi¹zku z tym rodz¹ siê
ró¿nego rodzaju pomys³y co do ró¿nych nowych
generacji praw cz³owieka, pseudopraw cz³owie-
ka, takich jak prawo do zawierania zwi¹zków ho-
moseksualnych i adopcji dzieci przez takie
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zwi¹zki. Na drugi plan usi³uje siê spychaæ, wrêcz
negowaæ, rzeczywiste prawa cz³owieka, takie jak
prawo do wolnoœci religijnej, prawo do poszano-
wania przekonañ religijnych i filozoficznych, na-
daj¹c tym prawom bardzo dziwn¹, sofistyczn¹
wrêcz interpretacjê, czego przejawem jest to
orzeczenie. Ca³e szczêœcie, ¿e zapad³o ono
w sk³adzie zaledwie siedmioosobowym i przys³u-
guje odwo³anie do Wielkiej Izby Trybuna³u, czyli
sk³adu siedemnastoosobowego.

Uwa¿am, ¿e nasza rezolucja powinna miêdzy
innymi nak³oniæ tych, którzy tworz¹ prawo, i tych,
którzy nastêpnie je stosuj¹, do refleksji, ku czemu
prowadzi taka interpretacja praw cz³owieka
i odejœcie od fundamentów praw cz³owieka. Ja pa-
miêtam czasy, kiedy orzekali w trybunale tacy sê-
dziowie, jak sêdzia Pettiti, który w swoich komen-
tarzach nie waha³ siê napisaæ, ¿e prawa cz³owieka
maj¹ swój fundament w godnoœci ludzkiej, a god-
noœæ ludzka wynika z tego, ¿e cz³owiek zosta³
stworzony na obraz i podobieñstwo Bo¿e. I to jest
ten fundament. Je¿eli tego fundamentu nie ma –
a niestety nie zosta³o to zapisane ani w Europej-
skiej Konwencji Praw Cz³owieka, z przyczyn,
o których mówi³em, bo wtedy to by³o oczywiste, ¿e
takie s¹ te fundamenty, ani potem w projekcie
Konstytucji dla Europy, ani w traktacie lizboñ-
skim, który j¹ zast¹pi³ – no to nawet orzecznictwo
tak powa¿nej instytucji jak trybuna³ mo¿e zejœæ
na manowce.

Taka sytuacja bierze siê st¹d, ¿e w ramach ró¿-
nych pr¹dów, bardzo liberalnych, ho³duj¹cych
zasadzie, ¿e jedynie to, co jest przeg³osowane, jest
s³uszne, uwa¿a siê, ¿e miar¹ praw cz³owieka jest
to, co przeg³osuje wiêkszoœæ. No tak nie jest. War-
to o tym przypomnieæ. I temu przypomnieniu, te-
mu ostrze¿eniu powinny s³u¿yæ umieszczane
w tego typu aktach prawa miêdzynarodowego, jak
Europejska Konwencja Praw Cz³owieka czy trak-
tat lizboñski, odniesienia do Boga i do wartoœci re-
ligijnych. Bo nie mo¿e byæ tak, ¿eby cz³owiek sta-
nowi³ miarê dla siebie jedynie na podstawie w³as-
nych ocen, na podstawie matematycznej wiêkszo-
œci. Ojciec Œwiêty trafnie to kiedyœ oceni³, mówi¹c,
¿e taka demokracja, która siê sprowadza do dyk-
tatu wiêkszoœci, wczeœniej czy póŸniej stanie siê
zakamuflowan¹ albo oczywist¹ form¹ dyktatury.
I w tym kierunku zmierza niestety nasza europej-
ska cywilizacja.

Dlatego jestem zwolennikiem poprawki, któr¹
zg³asza³ pan marsza³ek Romaszewski, i ja równie¿
podkreœlam, ¿e nale¿y uwypukliæ ten element na-
szej rezolucji, ¿e utrzymanie w orzecznictwie Eu-
ropejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Stras-
burgu podobnego wydŸwiêku jak w orzeczeniu
w tej sprawie bêdzie, po pierwsze, prowadzi³o do
obni¿enia autorytetu samego trybuna³u i w ogóle
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, a po

drugie, bêdzie sk³ania³o tak Polskê, jak i inne
pañstwa do rozwa¿enia celowoœci pozostawania
w jurysdykcji tej instytucji. Dziêkujê bardzo. (Ok-
laski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Tym razem to, nad czym debatujemy, dotyka

najistotniejszych kwestii nie tylko to¿samoœci na-
rodu polskiego w przekroju historycznym i aktu-
alnym, ale tak¿e ca³ego systemu prawa, któremu
podlegamy. Osobiœcie reprezentujê tezê, ¿e to
orzeczenie jest sprzeczne z polsk¹ konstytucj¹.
Bêdê siê stara³ to uzasadniæ.

Kiedy bra³em udzia³ w pracach nad obywatel-
skim projektem konstytucji, który tutaj, ale ju¿
nie w Komisji Konstytucyjnej, reprezentowa³ pan
marsza³ek Romaszewski, zak³adaliœmy, ¿e kon-
stytucja jest najwy¿szym stanowionym prawem,
i ¿e musi mieæ punkt odniesienia do prawa natu-
ralnego. Toczy³a siê wielka nad tym dyskusja. Na
pocz¹tku przewa¿ali ci, którzy uchwalaj¹c tê kon-
stytucjê, zmierzali do wyeliminowania prawa na-
turalnego jako przes³anki tworzenia prawa i sys-
temu prawa. Niejako w zastêpstwie powsta³a pre-
ambu³a do konstytucji. By³ znowu problem, jaki
ma charakter preambu³a, zw³aszcza ¿e w tej pre-
ambule jest odniesienie do chrzeœcijañskiej tra-
dycji narodu jako wyk³adnik interpretacji przepi-
sów konstytucji.

Wydaje mi siê, ¿e preambu³a ma tu charakter
wi¹¿¹cy, ¿e to, czego nie uda³o nam siê ulokowaæ
w samym tekœcie konstytucji, jest jednak zawarte
w preambule, a tak¿e w zasadzie, ¿e prawa cz³owie-
ka mog¹ byæ interpretowane tylko rozszerzaj¹co
i niekonfliktowo z innymi prawami, w sposób nie-
naruszaj¹cy wolnoœci innych. Jednoczeœnie maj¹
one charakter, który musi byæ respektowany w za-
kresie, w jakim konstytucje czy poszczególne pra-
wa narodowe daj¹ w³asn¹ wyk³adniê niezawê¿a-
j¹c¹ tego, czym jest dyspozycja prawa naturalne-
go, w polskim przypadku chrzeœcijañskich korzeni
funkcjonowania prawa stanowionego.

Dlaczego mówiê: chrzeœcijañskich korzeni pra-
wa stanowionego? Dlatego ¿e, proszê pañstwa, ja,
i jest to nie tylko mój pogl¹d, wywodzê genezê
praw cz³owieka w³aœnie z ofiary Chrystusa i sym-
bolu krzy¿a. Ró¿nie siê to kszta³towa³o na prze-
strzeni dziejów. Znak krzy¿a by³ symbolem, który
dojrzewa³ do takiej roli, o której mówi ta uchwa³a
komisji, mianowicie do bycia znakiem uniwersal-
nym – dla chrzeœcijan znakiem religijnym, a dla
wszystkich ludzi na œwiecie symbolem przeciw-
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stawienia siê gwa³ceniu praw cz³owieka, które
przecie¿ wyk³adaj¹ siê nie jako prawa zbiorowo-
œci, ale prawa ka¿dego cz³owieka. Ale prawo jed-
nego cz³owieka nie mo¿e byæ przeciwko prawu
drugiego cz³owieka, bo jedno i drugie jest elemen-
tem podmiotowym, i za jednego, i za drugiego
Chrystus poniós³ swego czasu ofiarê. Nawet dla
tych, którzy nie uwa¿aj¹ Chrystusa za wcielenie
Boga w Trójcy jedynego, ma to wymiar uniwersal-
ny, zwi¹zany z prawami cz³owieka i obron¹ ka¿dej
jednostki ludzkiej. Tak samo Nowy Testament,
w przeciwieñstwie do Starego Testamentu, jest
przymierzem Boga z ka¿dym cz³owiekiem, nieza-
le¿nie od jego koloru skóry, wyznania, pochodze-
nia, religii czy jego stosunku do samego Stwórcy.

Dotykamy tu imponderabiliów naszego ¿ycia,
naszych osobistych spraw, wierzeñ, ale nie mo¿e-
my pomin¹æ tego, co niesie ten wyrok trybuna³u
strasburskiego. Ja twierdzê, ¿e ten trybuna³ po-
pe³ni³ ewidentne nadu¿ycie z punktu widzenia in-
terpretacji konwencji rzymskiej, konwencji, która
ukszta³towa³a wiêcej ni¿ Uniê Europejsk¹, bo
ukszta³towa³a kwestiê obrony praw cz³owieka.
Konwencja rzymska odwoluje siê do niej, mo¿na
powiedzieæ, ¿e poœrednio odwo³uj¹ siê do niej tak-
¿e wszystkie póŸniej stanowione standardy praw
cz³owieka, jak standard oenzetowski czy, ju¿ pod
k¹tem u¿ytecznoœci dla Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci, nie myliæ z trybuna³em stras-
burskim, to, co wnosi traktat lizboñski. Tutaj za-
strze¿enie nasze musi równie¿ opieraæ siê na tym
bardzo powa¿nym, je¿eli nie najwa¿niejszym do-
konaniu prezydenta Lecha Kaczyñskiego, który
podpisa³ protokó³ londyñski, w jakimœ sensie
usuwaj¹cy nas spod bezpoœredniej egzekucji bez-
dyskusyjnych orzeczeñ Europejskiego Trybuna³u
Sprawiedliwoœci. Tu mamy do czynienia z trybu-
na³em strasburskim, którego orzecznictwo bar-
dzo czêsto stymuluj¹co, pozytywnie wp³ywa³o na
kwestiê obrony praw cz³owieka, jednostek. W tym
wypadku wyrok winien byæ oprotestowany, z tym
siê zgadzam, ale przede wszystkim powinniœmy
stwierdziæ, ¿e nie ma on mocy wi¹¿¹cej w polskim
obszarze prawnym. Nie ma mocy wi¹¿¹cej i jest
sprzeczny z polsk¹ konstytucj¹, która stoi ponad
prawem miêdzynarodowym, mimo ¿e mówi, i¿
Polska przestrzega prawa miêdzynarodowego,
w takim zakresie, w jakim konstytucjê sam naru-
sza. A sama konstytucja, interpretuj¹c wszystkie
kwestie zwi¹zane z prawami cz³owieka, odwo³uje
siê do tradycji i wartoœci chrzeœcijañskich.

Ten wyrok, po pierwsze, narusza prawa ludzi,
którzy w krzy¿u widz¹ symbol uniwersalny, reli-
gii, a po drugie, jeœli chodzi o tych, którzy nie wie-
rz¹, traktuje krzy¿ wy³¹cznie jako symbol religij-
ny. Nie. Wydaje mi siê ogromnie wa¿ne to, co w tej
wspólnej uchwale – bo jest to wspólna uchwa³a,
inicjowana z ró¿nych stron, ale w tym samym, na-

szym, klubie w pewnym nastêpstwie czasowym,
jednak bez jakiegokolwiek przeciwstawienia tre-
œci i formy… Wydaje mi siê, ¿e akcentowanie tego
podwójnego charakteru, widocznie niezrozumia-
³ego dla sêdziów os¹dzaj¹cych w Strasburgu in-
dywidualn¹ sprawê, indywidualny stan faktycz-
ny, jest równie¿ elementem upomnienia, ale
i przypomnienia naszym sêdziom, i tym z Pozna-
nia czy sk¹dœ, m³odym ludziom, którzy chc¹ wy-
p³yn¹æ na fali europejskoœci, œwiatowoœci, na
tym, ¿e krzy¿ ma stanowiæ ograniczenie czyich-
kolwiek praw albo ma byæ przeciwko czemuœ, i¿
krzy¿ jest i po to, ¿eby oni mogli byæ przeciwko
krzy¿owi i nie wolno tego krzy¿a jako uniwersal-
nego znaku praw wszystkich, równie¿ praw do te-
go, ¿eby siê do krzy¿a nie stosowaæ, eliminowaæ,
nie wolno innym narzuciæ zakazu pos³ugiwania
siê tym krzy¿em i w wymiarze religijnym i wymia-
rze uniwersalnym.

Wydaje mi siê, ¿e mamy dzisiaj do czynienia
z koniecznoœci¹ wywo³ania tego non possumus,
je¿eli chodzi o traktowanie jako wi¹¿¹cego, w za-
kresie wiêkszym ni¿ tylko jednego orzeczenia, po-
gl¹du wyra¿onego przez tych, a nie innych sê-
dziów w Strasburgu. Byæ mo¿e jest to jednoczeœ-
nie chêæ uzmys³owienia tego, czym jest krzy¿
w naszym ¿yciu, czym jest dla cywilizacji europej-
skiej, cywilizacji œwiatowej i czym jest dla praw
cz³owieka. Byæ mo¿e za ma³o jest tej refleksji i mo-
¿e Opatrznoœæ Bo¿a po to w³aœnie w ten sposób
pokierowa³a tym zdarzeniem wywo³uj¹cym nasz¹
reakcjê, aby pog³êbiæ znaczenie tego i symbolu,
i znaku, i dokumentu, bo przecie¿ ta wielowymia-
rowoœæ krzy¿a zosta³a zupe³nie zapomniana przez
trybuna³ strasburski, a tak¿e, jak widaæ, przez
wielu ludzi w Polsce, w Europie i na œwiecie.

Przechodz¹c do kwestii formalnej, powiem, ¿e
tylko ze wzglêdu na swoiste interpretowanie regu-
laminu, które, jak mi siê wydaje, mo¿e byæ dysku-
towane, nast¹pi³o odrzucenie jednego projektu,
wyjœciowego, a przyjêcie drugiego. Ja ju¿ kiedyœ
wnosi³em o to, by jeœli z ró¿nych stron wchodz¹
realizuj¹ce ten sam cel projekty uchwa³, trakto-
waæ je ³¹cznie i robiæ ³¹czne sprawozdanie, nie od-
rzucaæ ich, tylko kompilowaæ. Niestety, w naszej
praktyce tu, w Senacie, przyjêtej przez Biuro Le-
gislacyjne, za³o¿ono inaczej. Jest to problem do
dyskusji. Bo co, jeœli wp³yn¹ teksty z czterech
stron? Jeœli dwa kluby i jeszcze ktoœ indywidual-
nie bêdzie chcia³ realizowaæ ten sam cel, ale po-
przez ró¿n¹ treœæ, to co wtedy? Trzeba bêdzie to
odrzuciæ czy zrobiæ wspólny tekst? Ja twierdzê, ¿e
trzeba wtedy zrobiæ wspólny tekst.

(SenatorJanRulewski:Ale jest zrobionywspólny.)
Nie, tu formalnie jeden tekst jest odrzucony,

a drugi jest przyjêty, z tym ¿e z tekstu klubowego
inkorporowano do tekstu indywidualnego… Chcê
oœwiadczyæ, ¿e do tego, co jest w tym druku, który
stanowi podstawê uchwa³y, jest zainkorporowa-
ne to, co z³o¿y³ klub Prawa i Sprawiedliwoœci.
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Sk³adaj¹c ten wniosek, zanim powsta³ tamten
projekt, wychodzi³em naprzeciw temu, co sugero-
wa³ klub Prawa i Sprawiedliwoœci. Ale nie przypi-
sujmy tego tutaj tylko klubowi Prawa i Sprawied-
liwoœci, bo myœlê, ¿e mimo ró¿nych podzia³ów,
partyjnych czy politycznych, w tym zakresie po-
gl¹dy mamy wspólne. Dlatego te¿ proszê o potrak-
towanie tego jako tekstu jednolitego zrodzonego
z projektu Prawa i Sprawiedliwoœci. To jestem wi-
nien swoim kolegom.

Myœlê, ¿e ta uchwa³a powinna byæ zainspirowa-
na tym pogl¹dem, który sformu³owa³em na wstê-
pie i który zosta³ zawarty w naszej skardze do Try-
buna³u Konstytucyjnego – proszê o jej podpisanie
tych, którzy nie podpisali – na traktat lizboñski,
a mianowicie, ¿e moc obowi¹zuj¹ca orzecznictw,
czy to strasburskiego, czy Europejskiego Trybu-
na³u Sprawiedliwoœci, czy interpretacji dokona-
nych przez inne organy Unii Europejskiej zatrzy-
muje siê na nienaruszalnoœci konstytucyjnego
polskiego porz¹dku prawnego. Gdyby to orzecze-
nie zosta³o wydane wobec Polski, to musia³oby
spotkaæ siê z tak zwan¹ klauzul¹ porz¹dku kon-
stytucyjnego, która nie dopuszcza jego wykony-
wania na terytorium Polski. Tak samo jak i nie
mo¿na dopuœciæ, ¿eby prawo Unii Europejskiej
by³o samoczynnie egzekwowane w takim zakre-
sie, w jakim narusza konstytucjê, wartoœci kon-
stytucyjne. I temu maj¹ s³u¿yæ ta uchwa³a i nasza
skarga do Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie
zakresu mocy obowi¹zuj¹cej przychodz¹cych
z zewn¹trz prawa i orzecznictwa, które tak na-
prawdê narusza…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, wychodzimy poza materiê, nad któr¹
w tej chwili debatujemy.)

Jest to ta sama materia, Panie Marsza³ku,
i dlatego o tym mówiê…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
pan senator i tak przekroczy³ ju¿ czas.)

Tak? To dziêkujê. W ka¿dym razie dziêkujê pañ-
stwu za zaanga¿owanie w tê problematykê i myœlê,
¿e bêdziemy jednomyœlni w tej sprawie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê…
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku, ja

w sprawie formalnej.)
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Ja bym prosi³ pana marsza³ka, ¿eby zwróci³ siê
do sprawozdawcy Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji senatora Cichonia, aby uzu-
pe³ni³ swoje sprawozdanie o sprawy formalne,
które s¹ tutaj przedmiotem niezrozumienia b¹dŸ

niedopowiedzenia. Mówiê tu o tym zarzucie, jako-
by poniechano lub nie przestrzegano procedury
na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Senatorze, zamierzam zwo³aæ posiedzenie
po³¹czonych komisji i myœlê, ¿e po nim zostanie
przedstawione pe³ne sprawozdanie. W tej chwili
nie chcia³bym tego przed³u¿aæ, bo jeszcze raz
przejdziemy do przedstawienia… Tam s¹ pewne
niejasnoœci dotycz¹ce wniosków mniejszoœci itd.

(Senator Jan Rulewski: Nie chcê polemizowaæ,
Panie Marsza³ku, ale niektóre elementy znacz¹ce
dla przebiegu posiedzenia, ze wzglêdu na które
jest to podwa¿ane, nie mia³y miejsca. Mo¿e wiêc
pan sprawozdawca uzupe³ni³by tê wiedzê Wyso-
kiej Izby.)

No, taki wniosek formalny o przedstawienie te-
go… Ja proponujê, ¿eby to by³o w sprawozdaniu.
Bêdzie jeszcze jedno posiedzenie, tak ¿e to zosta-
nie uwzglêdnione.

Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Naród, który zapomina o w³asnych korzeniach,

traci pamiêæ i nie ma przysz³oœci – to mówi³ nasz
Jan Pawe³ II. Historia naszego narodu i Rzeczypo-
spolitej dowodzi, ¿e tylko pod krzy¿em i tylko pod
tym znakiem Polska jest Polsk¹, a Polak Polakiem
– to s³owa naszego wieszcza narodowego.

Ksi¹dz Skorupka id¹cy z warszawskimi orlêta-
mi w bój i cud nad Wis³¹ to dowody z najbli¿szego
nam okresu, ¿e nawet potê¿ne armie nie mog¹
zwyciê¿yæ krzy¿a. Wolnoœæ krzy¿ami siê mierzy –
to te¿ bardzo znana polska pieœñ. Podjêcie walki
z krzy¿em to pocz¹tek koñca dla ka¿dego mocar-
stwa. Sam Chrystus powiedzia³, ¿e Koœció³ jest
opok¹, a bramy piekielne go nie zwyciê¿¹. Ze
Stwórc¹ nie wygra ¿aden cz³owiek, chocia¿ mie-
ni³by siê bogiem.

Ja popieram poprawkê, jeœli ona jest mo¿liwa
w sensie prawnym, pana senatora Bendera i pana
marsza³ka Romaszewskiego, gdy¿ w tej sprawie
nie mo¿na byæ letnim, trzeba byæ albo gor¹cym,
albo zimnym. I chcia³abym, ¿ebyœmy byli gor¹cy.

Nasz pose³ do europarlamentu, œwiêtej pamiêci
Filip Adwent, bra³ udzia³ w kampanii wyborczej
we Francji. Na wielkim zgromadzeniu na wielkim
stadionie do Francuzów mówi³ o krzy¿u. Chciano
mu odebraæ g³os, a on mówi³ o krzy¿u i ca³y sta-
dion wsta³ i przez minuty bi³ brawo. Ta potrzeba
uczczenia godnoœci krzy¿a, ta potrzeba bycia pod
krzy¿em jest tak¿e w narodzie francuskim, cho-
cia¿ mówi siê, ¿e jest tak bardzo nowoczesny i zlai-
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cyzowany. Przyjació³ w tej sprawie mamy tak¿e we
W³oszech, o czym tu by³a mowa.

Wysoka Izbo, b¹dŸmy wolni, kochajmy krzy¿
i je¿eli czêœæ Europy o nim zapomnia³a, to nieœmy
go innym. Wszak nasi poeci mówili, ¿e z Polski
wyjdzie iskra, która o¿ywi ca³y œwiat i Europê.
W³aœnie ta iskra wysz³a i to Bo¿e mi³osierdzie
spod krzy¿a dzisiaj ma szansê zwyciê¿yæ. Pomó¿-
my, b¹dŸmy tymi nieu¿ytecznymi s³ugami, narzê-
dziami Bo¿ymi.

A co myœli Polska… To, mo¿e opatrznoœciowo,
wpad³o mi w rêce przed tym moim wyst¹pieniem.
Senator Chróœcikowski poda³ mi wiersz swojej
kole¿anki z Bia³owoli. Maria Juszczak, polska rol-
niczka, kobieta, matka, co pisze w wierszu „O bie-
dna Polsko”? Przeczytam tylko fragment, ¿eby
pañstwa nie zmêczyæ.

„Dlaczego brakuje dziœ w sercu mi³oœci,
A ciemnoœci szatana góruj¹ nad tob¹?
Gdzie s¹ tradycje praojców naszych?
Bóg, honor, ojczyzna sz³y razem ze sob¹.
Dzisiaj coraz czêœciej s³yszymy s³owa,
By siêgn¹æ rêk¹ po krzy¿ na œcianie.
O, biedna Polsko, moja ojczyzno,
Nic po tobie nie zostanie.”
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki, proszê bardzo.
(Senator Rafa³ Muchacki: Mo¿na ju¿, Panie

Marsza³ku?)
Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeœli siê nie mylê, to chyba trwa proces beatyfi-

kacji Schumana. To te¿ bardzo widomy znak tego,
o czym dzisiaj wszyscy mówimy. Ja zabieram g³os
nie jako senator Platformy Obywatelskiej, tylko
jako senator Rzeczypospolitej. Bo ze wszystkimi
g³osami, które by³y, ja siê ca³kowicie zgadzam.
Ten krzy¿, o którym tutaj mowa, jest ze mn¹ na co
dzieñ, a najbardziej mi siê przydaje w mojej pracy
zawodowej, w mojej pracy lekarskiej. Myœlê, ¿e
my, my polski naród, wiemy, co ten krzy¿ nam da³
w momentach dla naszej ojczyzny najtrudniej-
szych, gdy stanowi³ nie tylko znak wiary, ale
przede wszystkim znak patriotyzmu i znak pol-
skoœci, czy w czasie powstañ, czy w czasie wojen,
czy w czasie zaborów.

Wspominany tu nasz rodak Jan Pawe³ II napi-
sa³ piêkn¹ encyklikê pod tytu³em „Ewangelium
vitae”, czyli ewangelia ¿ycia, w której pokazuje,
jak to nasze ¿ycie powinno wygl¹daæ, jak nale¿y

¿yæ w prawdzie i w mi³oœci. Krzy¿ naprawdê nigdy
nikomu nie zaszkodzi³, a zawsze niós³ otuchê
i kszta³towa³ tylko dobre postawy. „W krzy¿u mi-
³oœci nauka.” Miejmy my Polacy ten krzy¿ zawsze
w sobie, a wtedy jestem spokojny o przysz³oœæ na-
szej ojczyzny. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Wysoka Izbo!
Ja wystêpujê przede wszystkim jako cz³onek

Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
i chcia³bym Wysok¹ Izbê poinformowaæ, jako
uczestnik tego posiedzenia w tej sprawie, ¿e za-
chowane zosta³y wszelkie procedury. Zreszt¹
wzmiankowa³ nieco o tym pan senator Cichoñ,
gdy stwierdzi³, ¿e podczas prac nad dwoma doku-
mentami by³a o¿ywiona dyskusja. Prawd¹ jest, ¿e
zarówno by³a dyskusja, jak i podjêto decyzjê
o tym, ¿eby procedowaæ nad jednym po³¹czonym
dokumentem. Z dokumentu zwanego projektem
uchwa³y zaczerpniêto ten fragment tytu³u ze s³o-
wem „uchwa³a”. Z apelu, którego autorem by³
obecny na czêœci posiedzenia pan senator An-
drzejewski, zaczerpniêto wiele treœci, które uzu-
pe³niono dodatkowo treœciami z uchwa³y. I o ile
pamiêtam, podczas g³osowania nad tym panowa-
³a ca³kowita zgoda. To po pierwsze.

Po drugie, cz³onkowie komisji i autorzy roz-
wi¹zania byli prawid³owo zawiadomieni, tylko ze
wzglêdu na przepracowanie, zabieganie rzeczywi-
œcie nie mogli uczestniczyæ w posiedzeniu do koñ-
ca. By³a mo¿liwoœæ zg³aszania poprawek czy te¿
wniosków mniejszoœci, miêdzy innymi ja tego do-
kona³em, niestety ze skutkiem negatywnym. Tak
wiêc nie uwa¿am, aby to mog³o byæ podstaw¹ do
ponownego procedowania.

Skoro ju¿ zabra³em g³os, to pozwoli pan, Panie
Marsza³ku…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak.)
…¿e zg³oszê te¿ swoje, tak powiem, refleksje,

dotycz¹ce tego, co siê dzieje. Otó¿ namawiam do
powrotu do posiedzenia komisji, gdzie zapoznano
cz³onków z tekstem tego wyroku, bodaj¿e. Ten
tekst jednoznacznie wskazywa³, ¿e to posiedzenie
trybuna³u odby³o siê z powodu skargi pewnej oby-
watelki W³och. I, jak pamiêtam, trybuna³ w spra-
wie skargi tej obywatelki, a w³aœciwie reprezen-
tantki dziecka, orzek³, ¿e we W³oszech ma miejsce
przymusowe umieszczanie krzy¿y w szko³ach.
I rzeczywiœcie w tamtym wyroku uzna³ to – nie
wiem, na co siê powo³a³ – za naruszenie prawa
i stwierdzi³, ¿e jakoby przymusowe umieszczanie
w szko³ach krzy¿y stanowi obrazê uczuæ czy te¿
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naruszenie praw tej¿e obywatelki W³och. Zatem
ma to charakter terytorialnie ograniczony i jest
ponadto ograniczone merytorycznie do faktu
przymusowego umieszczania. Podkreœlam: przy-
musowego umieszczania.

A skoro ju¿ pan marsza³ek mi zezwoli³ na kon-
tynuacjê tej rozmowy z Wysok¹ Izb¹, to powie-
dzia³bym tak. W ogl¹dzie obywatela, cz³owieka,
który te¿ ¿yje w Europie, i to od wielu lat, poziom
tego wyroku jakoœ kojarzy mi siê z dzia³aniami ta-
libów, którzy uznali, ¿e wysadzaj¹c w powietrze
pos¹gi Buddy, rozwi¹zuj¹ problem innej wiary,
jak to by³o w Afganistanie. I jeszcze bardziej przy-
pomina mi to dzia³ania Piotrowskiego, który myœ-
la³, ¿e jak zabije ksiêdza Piotrowskiego…

(G³osy z sali: Popie³uszkê!)
Oj, przepraszam!
…jak zabije ksiêdza Jerzego, to rozwi¹¿e pro-

blem wiary w Polsce. I to oczywiœcie prowadzi
mnie do rozstrzygniêtego przez ludzkoœæ, przez
chrzeœcijañstwo, twierdzenia, i¿ tylko g³upcy
myœl¹, ¿e zabijaj¹c cia³o, zabijaj¹ duszê, a w tym
przypadku – wiarê.

Podzielam te pogl¹dy, ¿e ingerencja trybuna³u
europejskiego – europejskiego, jakkolwiek by by³o
– usi³uje zmieniæ podstawy naturalne tworzenia
siê Europy, oparte na wieloœwiatopogl¹dowoœci,
na pluralizmie, na innych zdobyczach kulturo-
wych, miêdzy innymi na demokracji. Ta ingerencja
jest w gruncie rzeczy podwa¿aniem uk³adów euro-
pejskich, za którymi ja g³osujê. Wszelkie instytucje
europejskie okreœlaj¹ jako bogactwo Unii fakt wy-
stêpowania tak wielu ró¿nych wartoœci, miêdzy in-
nymi ateizmu. Ale dzia³alnoœæ polityczna Europy,
przynajmniej taka, jak ja j¹ rozumiem, czy te¿ kon-
stytucyjna, nie zmierza do swoistej inkwizycji nisz-
czenia tego, co by³o do tej pory, nie zmierza do bu-
dowania nowej cywilizacji na gruzach takiej znisz-
czonej Europy, na gruzach usuniêtego krzy¿a. Ta-
kiego zamys³u w dzia³aniach konstytucyjnych Eu-
ropy ja nie zauwa¿y³em i ¿ywiê przekonanie, ¿e ta-
kie pr¹dy nie bêd¹ siê pojawia³y.

(Senator Ryszard Bender: Tak siê robi ju¿ teraz.)
I dlatego zgadzam siê z pogl¹dem, ¿e trybuna³

zacz¹³ rewidowaæ to, co leg³o u podstaw Europy,
a zatem, jak mi siê wydaje, jednak naruszy³ prawa
za³o¿ycielskie, i to nie tylko ojców Europy, bo
przecie¿ tê Europê dzisiaj tworz¹ ju¿ nie tylko oj-
cowie za³o¿yciele, ale miliony ludzi.

Niemniej jednak uwa¿am, ¿e ta uchwa³a w tym
kszta³cie jest czymœ w rodzaju warkniêcia, ¿e tak
powiem, ze strony pana marsza³ka, i w moim
przekonaniu powinna byæ wys³ana nie tylko do
trybuna³u, ale równie¿ do parlamentu, i powinna
byæ tam odczytana przez po³¹czone delegacje na-
szych kolegów w europarlamencie. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Piêknie! Brawo!)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W swoim obszernym wyst¹pieniu przedstawi³em
racje dotycz¹ce treœci tego dokumentu, który zosta³
przygotowany i nazwany na samym pocz¹tku nie
apelem, ale od razu uchwa³¹. Bo zdawaliœmy sobie
sprawê, ¿e przecie¿ chodzi o pokazanie szerszemu
gronu treœci tego aktu, który Senat mo¿e przyj¹æ.
I dlatego te¿ tych argumentów nie bêdê w tym mo-
mencie powtarza³. Analizuj¹c tekst uchwa³y, któr¹
proponuje siê w nawi¹zaniu do tego, co by³o nazwa-
ne apelem o poszanowanie krzy¿a, biorê pod uwagê
trudnoœci proceduralne, o których wspomina³ pan
marsza³ek, mianowicie ¿e zg³aszanie poprawek
w tej chwili jest prawie niemo¿liwe, chcemy jednak
prosiæ pana marsza³ka o skorzystanie z tego nad-
zwyczajnego trybu. Prosi³bym, w sytuacji przyjêcia
takiego rozwi¹zania, abyœcie, Panie i Panowie Sena-
torowie Cz³onkowie Komisji, którzy bêdziecie jesz-
cze raz nad t¹ materi¹ siê pochylali, zastanowili siê
nad mo¿liwoœci¹ wykorzystania w szerszym zakre-
sie fragmentów tego dokumentu, który na samym
pocz¹tku by³ nazwany uchwa³¹.

I ju¿ w tej chwili sygnalizujê, które sformu³owania
wydaj¹ siê w mojej ocenie trudne do zaakceptowania.
Mywtej poprawce zaczynamywtensposób: „zobligo-
wany ogólnoludzkimi wartoœciami”. Nie mówiê o s³o-
wach „ogólnoludzkimi wartoœciami”, ale o wyrazie
„zobligowany”. Ja rozumiem, ¿e jeœli budujemy akt
prawny dotycz¹cy szczegó³owych okreœleñ w katego-
riach prawa cywilnego czy œciœle w regule formu³y
prawnej, to taki wyraz mo¿e siê tam znaleŸæ. Ale
w uchwale, o której mówimy dzisiaj, u¿ycie sformu³o-
wania „kieruj¹c siê”, jest, jak mi siê wydaje, o wiele
trafniejsze. Przecie¿ my mówimy o czymœ, co nie pro-
wadzi do takiego sformu³owania, czêsto niezrozumia-
³ego dla niefachowców, jak „zobligowany”. Mo¿na by
to rozwa¿yæ, czy takie s³owa wykorzystaæ, skoro pró-
bujemy stworzyæ dokument, który by³by dokumen-
tem mieszcz¹cym siê w naszych zamierzeniach. I dla-
tego mam napisan¹ poprawkê, ale wiem, ¿e pan mar-
sza³ek nie mo¿e jej przyj¹æ, bo to nie jest ten tryb.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale
weŸmiemy to do rozwa¿enia.)

A wiêc j¹ przekazujê jako element do rozwa¿e-
nia. I to w³aœnie chcia³em w tym uzupe³niaj¹cym
wyst¹pieniu przedstawiæ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku, ja tylko w kwestii formalnej.
W toku debaty pojawi³y siê zarzuty, jakoby nie
wszyscy senatorowie byli powiadomieni o posie-
dzeniu komisji. Ja pragnê stwierdziæ, ¿e sekreta-
riat Komisji Prawa Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji poinformowa³ o posiedzeniu komisji
wszystkich senatorów. Na dowód tego do wgl¹du
jest wydruk dotycz¹cy rozes³ania esemesów do
wszystkich senatorów. Dziêkujê bardzo.

(SenatorRyszardBender:Aleczyodrugiejczêœci?)
O drugiej te¿.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale ja,

na przyk³ad, nie mam komórki…)
Dysponujê takim wydrukiem, a poniewa¿…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: …za

to dysponujê sekretariatem.)
…pan marsza³ek nie dysponowa³ komórk¹, to

telefonowano – sprawdzi³em w sekretariacie – do
gabinetu pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Nic nie dotar³o, ale mo¿e to nie jest wina sekre-
tariatu, niemniej fakt jest faktem, nie by³em tam,
tak ¿e mo¿e trzeba siê zastanowiæ, jak skuteczniej
informowaæ.

Niezale¿nie od tego informujê, ¿e marsza³ek
mo¿e w szczególnie uzasadnionych przypadkach
skierowaæ sprawozdanie komisji o projekcie
uchwa³y okolicznoœciowej do ponownego rozpa-
trzenia przez komisje, które przygotowa³y spra-
wozdanie.

W zwi¹zku z tym kierujê projekt uchwa³y, ape-
lu zawartego w druku nr 721, do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w celu przygotowania popra-
wionego sprawozdania. Proszê pañstwa, mo¿emy
sobie w tej sytuacji na to pozwoliæ, poniewa¿ za
chwilê og³oszê przerwê do godziny 15.00.

Stajemy przed jeszcze jednym problemem, mia-
nowicie przed kwesti¹ rozszerzenia porz¹dku
o czternasty punkt, dotycz¹cy praw spó³dzielców
do nabywania mieszkañ. Bo od 1 stycznia, zgodnie
z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, wygasaj¹
przepisy dotycz¹ce nabywania mieszkañ. Tak wiêc
sprawa jest niezwykle pilna, niezwykle wa¿na.
I dlatego postanowiliœmy na posiedzeniu prezy-
dium, ¿e je¿eli tylko ta uchwa³a sejmowa nadej-
dzie, to my, w Senacie, bêdziemy siê starali j¹ od
razu rozpatrzyæ. Chodzi o to, ¿eby to szybko posz³o.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku, w imieniu klubu chcia³bym
tylko zapytaæ o przypuszczalny termin g³osowa-
nia, oczywiœcie je¿eli w ogóle mo¿liwe jest uzyska-
nie odpowiedzi w tej kwestii.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Zaraz og³oszê przerwê do godziny 15.00…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: I bêdzie ustawa doty-

cz¹ca mieszkañ.)
I bêdzie ustawa dotycz¹ca mieszkañ. Mam na-

dziejê, ¿e bêdzie.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Czyli gdzieœ oko³o go-

dziny 17.00…)
Dokoñczymy to, a potem bêdziemy dalej pra-

cowaæ.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: O której?)
(G³os z sali: O godzinie 16.00 jest op³atek.)
O godzinie 16.00 jest op³atek. To znaczy, ¿e po

godzinie 17.00 odbêd¹ siê g³osowania.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Aha, oko³o godziny

17.00 mog¹ odbyæ siê g³osowania. Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.)

Ja równie¿ dziêkujê.
(G³os z sali: Jeszcze komunikaty.)
Poproszê o odczytanie komunikatów.
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, je-

œli tego nie bêdzie o godzinie 15.00, to pan nas
zwolni, tak?)

Bêdziemy przesuwali…

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji w sprawie ponownego rozpatrzenia pro-
jektu apelu o poszanowanie Krzy¿a, zawartego
w druku senackim nr 721, odbêdzie siê dziœ bez-
poœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali posiedzeñ plenarnych.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach
pañstwowych odbêdzie siê dzisiaj, to jest 17 gru-
dnia, o godzinie 14.00 w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw odbêdzie siê dzisiaj o go-
dzinie 13.00 w sali nr 182. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do godziny 15.00.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 52
do godziny 15 minut 01)
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Wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski:

Panie i Panowie Senatorowie, na chwilê wzna-
wiam obrady.

Chcê odczytaæ komunikat. Przypominam, ¿e
o godzinie 16.00 odbêdzie siê spotkanie op³atko-
we parlamentarzystów z udzia³em Jego Ekscelen-
cji ksiêdza arcybiskupa Kazimierza Nycza, metro-
polity warszawskiego, na które zapraszam w imie-
niu obu marsza³ków, Bogdana Borusewicza i Bro-
nis³awa Komorowskiego.

To powiedziawszy, Wysoka Izbo, przed³u¿am
przerwê do godziny 17.00.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 02
do godziny 17 minut 02)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym. Ju¿ s¹ zajête.
Wysoki Senacie, proponujê uzupe³nienie po-

rz¹dku obrad o punkt: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw, i rozpatrzenie go jako punktu
czternastego.

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

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

Wobec tego przystêpujemy do rozpatrzenia
punktu czternastego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 734,
a sprawozdanie komisji w druku nr 734A.

Poproszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki
Narodowej, senatora Andrzeja Owczarka,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo Senatorowie!

Mam zaszczyt, bardzo trudny zaszczyt, przed-
stawiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej z posiedzenia, które odby³o siê dzisiaj w godzi-
nach popo³udniowych, w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jest to przed³o¿enie rz¹dowe przygotowane
w zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyj-
nego z dnia 17 grudnia 2008 r. To orzeczenie

wchodzi w ¿ycie z dniem 30 grudnia 2009 r. Do te-
go tematu oczywiœcie jeszcze wrócê, omawiaj¹c
posiedzenie komisji.

Trybuna³ zobowi¹za³ ustawodawcê do okreœle-
nia warunków finansowych, na podstawie któ-
rych bêd¹ dokonywane przekszta³cenia lokator-
skiego i w³asnoœciowego prawa do lokali. Jak ju¿
mówi³em, tryb pilny ustawy wynika z tego, ¿e Try-
buna³ Konstytucyjny ustali³ dla ustawodawcy
termin 30 listopada 2009 r., kiedy przestaj¹ dzia-
³aæ niektóre przepisy ustawy uchwalonej
w 2007 r., szczególnie te dotycz¹ce prawa naby-
wania mieszkañ.

W nowelizacji proponuje siê nadanie nowego
brzmienia art. 1 i art. 11, co umo¿liwi walnemu
zgromadzeniu spó³dzielni mieszkaniowej podjê-
cie wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów uchwa³y o wniesieniu
innych wp³at ni¿ wymienione w ust. 1. Do tej pory
op³aty, jakie spó³dzielnia mieszkaniowa mo¿e
wprowadziæ, by³y enumeratywnie wymienione.
Wp³aty nie mog¹ jednak przekraczaæ ró¿nicy po-
miêdzy wartoœci¹ rynkow¹ a zwaloryzowan¹ war-
toœci¹ wniesionych wp³at cz³onkowskich.

Uwzglêdnienie pktu 2 wyroku trybuna³u pole-
ga na dodaniu w ust. 1 pkt 3 przepisu, który mówi
o obowi¹zku sp³aty nominalnej kwoty umorzenia
kredytu przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o zawarcie
stosownej umowy.

W pkcie 3 wyroku trybuna³ uzna³, i¿ wyznaczo-
ny spó³dzielniom mieszkaniowym do zawarcia
umowy trzymiesiêczny termin od dnia z³o¿enia
wniosku jest za krótki. Jest zbyt wiele formalno-
œci, aby spó³dzielnia mog³a dotrzymaæ tego termi-
nu. W art. 12 dodano zatem pkt 1, wed³ug którego
trzymiesiêczny termin obowi¹zuje od dnia wejœ-
cia w ¿ycie uchwa³y, o której mowa w ust. 42 lub
od dnia uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du,
gdyby uchwa³a zosta³a zaskar¿ona.

Uchylono art. 8 ust. 1, tak¿e realizuj¹c w ten
sposób orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.

W ustawie o pomocy pañstwa w sp³acie kredy-
tów mieszkaniowych przyjêto, i¿ cz³onkowie
spó³dzielni, którym przys³uguje spó³dzielcze pra-
wo do lokalu, dokonaj¹ wp³aty na warunkach
ustalonych przez ustawê. Ponadto powinni oni
mieæ mo¿liwoœæ nabywania prawa w³asnoœci po-
przez akt notarialny, a spó³dzielczego prawa w³as-
noœciowego w formie pisemnej. W art. 6 przed³u-
¿ono czas przekszta³ceñ w spó³dzielniach prawa
w³asnoœciowego lokali o dwa lata do 2012 r.

Proszê pañstwa, pierwsz¹ czêœæ dyskusji na
posiedzeniu komisji zaj¹³ g³ownie problem, dla-
czego Senat jest stawiany przed…

(G³osy z sali: Pod œcian¹.)
Pod œcian¹. Nie mamy w³aœciwie wyboru. Je¿eli

dzisiaj nie uchwalimy tej ustawy, to spó³dzielcy
mog¹ ponieœæ znaczne straty.

Pan minister wyjaœni³, ¿e nad projektem usta-
wy zaczêto pracowaæ ju¿ w styczniu tego roku…

(Senator Henryk WoŸniak: Minister Styczeñ.)
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Minister Styczeñ…(weso³oœæ na sali) …powie-
dzia³, ¿e w styczniu zaczêto prace, ¿e 30 marca
przekazano projekt do konsultacji miêdzyresorto-
wych, 8 wrzeœnia projekt trafi³ do Sejmu. Ale, pro-
szê pañstwa, my wszyscy, i nasza komisja, i Sejm,
znaleŸliœmy siê w³aœciwie miêdzy Scyll¹ a Charyb-
d¹, miêdzy koniecznoœci¹ realizacji orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego a chêci¹ niesienia
pomocy spó³dzielcom. Ja przynajmniej tak t³u-
maczê to przed³o¿enie, chocia¿ wiele osób pod-
kreœla³o w komisji, ¿e niedopuszczalne jest, aby
Senat musia³ procedowaæ w ten sposób.

Proszê pañstwa, z³o¿ono kilka wniosków. Czte-
ry spoœród nich zosta³y przyjête przez komisjê.

Poprawka pierwsza. Poniewa¿ nadano
spó³dzielni prawo dodawania op³at, zapropono-
wano jednoczeœnie poprawkê, która mówi, ¿e
spó³dzielnia mieszkaniowa nie mo¿e odnosiæ ko-
rzyœci maj¹tkowej kosztem swoich cz³onków,
szczególnie z tytu³u przekszta³ceñ praw do lokali.

Poprawka druga. W art. 1 pkcie 3, art. 46 otrzy-
muje brzmienie: Wp³ywy ze sp³at przypadaj¹cych
na lokal czêœci umorzenia kredytu, o ile spó³dziel-
nia skorzysta³a ze œrodków publicznych lub in-
nych œrodków, przeznacza siê na sp³atê podlega-
j¹cego odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa umo-
rzenia kredytu obci¹¿aj¹cego ten lokal.

Poprawka trzecia. Sejm skreœli³ dwa artyku³y,
art. 7 i art. 8, aby uwzglêdniæ orzeczenie Trybuna-
³u Konstytucyjnego. Komisja przyjê³a poprawkê
prowadz¹c¹ do pozostawienia art. 7 pkt 1.

Ostatnia poprawka, któr¹ przyjêliœmy, dotyczy
jednego z podstawowych problemów, mianowicie
trzymiesiêcznego terminu nadanego spó³dzielni.
Zosta³ zg³oszony wniosek, aby zawarty w art. 4
ust. 1 termin 30 marca 2010 r. zosta³ zmieniony
na 30 czerwca 2010 r.

Proszê pañstwa, oprócz tego zg³oszono wnioski
mniejszoœci, które na pewno przedstawi ich wnios-
kodawca. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Gruszkê o przedsta-

wienie wniosku mniejszoœci.
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, bê-

dzie mo¿na póŸniej zapytaæ?)
Tak, jeszcze bêd¹ pytania.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu mniejszoœci Komisji Gospodarki Na-

rodowej mam przyjemnoœæ przedstawiæ popraw-
kê, która dotyczy art. 1 pkt 4 przedstawionej nam
ustawy. W art. 49 ppkt 1 Sejm wprowadzi³ zmia-

nê. Zmiana ta polega na tym, ¿e wnioskodawca
mo¿e ¿¹daæ ustanowienia prawa odrêbnej w³as-
noœci lokalu. W razie bezczynnoœci spó³dzielni
mo¿e on wyst¹piæ do s¹du z powództwem na pod-
stawie odpowiednich przepisów. Nasz wniosek
zmierza w tym kierunku, aby pozew, który zosta-
nie wniesiony, by³ wolny od op³aty s¹dowej, a z ra-
cji tego, ¿e jest to bezczynnoœæ spó³dzielni, prag-
niemy, aby koszty postêpowania s¹dowego oraz
zstêpstwa procesowego w pierwszej i drugiej in-
stancji pokrywa³a w³aœnie spó³dzielnia. W tym
kierunku zmierza nasza poprawka, o której przy-
jêcie proszê Wysok¹ Izbê. Pragniemy, aby bez-
czynnoœæ spó³dzielni koñczy³a siê tym, ¿e pokry-
wa ona koszty postêpowania s¹dowego oraz
zstêpstwa procesowego w obu instancjach.

Ponadto dodajemy zdanie mówi¹ce o tym, ¿e
s¹d orzeka, uwzglêdniaj¹c przepisy dotycz¹ce
przeniesienia prawa odrêbnej w³asnoœci lokalu,
obowi¹zuj¹ce w dniu z³o¿enia wniosku do
spó³dzielni…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ja

pañstwa proszê o ciszê.)
Uznajemy datê z³o¿enia wniosku do spó³dzielni

za datê obowi¹zuj¹c¹ do przepisania, do przenie-
sienia prawa odrêbnej w³asnoœci. Takie s¹ sk³a-
dane przez nas wnioski mniejszoœci. Proszê Wy-
sok¹ Izbê o ich przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Przepraszam, Panie Marsza³ku, ale zapomnia-
³em o wypowiadanym na koñcu sformu³owaniu.
Oczywiœcie komisja proponuje przyjêcie wy¿ej wy-
mienionej ustawy wraz z poprawkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ przys³uguj¹ nam teraz trwaj¹ce najwy-

¿ej minutê, podkreœlam, minutê pytania do spra-
wozdawców, mo¿e na pocz¹tek zapytam senatora
Owczarka o konsekwencje naszych poprawek.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Co siê stanie z ustaw¹, gdy nie zostanie ona ju¿
w tym roku rozpatrzona przez Sejm? Jakie to po-
woduje konsekwencje prawne, skoro te artyku³y
zosta³y umorzone?

Senator Andrzej Owczarek:

Proszê pañstwa, jeœli dzisiaj uchwalimy ustawê
wraz z poprawkami, to te poprawki jutro trafi¹ do
Sejmu…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha,
jutro.)

…i bêd¹ mog³y byæ przeg³osowane.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. To mnie uspokaja. Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Czy mo¿na?)
Proszê o zadawanie pytañ.
Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze Sprawozdawco! W pana spra-
wozdaniu nie znalaz³em kwestii, któr¹ podniós³
Trybuna³ Konstytucyjny. Pozwoli³ on na to, a¿eby
wnioski o w³asnoœæ osób, które mia³y w spó³dziel-
ni wieczyste prawo u¿ytkowania, jeœli zosta³y z³o-
¿one do 31 grudnia, by³y obligatoryjnie za³atwio-
ne. Czy to zosta³o utrzymane?

Senator Andrzej Owczarek:

Mia³a byæ taka poprawka, by³a przygotowana,
ale nie zosta³a ona przeg³osowana. Mo¿e pan mi-
nister wiêcej powie na ten temat.

(Senator Ryszard Bender: No nie, to by³oby
wprowadzanie w b³¹d narodu.)

Proszê pañstwa, myœlê, ¿e bêdzie ci¹g³oœæ. Jeœli
zd¹¿ymy to uchwaliæ, to bêdzie ci¹g³oœæ tych
ustaw i to bêdzie funkcjonowa³o.

(Senator Ryszard Bender: Dobrze. Zapytam pa-
na ministra.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze! Mo¿e to byæ ewentualnie py-
tanie do pana ministra. Czy forma sp³aty przewi-
dziana w zakresie zobowi¹zañ wymienionych
w art. 12 w ust. 1 mo¿e byæ poprzedzona promes¹
zarówno sp³aty, jak i promes¹ przeniesienia? Czy
mo¿e to byæ niejako umowa wstêpna? Wygl¹da to
tak. Cz³onek spó³dzielni musi zaci¹gn¹æ kredyt –
nie ka¿dego staæ na kupno, bardzo czêsto musi na
ten cel zaci¹gn¹æ kredyt, bo nie trzyma pieniêdzy
ani w poñczosze, ani na koncie – a chce zapewniæ
sobie albo jednoczeœnie przedstawiæ w banku,
oczywiœcie oprócz wykazania zdolnoœci kredyto-
wej, cel, który zostanie zrealizowany, bo gdy wy-
kupi to mieszkanie, to ono bêdzie zabezpiecze-
niem na poczet tego kredytu. W zwi¹zku z tym py-
tam, czy istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z takiej
drogi, ¿e najpierw ma siê promesê ze spó³dzielni,
póŸniej siê idzie z t¹ promes¹ do banku, tam siê
dostaje promesê kredytu i dalej realizuje siê ju¿
bezpoœrednio ten przepis. Chodzi o tak¹ drogê,
o taki algorytm dzia³ania.

Senator Andrzej Owczarek:

Podobnej sprawy nie rozpatrywaliœmy na po-
siedzeniu komisji, a czas na przygotowanie siê do
omawiania tej ustawy, z czego pan senator zdaje
sobie sprawê, by³ bardzo krótki. Myœlê, ¿e pan mi-
nister bêdzie móg³ odpowiedzieæ na to pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Smulewicz.
Panie Senatorze, chcia³ pan zadaæ pytanie.
Proszê bardzo, pan senator Smulewicz.

Senator Eryk Smulewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jedno krótkie pytanie. Czy tak

pilny tryb procedowania nad t¹ ustaw¹ wynika
z faktu, ¿e w³aœnie w tym roku 30 grudnia trac¹
moc pewne przepisy, które daj¹ cz³onkom
spó³dzielni mo¿liwoœæ nabywania na preferencyj-
nych warunkach lokali, w których miêdzy innymi
zamieszkuj¹?

Senator Andrzej Owczarek:

Tak, oczywiœcie. Pan senator sam sobie udzieli³
odpowiedzi. Oczywiœcie, jest to niezbêdne, aby zo-
sta³y zachowane prawa cz³onków spó³dzielni.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Abgarowicz.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze! Czy Komisja Gospodarki Na-

rodowej, przyjmuj¹c poprawki, konkretnie po-
prawkê pierwsz¹, która brzmi: spó³dzielnia mie-
szkaniowa nie mo¿e odnosiæ korzyœci maj¹tko-
wych kosztem swoich cz³onków, w szczególnoœci
z tytu³u przekszta³ceñ praw do lokalu, rozwa¿y³a
nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Czy to znaczy, ¿e je¿eli
spó³dzielnia ma lokale u¿ytkowe i wynajmuje je
po cenach rynkowych osobom prowadz¹cym
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przypuœæmy, ¿e tê dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ prowadzi jeden z cz³onków
spó³dzielni, posiadaj¹cy mieszkanie, to nadal bê-
dzie mog³a wynajmowaæ mu ten lokal po cenie
rynkowej, czy te¿ bêdzie musia³a prowadziæ ten
wynajem na zasadzie non profit? Czy komisja
zbada³a tê sprawê?
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Senator Andrzej Owczarek:

Nie, nie rozpatrywaliœmy tej sprawy, taka spra-
wa nie by³a rozpatrywana na posiedzeniu komisji.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Uzupe³niê to pytanie, dlatego ¿e uwa¿am, ¿e je-
¿eli tak by siê dzia³o, to skutkiem oczywistym bê-
dzie wyrzucenie cz³onków spó³dzielni z tych loka-
li. W tej sytuacji pojedynczy cz³onek bêdzie prze-
ciwko wszystkim spó³dzielcom, którzy nie bêd¹
siê godzili na takie zasady, mog¹c wynajmowaæ te
lokale ludziom, ¿e tak powiem, z miasta po ce-
nach rynkowych. Dlatego zada³em to pytanie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Bergier.
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Nie, Banaœ.)
Wobec tego pan senator Banaœ, a potem pan

senator Cichoñ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie.
Szanowny Panie Senatorze! Wœród zarzutów

o oczywiœcie potencjaln¹ niekonstytucyjnoœæ za-
pisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
jest wskazanie zapisu art. 12, który nie okreœla
terminu, w jakim mo¿na oczekiwaæ od spó³dzielni
mieszkaniowej zawarcia umowy. Czy zdaniem pa-
na nie nale¿a³oby tu wprowadziæ jakiegoœ zapisu,
który by ten termin okreœla³? Chodzi o to, ¿eby siê
tego zapisu…

Senator Andrzej Owczarek:

S¹ dwa takie zapisy. Jeden w przyjêtej popraw-
ce, która mówi o tym, ¿e zamiast daty 30 marca
2010 r. wprowadzamy datê 30 czerwca 2010 r.,
a poza tym ten zapis, o którym ju¿ mówi³em,
w art. 12 pkt 1. Oczywiœcie, ¿e Biuro Legislacyjne
podkreœla³o, i¿ mog³oby to byæ zaznaczone w spo-
sób bardziej zdecydowany, ale jak pan senator
wie, na posiedzeniu komisji przyjêliœmy wersjê,
która jest bardziej korzystna dla lokatorów
spó³dzielni… to znaczy, dla przysz³ych w³aœcicieli
mieszkañ spó³dzielczych.

Senator Grzegorz Banaœ:

Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku… Mówimy
o dwóch ró¿nych terminach, które nios¹ z sob¹
zarzut niekonstytucyjnoœci. Co do pierwszego,
o którym pan senator wspomnia³, to ja siê zga-
dzam. Ale jest te¿ i drugi, zwi¹zany z tym, jaki

czas ma spó³dzielnia mieszkaniowa na zawarcie
umowy.

(Senator Andrzej Owczarek: No tak. Mówimy
o tym trzymiesiêcznym…)

Ten drugi termin jest zwi¹zany z wnioskiem
mniejszoœci i to jest w tej sprawie niezwykle istot-
ne. Bo o ile co do tego pierwszego terminu wszyscy
siê zgadzamy, ¿e tu rzeczywiœcie nale¿y wyd³u¿yæ
czas z trzech do szeœciu miesiêcy, nam wszystkim
wydaje siê, ¿e bêdzie to satysfakcjonuj¹ce w kon-
tekœcie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, o ty-
le tu mówimy o sprawie nastêpnej, te¿ zwi¹zanej
z terminem. W poprawce mniejszoœci ten termin
siê pojawia, a w projekcie ustawy nie by³o ¿adnego
terminu. I mam takie pytanie do pana sprawo-
zdawcy. Czy nie dochodzi pan do przekonania, ¿e
równie¿ i w tej sprawie nale¿a³oby ten termin
uœciœliæ, po to ¿eby po prostu nie naraziæ siê po-
tem na zarzut niekonstytucyjnoœci tego przepisu?

Senator Andrzej Owczarek:

Ze wspó³pracy z Biurem Legislacyjnym wynika,
¿e poprawki na ten temat tak¿e zosta³y przygoto-
wane i bêd¹ zg³oszone w trakcie posiedzenia ko-
misji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma senatora Cichonia. Wobec tego wyczer-

paliœmy pytania do sprawozdawcy.
Proszê pañstwa, projekt ustawy zosta³ wniesio-

ny, jak s³yszeliœmy, przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury.

Czy pan minister Styczeñ chcia³by zabraæ g³os
w tej sprawie?

(Senator Ryszard Bender: Prosimy, bo chcemy
zadaæ pytania.)

Chcemy zadaæ pytania, prosimy, prosimy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: S³ucham, Panie Mar-
sza³ku?)

Proszê bardzo… Panie Ministrze, by³o pytanie
skierowane do pana. Czy chce pan zabraæ g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Piotr Styczeñ: Niestety, nie mogê odpo-
wiedzieæ, poniewa¿ prowadzi³em bardzo interesu-
j¹c¹, merytoryczn¹ rozmowê z panem senatorem
Abgarowiczem.)

Nie, nie, pytanie by³o, czy chce pan zabraæ g³os.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê. Bêdê odpo-
wiada³ na pytania, które zadadz¹…)
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Dobrze. To zapraszam tutaj, bo na pewno py-
tañ bêdzie wiele.

(Senator Ryszard Bender: Andrzejewski i ja…)
Proszê bardzo, pierwszy zg³osi³ siê senator An-

drzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze! Art. 4 ust. 1 mówi, ¿e w przy-
padku z³o¿onych wniosków – nie ma mowy o ich
treœci – spó³dzielnia jest zobowi¹zana, po spe³nie-
niu warunków, zawrzeæ umowê do 30 marca
2010 r. Poprawka mówi o czerwcu 2010. Czy jest
to realny termin spe³nienia przez spó³dzielniê
wszystkich warunków? A co, je¿eli termin nie zo-
stanie dotrzymany? Jak to bêdzie wygl¹da³o? Bo
z doœwiadczenia wynika, ¿e wszystkie te terminy,
które my, wishful thinking, zapisujemy w ustawie,
to s¹ terminy istniej¹ce na papierze, ¿yczeniowe.
I tak jak to by³o z uporz¹dkowaniem ksi¹g wieczy-
stych – pewnie znowu bêdziemy przed³u¿aæ ter-
min w tych przypadkach, w których te stany fak-
tyczne s¹ Ÿle uregulowane w ksiêgach wieczy-
stych – i tutaj zapisujemy terminy wziête chyba
z sufitu. Czy tu nie nale¿y wpisaæ roku 2011? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Ust. 4 mówi, ¿e je¿eli ten wnio-
sek – o wszystkich tych wnioskach mówi ust. 4
przede wszystkim – dotyczy przekszta³cenia
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu
oraz przeniesienia u³amkowego udzia³u w³asnoœci
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, czyli gdy nie
ma uregulowanego tytu³u spó³dzielni do gruntu
i nieuregulowany jest stan prawny w rozumieniu
ustawy o gospodarce, to pozostawia siê wniosek
bez rozpoznania. Czy nie nale¿a³oby tutaj zawrzeæ
jakiegoœ obligu dla spó³dzielni, na przyk³ad, ¿e
wniosek uwzglêdnia siê wtedy, kiedy spó³dzielnia
dotrzyma tego terminu, i zakreœliæ spó³dzielni ter-
min, tak jak to jest w ust. 1? Bo kwestia uregulo-
wania stanu prawnego, w³asnoœci jest obowi¹z-
kiem w³adz spó³dzielni. Inaczej zostawiamy ca³¹ tê
sytuacjê na aucie, bez terminu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Odpowiadaj¹c

na pytanie pierwsze, dotycz¹ce terminu 30 marca
2010 r., powiem, ¿e termin ten w projekcie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Czerwiec to te¿ za
ma³o…)

…termin ten powsta³ w momencie, kiedy proce-
dowaliœmy ustawê. Uznaliœmy wtedy, ¿e bêdzie
ona uchwalona przez parlament wczeœniej, i docie-
kaliœmy realizowania obowi¹zków ustawowych
w oparciu o przepisy, które wesz³yby w ¿ycie nie,
na przyk³ad, teraz, pod koniec roku, tylko mniej
wiêcej, przynajmniej taki by³ plan Ministerstwa In-
frastruktury, pod koniec trzeciego kwarta³u bie-
¿¹cego roku. Dawa³oby to w sumie oko³o szeœciu
miesiêcy na zrealizowanie tych wniosków, które s¹
opisane w ust. 1 art. 4. Faktem jest, ¿e poprawka,
któr¹ proponuj¹ panowie senatorowie, zmierza do
wyd³u¿enia tego terminu do koñca czerwca 2010 r.
Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e jeœli chodzi o przygotowa-
nia siê spó³dzielni do realizacji wniosków, to sytua-
cja jest inna ni¿ ta, z któr¹ mieliœmy do czynienia
w roku 2007. St¹d opieramy nasze przekonanie na
tym, ¿e w³aœciwie warunki do dokonania prze-
kszta³cenia zosta³y przez spó³dzielnie spe³nione,
pozosta³a tylko kwestia dope³nienia samego dzia-
³ania, opartego na przekszta³ceniach, zawarciem
umowy notarialnej, innymi s³owy, doprecyzowa-
niem zdarzeñ, które konstytuuj¹ to przekszta³ce-
nie, dokonane na podstawie z³o¿onych przez
spó³dzielców wniosków.

Jednoczeœnie chcê powiedzieæ, ¿e istotne,
w szczególnoœci dla realizowania przez zarz¹d
spó³dzielni, a nastêpnie przez cz³onka wzajem-
nych relacji ju¿ w oparciu o orzeczenie s¹dowe,
jest brzmienie ust. 2 w art. 4, który odnosi siê w³a-
œnie do terminu zawartego w ust. 1. Musimy wpi-
saæ termin, poniewa¿ inaczej s¹dy nie bêd¹ mog³y
odnosiæ siê do konkretnego wymagania wynika-
j¹cego z ustawy. Oczywiœcie data, któr¹ proponu-
je pan senator, jest dat¹ wyj¹tkowo odleg³¹.
S¹dzimy, ¿e w tym przypadku nie by³oby wskaza-
ne zmniejszenie, nazwijmy to, pewnego ciœnienia,
wynikaj¹cego z terminów przyjêtych ewentualnie
przez Wysok¹ Izbê, przy czym uwzglêdniamy tutaj
termin wyznaczony na koniec czerwca 2010 r., on
jest uzasadniony z powodu terminu wejœcia w ¿y-
cie ustawy.

Je¿eli chodzi o ust. 4, to podchodzimy do tego
w taki sposób, ¿e rzeczywiœcie, wnioski zostawio-
ne s¹ bez rozpatrzenia, ale w konstrukcji ustawy
jest zawarty przez nas przepis, z którego wynika,
¿e w momencie, kiedy spó³dzielnia podejmie od-
powiedni¹ uchwa³ê podzia³ow¹, czyli w³aœnie wte-
dy, kiedy trzeba ju¿ bêdzie dokonaæ przekszta³ce-
nia w zwi¹zku ze z³o¿onym wnioskiem i bêd¹ wa-
runki do dokonania tego przekszta³cenia, oczywi-
œcie bêdzie obowi¹zywa³ termin taki, jaki jest
w projekcie rz¹dowym, a wiêc trzymiesiêczny.
S¹dzê, ¿e dzisiaj mo¿na powiedzieæ, szczególnie
w przypadku ust. 3, w którym mówimy o nieure-
gulowanych stanach prawnych gruntu, i¿ w tych
szczególnych sytuacjach, które s¹ trudne do zrea-
lizowania, niezale¿nie od tego, jakie terminy byœ-
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my tu zawarli – teraz idê œladem motywacji wnios-
ku pana senatora – przekszta³cenia i tak nie mia-
³yby miejsca z powodu braku mo¿liwoœci prze-
kszta³cenia. St¹d raczej bêdziemy siê tutaj… mo-
¿e nie tyle upieraæ, co bêdziemy wskazywaæ Wyso-
kiej Izbie koniecznoœæ pozostawienia tego przepi-
su jako zapisu elastycznego i wynikaj¹cego
z mnogich, ró¿nych, bardzo ró¿nych, sytuacji do-
tycz¹cych szczególnie prawa do gruntu, które to
prawo, czy te¿ w³aœciwie brak prawa, brak uregu-
lowania tego prawa, czyni nieskutecznym z³o¿e-
nie jakiegokolwiek wniosku o przekszta³cenie
spó³dzielczego prawa w prawo w³asnoœci. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, wracam do pytania postawio-
nego panu senatorowi sprawozdawcy. Trybuna³
Konstytucyjny zobligowa³ spó³dzielnie do za³at-
wienia w terminie mo¿liwie szybkim, równie¿ po
1 stycznia 2010 r., tych wniosków, które zosta³y
z³o¿one przed 31 grudnia. Czy to jest termin nadal
obowi¹zuj¹cy? W czasie moich spotkañ z wybor-
cami pada wiele pytañ w tej sprawie, bo wielu siê
obawia, ¿e ich wnioski nie zostan¹ przyjête. Czy
wnioski o przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci, które zosta³y z³o-
¿one do spó³dzielni mieszkaniowych przed
31 grudnia, bêd¹ przez spó³dzielnie respektowa-
ne, czy te¿ nowe przepisy je, ¿e tak powiem, po-
ch³on¹?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odpowiadaj¹c na to pytanie, muszê powie-

dzieæ, ¿e ja inaczej odczytujê wolê Trybuna³u
Konstytucyjnego, ni¿ pan senator. Trybuna³ po-
wiedzia³ coœ zupe³nie przeciwnego, ¿e mianowicie
po 30 grudnia 2009 r. nie bêdzie mo¿liwoœci prze-
kszta³cenia praw spó³dzielczych lokatorskich
w prawo w³asnoœci, poniewa¿ ustaje wa¿noœæ
przepisów, które w orzeczeniu uznano za niekon-

stytucyjne, a które stanowi³y o szczegó³owych wa-
runkach tego przekszta³cenia…

(Senator Ryszard Bender: Jeœli nie z³o¿y siê
wniosku do 31 grudnia 2009.)

Panie Senatorze, ja inaczej odczytujê wolê Try-
buna³u Konstytucyjnego i pozwolê sobie podzieliæ
siê z panem senatorem swoj¹ interpretacj¹. Na-
wi¹¿ê tu zw³aszcza do wczorajszego wyroku S¹du
Najwy¿szego. S¹d ten orzek³, ¿e nie bêdzie mo¿li-
woœci dokonywania wpisów do ksi¹g wieczystych
– ja oczywiœcie bardzo upraszczam tê sprawê, bo
takie informacje pojawi³y siê w przekazie medial-
nym – tak¿e w przypadku tych wniosków, które
zosta³y z³o¿one do dnia 30 grudnia, powiem wiê-
cej, nawet zrealizowane do dnia 30 grudnia, ale je-
szcze nie wp³ynê³y… A wiêc nie bêdzie mo¿liwoœci
dokonania wpisów…

(Senator Ryszard Bender: Ró¿ne s¹dy wyda³y
ró¿ne postanowienia w tej sprawie.)

Ale to ju¿ jest orzeczenie S¹du Najwy¿szego.
Maj¹c na wzglêdzie fakt, ¿e zagro¿enie takim sta-
nem rzeczy by³o realne, rz¹d zaproponowa³
w przed³o¿eniu rz¹dowym wyraŸn¹ regulacjê po-
legaj¹c¹ na tym, ¿e w art. 4 ust. 1 wymienione s¹
wnioski z³o¿one przed 31 lipca itd., itd. oraz od
dnia 31 lipca do dnia 29 grudnia 2009 r. jako te,
które winny byæ zrealizowane – tu jest oczywiœcie
dyskusja co do terminu – w re¿imie warunków
ustalonych przez parlament w roku 2007.

(Senator Ryszard Bender: Czyli jest to…)
Ale to jest rozwi¹zanie rz¹dowe, id¹ce naprze-

ciw innej ocenie wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego ni¿ pana senatora, z któr¹ musia³em polemi-
zowaæ.

(Senator Ryszard Bender: Rozumiem, Panie
Ministrze, czyli ci ludzie nie zostan¹, powiem ko-
lokwialnie, nabici w butelkê i bêd¹ mogli zrealizo-
waæ wnioski z³o¿one do 31 grudnia, tak?)

(Senator £ukasz Abgarowicz: Jeœli uchwalimy
ustawê.)

Warunek jest jeden, ¿e przepisy te wejd¹ w ¿y-
cie przed koñcem tego roku, i taka jest intencja
rz¹du.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Abgarowicz, proszê bardzo.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym kontynuowaæ kwestiê dotycz¹c¹

pierwszej poprawki. Pyta³em, czy to sformu³owa-
nie nie bêdzie mia³o konsekwencji w postaci ko-
niecznoœci wynajmowania przez spó³dzielcê loka-
lu na zasadzie non profit, co spowoduje, w moim
przekonaniu, wydalenie spó³dzielców i wynajêcie
na rynku lokali u¿ytkowych. Ale chcia³bym dalej
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poci¹gn¹æ to pytanie. Mianowicie, je¿eli spó³dziel-
nia chce dokonaæ jakiejœ inwestycji, na przyk³ad
zorganizowaæ plac zabaw dla dzieci, co jest inwe-
stycj¹ nieprzypisan¹ do ¿adnego mieszkania, to
musi na to zebraæ œrodki, a œrodki te musi zebraæ
od spó³dzielców. Czy to nie bêdzie czasem odno-
szenie korzyœci maj¹tkowych kosztem cz³onków?
Bo to nie bêdzie inwestycja ¿adnego spó³dzielcy,
tylko ogólnospó³dzielcza. I czy w takim razie taki
zapis nie uniemo¿liwi s³usznych i oczekiwanych
przez spó³dzielców dzia³añ ze strony spó³dzielni?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pytanie jest

bardzo trudne. Po pierwsze, dlatego, ¿e konstruu-
je przyk³ad sytuacji, która w³aœciwie w ka¿dej
spó³dzielni jest na porz¹dku dziennym, to znaczy
czêsto siê zdarza, a wynika to z faktu, ¿e gospo-
darka zasobami mieszkaniowymi obejmuje rów-
nie¿ utrzymanie w odpowiednim stanie i z zacho-
waniem odpowiedniego standardu placów zabaw,
to ju¿ jest konkret. Po drugie, trudnoœæ pytania
wi¹¿e siê z brzmieniem tej poprawki, która doty-
czy nieprzysparzania korzyœci maj¹tkowych
spó³dzielni kosztem cz³onków. Ta kwestia jest
bardzo skomplikowania, poniewa¿ pojêcie kosztu
ma zwi¹zek równie¿ z przenoszeniem na cz³onków
kosztów dzia³añ spó³dzielni – tak rozumiemy tê
poprawkê – które to dzia³ania bêd¹ przysparza³y
kosztów ca³ej spó³dzielni, czyli wszystkim cz³on-
kom, ³¹cznie z tymi, którzy s¹, i tymi, którzy nie s¹
zainteresowani takim dzia³aniem. W wyniku ta-
kich dzia³añ mo¿e dojœæ do sytuacji, w której osta-
teczne rozstrzygniêcie, czy racjê ma cz³onek
spó³dzielni – który mo¿e uzasadniæ swój stosunek
do takich dzia³añ spó³dzielni, odnosz¹c siê do pro-
ponowanej poprawki – czy te¿ spó³dzielnia, mo¿e
nast¹piæ na drodze s¹dowej. To znaczy istnieje za-
gro¿enie, ¿e przy takim brzmieniu tego przepisu
faktycznie niektóre dzia³ania spó³dzielni bêd¹
utrudnione. Jednak¿e trzeba powiedzieæ wyraŸ-
nie, ¿e intencj¹ tej poprawki by³o… Tam jest takie
doprecyzowanie: w szczególnoœci dotyczy to prze-
kszta³ceñ praw do lokali spó³dzielczych w prawo
w³asnoœci, a wiêc poprawka zmierza w³aœciwie do
takich dzia³añ, o które pyta pan senator, nie s¹
one wykluczone t¹ poprawk¹, w zwi¹zku z tym nie
mogê udzieliæ innej odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze, pracujemy nad t¹

ustaw¹ w warunkach doœæ – a nawet nie doœæ, tyl-
ko bardzo – ekstraordynaryjnych, nale¿a³oby po-
wiedzieæ, choæ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
w tej sprawie znamy tak naprawdê od roku albo
od blisko roku. Chcia³bym zapytaæ, co zrobi³ pan,
co zrobi³o ministerstwo, co zrobi³ rz¹d, ¿eby przy-
gotowaæ niema³e rzesze Polaków do tego wyroku.
Chcê zaznaczyæ, ¿e ustawa wp³ynê³a do mar-
sza³ka Sejmu we wrzeœniu tego roku. A z Sejmu do
Senatu wp³ynê³a dopiero dziœ. Dlaczego nie chcie-
liœcie pañstwo w ¿aden sposób… Chocia¿ to pyta-
nie, wydaje mi siê, powinno byæ skierowane raczej
do… W koñcu pan reprezentuje stronê rz¹dow¹,
a nie szeroko pojêt¹ wiêkszoœæ parlamentarn¹.
Ale trzeba przypomnieæ, ¿e ju¿ w maju tego roku
z³o¿ona zosta³a do laski marsza³kowskiej ustawa
w tej¿e sprawie – to jest w sprawie zmiany ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych w zwi¹zku z wy-
rokiem Trybuna³u Konstytucyjnego – przez klub
Prawa i Sprawiedliwoœci. Z powodów ogólnie zna-
nych, bowiem ustawy, które zg³asza opozycja, nie
s¹ uznawane za godne rozpatrywania, ona tam
przele¿a³a. Dzisiaj w trybie nag³ym, przyspieszo-
nym, pod presj¹ czasu, tego terminu 1 stycznia
2010 r., próbujemy ogarn¹æ ca³oœæ tej sprawy,
chocia¿ i tak wiemy, ¿e w bardzo wielu kwestiach
szczegó³owych tworzymy prawo niedoskona³e.
Zatem, ju¿ konkluduj¹c, chcia³bym zapytaæ pana
ministra, dlaczego tak d³ugo trwa³y prace po stro-
nie rz¹du w tej sprawie. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-
torze, minister infrastruktury, pan Cezary Gra-
barczyk, bardzo szybko podj¹³ prace nad zmian¹
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych po to,
aby wykluczyæ zagro¿enia, ale równie¿ po to, by
w sposób wyczerpuj¹cy zrealizowaæ wskazania
Trybuna³u Konstytucyjnego, zawarte w jego wy-
roku z 17 grudnia 2008 r. I tak, 30 marca projekt
zosta³ skierowany do uzgodnieñ miêdzyresorto-
wych, 25 maja 2009 r. uzyskaliœmy pozytywn¹
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opiniê rady legislacyjnej o projekcie, 10 czerwca
skierowaliœmy projekt do sta³ego komitetu Rady
Ministrów, a 8 wrzeœnia 2009 r., tak jak pan sena-
tor powiedzia³, premier skierowa³ projekt ustawy
do Sejmu Rzeczypospolitej. Wydaje siê, ¿e projekt
rz¹dowy, wysoko oceniany, realizowa³ wszystkie
przes³anki zwi¹zane z oczekiwaniami cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych. S¹dzê, ¿e by³ rów-
nie¿ udan¹ prób¹ wyczerpania treœci wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego w takim zakresie, w ja-
kim winniœmy, z jednej strony, okazywaæ w pro-
jektach szacunek dla tych rozstrzygniêæ, z drugiej
zaœ – wyczerpywaæ te mo¿liwoœci prawne, które
utrwalaj¹ pewn¹, nazwijmy to, ustrojow¹ reakcjê
parlamentu na to, co trybuna³ oceni³, i na to, co
próbuje siê czêœci spo³ecznoœci, to znaczy cz³on-
kom spó³dzielni i osobom uprawnionym, nadaæ.

Nie chcia³bym siê dzisiaj odnosiæ do historii, do
tego, co dzia³o siê miêdzy tymi datami. Chcia³bym
tylko powiedzieæ, ¿e dokonujemy wszelkich dzia-
³añ o najwy¿szym stopniu starannoœci, aby spro-
staæ temu procesowi legislacyjnemu, który po-
wsta³ w ostatnich tygodniach i który, jak mnie-
mam na podstawie wczorajszego orzeczenia S¹du
Najwy¿szego, winien zakoñczyæ siê pe³nym suk-
cesem parlamentu Rzeczypospolitej. Bez tego
z dniem 31 grudnia, a w³aœciwie od 1 stycznia
2010 r., bêdziemy mieli trudn¹ sytuacjê do roz-
wi¹zania. Prosi³bym, Panie Senatorze, ¿eby to wy-
jaœnienie zosta³o przez pana przyjête jako wyczer-
puj¹ce. Dziêkujê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Z ca³ym szacunkiem, Panie Marsza³ku, jeœli
pan pozwoli, tylko s³ówko.

O jak¹ starannoœæ mo¿emy zabiegaæ, skoro
dziœ wp³ynê³a ustawa i dziœ musimy daæ odpo-
wiedŸ, a ¿adnej opinii, nawet naszych legislato-
rów, nie mogliœmy uzyskaæ po prostu z braku
czasu?

Rozumiem, ¿e na to pytanie pan mi nic nie od-
powie. Pozwolê sobie odnieœæ siê do tego w dysku-
sji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsza

poprawka, najbardziej dzisiaj wertowana, doty-
czy korzyœci maj¹tkowych, które spó³dzielnia
mieszkaniowa mo¿e odnosiæ kosztem swoich

cz³onków, w szczególnoœci z tytu³u przekszta³ceñ
praw do lokali. Czy uwa¿a pan, ¿e na przyk³ad od-
setki, które spó³dzielnia nalicza swoim cz³onkom
z tytu³u nieterminowych wp³at, s¹ to koszty, które
zwiêkszaj¹ przychód spó³dzielni na zasadach…
No, przychód jest wtedy wiêkszy, bo je¿eli sp³aca
siê zad³u¿enie plus odsetki, to mo¿emy to trakto-
waæ jako, powiedzmy, dodatkowe uposa¿enie
spó³dzielni. Czy tego typu korzyœci nale¿y tak
traktowaæ, maj¹c na uwadze tê poprawkê? To jest
pierwsze pytanie.

I drugie. Myœlê, Panie Ministrze, ¿e ma pan
œwiadomoœæ, ¿e w kraju s¹ spó³dzielnie mieszka-
niowe, które w tej chwili maj¹ wiele procesów ze
swoimi cz³onkami, dotycz¹cych wyodrêbnienia
w³asnoœci. Sprawy te ci¹gn¹ siê od kilku lat. Re-
kordziœci maj¹ sprawy nierozstrzygniête ju¿ od
piêciu czy szeœciu lat. Czy nie uwa¿a pan, ¿e ten
termin, o którym mówiliœmy, czyli trzy miesi¹ce,
choæ w tej chwili jest ju¿ propozycja, ¿eby to by³o
szeœæ miesiêcy, jest faktycznie za krótki? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Mo¿e od ra-

zu odpowiem na pytanie drugie. Przewlek³oœæ po-
stêpowañ s¹dowych zwi¹zanych ze sporem po-
miêdzy spó³dzielni¹ a jej cz³onkiem, szczególnie
w zakresie przekszta³cenia praw spó³dzielczych
do lokali w prawo w³asnoœci, nie jest materia³em,
który mo¿emy oceniæ w ramach tworzenia przepi-
sów ustawowych. Wyznaczanie terminu dotyczy
w³aœciwie tej zdecydowanej wiêkszoœci zdarzeñ,
które maj¹ charakter, powiem tak na u¿ytek tej
odpowiedzi, normalny. Pozosta³e zdarzenia to
spory, które s¹ mo¿liwe w ka¿dej sytuacji, nawet
przy najdoskonalszym prawie, poniewa¿ ono i tak
nie ogarnie wszystkich mo¿liwych przypadków
wystêpuj¹cych w tej materii. Czêœæ tych sporów
jest uzasadniona ze strony spó³dzielni, ale jest te¿
tak, ¿e du¿a czêœæ jest uzasadniona ze strony
cz³onków. Ostateczne rozstrzygniêcie nale¿y za-
wsze do instancji s¹dowej. Trudno, ¿ebyœmy
umieszczali tutaj terminy na przyk³ad bardzo d³u-
gie, tworz¹c tym samym iluzjê za³atwienia tych
sporów w trakcie trwania pewnych procesów
przekszta³ceniowych i umieszczenia w tych ter-
minach ostatecznych rozwi¹zañ, skoro i tak czêœæ
z nich opiera siê na przewodach s¹dowych.

WeŸmy kwestiê odsetek, na przyk³ad, od niedo-
konywanych w terminie op³at w odpowiedniej wy-
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sokoœci. S¹dzê, ¿e nie da siê, to jest opinia bardzo
robocza, wysun¹æ takiego zarzutu w stronê pro-
pozycji przepisu w tej poprawce, z którego da³oby
siê z kolei wywieœæ po stronie spó³dzielni przymus
zaniechania pobierania odsetek od niezap³aco-
nych w terminie op³at w odpowiedniej wysokoœci
i uznania tych odsetek za korzyœci przysparzane
spó³dzielni kosztem jej cz³onków. To s¹ relacje cy-
wilne wynikaj¹ce z kodeksu cywilnego, wynika-
j¹ce z faktu, ¿e d³u¿nik, oczywiœcie w ramach
przepisów wewn¹trzspó³dzielczych i prawa po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego, mo¿e zostaæ obci¹¿o-
ny odsetkami za to, ¿e nie dokonuje op³at w nale-
¿ytym terminie i nale¿ytej wysokoœci w stosunku
do wymagañ, jakie dotycz¹ ca³ej spo³ecznoœci
spó³dzielni. Bo trzeba powiedzieæ, ¿e to nie jest ja-
kieœ wyró¿niaj¹ce traktowanie jej cz³onka. S¹dzê,
¿e taka interpretacja by³aby przewy¿szeniem in-
tencji tych, którzy sk³adaj¹ tê poprawkê. A gdyby
taka interpretacja pojawi³a siê na przyk³ad
w orzecznictwie s¹dowym, to zdecydowanie trze-
ba by by³o daæ legislacyjny odpór takim próbom,
bo to rzeczywiœcie by³by ju¿ zarzut, ¿e spó³dzielnia
nie mo¿e w ¿aden sposób dyscyplinowaæ swoich
cz³onków przy wnoszeniu op³at za pomoc¹ tego
pierwszego argumentu, czyli odsetek. Wydaje mi
siê, ¿e nad kolejnymi elementami, do pozbawienia
mieszkania w³¹cznie, nie powinniœmy dzisiaj dys-
kutowaæ, bo ten pierwszy jest wa¿niejszy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Ministrze, mam pytanie zwi¹zane z celo-
woœci¹ zmiany art. 491. Poprzedni¹, przyzwoit¹
regulacjê, która wprowadzi³a zasadê, ¿e osoba
maj¹ca prawo ¿¹daæ ustanowienia odrêbnej w³as-
noœci lokalu, w sytuacji, kiedy spó³dzielnia nie re-
alizuje tego ¿¹dania, jest w razie z³o¿enia pozwu
do s¹du zwolniona od kosztów s¹dowych, za-
st¹piono regulacj¹, która nijak siê ma do regulacji
procedury cywilnej. Wprowadzono zasadê, ¿e ko-
szty s¹dowe pokrywa spó³dzielnia, czyli zasadê,
¿e bez wzglêdu na to, czy osoba, która wnios³a po-
zew, sprawê wygrywa czy przegrywa, koszty s¹do-
we pokrywa spó³dzielnia. Jest to jakiœ absurd
prawny, który nijak siê ma do procedury cywilnej.
Poprzednia regulacja by³a prawid³owa, bo przewi-
dywa³a, ¿e ta osoba jest zwolniona od kosztów
s¹dowych. Potem by³ zapis, te¿ niezbyt fortunny,
¿e koszty s¹dowe pokrywa spó³dzielnia, co mo¿e

sugerowaæ, ¿e spó³dzielnia pokrywa te koszty za-
wsze, bez wzglêdu na wynik postêpowania. To jest
przecie¿ niedopuszczalne. W procedurze cywilnej
jest zasada tak zwanego wynikowego obci¹¿ania
kosztami procesu, czyli w zale¿noœci od tego, czy
siê wygrywa, czy przegrywa. Koszty ponosi zawsze
ta strona, która przegrywa postêpowanie. W tej
chwili stworzy³ siê totalny ba³agan prawny i nie
wiem, jak w tej sytuacji s¹dy z tego wybrn¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Stojê przed
trudnym zadaniem, powiedzia³bym nawet, ¿e
przed zadaniem, które przewy¿sza w jakimœ sen-
sie moje umiejêtnoœci i wiedzê w tym zakresie, po-
niewa¿ przepis, jaki zaproponowa³ rz¹d w tej re-
gulacji, by³ oparty na stanowisku ministra spra-
wiedliwoœci, z którym uzgadnialiœmy treœæ tego
przepisu, i uznaliœmy, ¿e ostatecznie w obrocie
prawnym znajdzie siê art. 491w takim brzmieniu.

Troska Sejmu, polegaj¹ca przede wszystkim na
tym, ¿eby cz³onkowie ponosili jak najmniejsze ko-
szty z tytu³u sporów ze spó³dzielni¹ w przypadku
zaniechania przez spó³dzielniê dokonania czyn-
noœci przekszta³cenia praw do lokali w prawo w³a-
snoœci, prze³o¿y³a siê na takie brzmienie propozy-
cji art. 491, które rzeczywiœcie powoduje, ¿e jest to
lex specialis do ogólnej zasady, o której mówi³ pan
senator. Tak to rozumiej¹c, uwa¿amy, ¿e ten prze-
pis zostanie poddany ostatecznej ocenie przez
parlament. Nie chcia³bym jednak w tym momen-
cie wywodziæ jakiejkolwiek innej treœci wskazu-
j¹cej na to, ¿e ten przepis powinien ulec zmianie
w stronê, któr¹ zaproponowa³ Sejm, czy te¿, je¿eli
chodzi o przed³o¿enie rz¹dowe, w stronê przed³o-
¿enia rz¹dowego. Wydaje siê jednak, ¿e mo¿e
dojœæ do takiej sytuacji, w której trzeba bêdzie
przywróciæ normalny stan rzeczy tak¿e w stosun-
ku do sporów miêdzy spó³dzielni¹ a cz³onkiem
spó³dzielni. Proszê wywieœæ wnioski z mojej odpo-
wiedzi, nie bêdê siê dalej do tego ustosunkowy-
wa³. Jest to przed³o¿enie Wysokiego Sejmu prze-
kazane do Wysokiej Izby, a wola Sejmu by³a w³aœ-
nie taka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Szaleniec, proszê bardzo.
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Senator Zbigniew Szaleniec:

Przy okazji skomentujê i mo¿e troszkê rozsze-
rzê pytanie pana senatora Cichonia, bo w stu pro-
centach podzielam jego spostrze¿enia. Ustawo-
dawca w tym przypadku ma chyba wyobra¿enie,
¿e spó³dzielnia dostaje jakieœ dotacje pañstwowe,
z których mo¿e zap³aciæ w ka¿dym przypadku, czy
wygra, czy przegra. A przecie¿ jest tak, ¿e jak
spó³dzielnia wygra i ktoœ musi zap³aciæ, to za tego
przegranego zap³ac¹ wszyscy spó³dzielcy, którzy
siê na to musz¹ z³o¿yæ. Czyli to jest, mo¿na powie-
dzieæ, skierowany zapis przeciwko spó³dzielcom.
Chcia³bym na to zwróciæ uwagê. Proszê tylko po-
twierdziæ, czy tak jest, Panie Ministrze. Ale chyba
siê nie mylê, myœlê, ¿e tak jest.

Druga sprawa równie¿ budzi³a du¿o kontro-
wersji. Dotyczy tej poprawki zg³oszonej na posie-
dzeniu komisji, zgodnie z któr¹ spó³dzielnia mie-
szkaniowa nie mo¿e odnosiæ korzyœci maj¹tko-
wych kosztem swoich cz³onków. Chcia³bym, Pa-
nie Ministrze, ¿eby pan rozszerzy³ wyjaœnienie,
pod wzglêdem prawnym, co to jest ta korzyœæ ma-
j¹tkowa w stosunku do spó³dzielni mieszkanio-
wej, bo ona nie jest spó³k¹, która mo¿e mieæ zyski
i te zyski wyp³acaæ w postaci dywidendy.
Spó³dzielnia mieszkaniowa wszystkie œrodki, któ-
re pozyska, przeznacza na cele mieszkaniowe, na
remonty, na place zabaw, o których by³a mowa,
wiêc ja tego zapisu tak do koñca nie rozumiem.
Mo¿e pan minister móg³by wyjaœniæ mi dok³a-
dniej, jaka by³a tu intencja, idea? I czy mo¿e byæ
zapis tego typu w stosunku do spó³dzielni miesz-
kaniowej, skoro, jak mówiê, nie jest ona spó³k¹,
która mo¿e mieæ zyski? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, to kolejne
pytanie, na które niezwykle trudno jest udzieliæ
jednoznacznej odpowiedzi, ale postaram siê od-
powiedzieæ na obawy pana senatora.

Przede wszystkim budzi w¹tpliwoœci stopieñ
ogólnoœci tego zapisu. I o ile trudno jest mi mó-
wiæ o konkretach, to podczas dyskusji, szczegól-
nie zwi¹zanej z zapytaniami do prawników ob-
s³uguj¹cych posiedzenia komisji czy to w Sej-
mie, czy w Senacie, by³y tu zg³aszane w¹tpliwo-
œci, oczywiœcie natury konstytucyjnej. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³y to g³osy w dyskusji, bo osta-
teczne rozstrzygniêcie, dokonanie oceny takie-

go przepisu, mo¿e nast¹piæ tylko dziêki formule,
któr¹ pos³uguje siê Trybuna³ Konstytucyjny.
Jednak¿e trzeba powiedzieæ, ¿e w przypadku
sformu³owania zaproponowanego w poprawce,
mówi¹cego o korzyœci maj¹tkowej, je¿eli utrwa-
limy po stronie maj¹tku prawo do rzeczy, prawo
do nieruchomoœci, to wtedy mo¿emy stwierdziæ,
¿e katalog tych korzyœci bêdzie wê¿szy ni¿ przy
potocznym rozumieniu tamtego sformu³owa-
nia. Jeœli z kolei odniesiemy siê do s³owa „koszt”
– le¿y on po stronie cz³onków spó³dzielni, a nie
powinno siê to odbywaæ ich kosztem, jak chc¹
projektodawcy – to tu mamy ju¿ do czynienia
z pojêciem bardzo szerokim, poniewa¿ wszystko
to, co doprowadza do pomniejszenia aktywów
cz³onka spó³dzielni i wi¹¿e siê z finansowaniem
przez cz³onka dzia³añ spó³dzielni, jest kosztem.
Innymi s³owy – ju¿ wczeœniej pyta³ o to inny pan
senator – mo¿e dojœæ do sytuacji spornych, czyli
takich, w których albo spó³dzielnia nie bêdzie
mog³a zaspokoiæ potrzeb cz³onków spó³dzielni,
bo nie bêdzie mog³a, przy takim brzmieniu, po-
zyskaæ od nich œrodków, na przyk³ad na zbudo-
wanie maj¹tku, albo te¿ odwrotnie, poszczegól-
ni cz³onkowie spó³dzielni nie bêd¹ wyra¿ali zgo-
dy na takie dzia³ania, bo mog¹ chcieæ uczestni-
czyæ, ale nie bêd¹ wyra¿aæ zgody, pomimo ¿e
ogó³ cz³onków bêdzie chcia³ podj¹æ decyzjê
o przysporzeniu korzyœci samym sobie, kosztem
w³asnych aktywów. S¹dzê, ¿e ocenie Wysokiej
Izby powinna podlegaæ przede wszystkim wyso-
ka ogólnoœæ tej propozycji, a nie intencja odno-
sz¹ca siê do szczegó³u, czyli zawarta w tym zapi-
sie, który dotyczy przekszta³ceñ spó³dzielczych
praw do lokali w prawo w³asnoœci, bo to jest jak-
by materia podstawowa, zwi¹zana równie¿ z re-
alizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z grudnia 2008 r. Podzielam jednak zdanie pana
senatora, ¿e przepis ten mo¿e byæ szeroko inter-
pretowany.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Smulewicz, proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, bior¹c pod uwagê pewne

w¹tpliwoœci, które siê tutaj pojawiaj¹, a tak¿e
to, ¿e zakres przedmiotowy nowelizacji ograni-
cza jednak wyrok Trybuna³u Konstytucyjne-
go, kiedy pañstwo, kiedy Ministerstwo Infra-
struktury planuje i czy w ogóle planuje jakieœ
kolejne przed³o¿enie, jak¹œ kolejn¹ noweliza-
cjê? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Dzisiaj powo³a-
no podkomisjê specjaln¹ do czterech projektów
ustaw o zmianie ustawy o spó³dzielniach miesz-
kaniowych, jeden jest senacki, a trzy poselskie.
Wydaje mi siê, ¿e jest to informacja prawid³owa,
gdyby by³a opatrzona b³êdem, to proszê wzi¹æ pod
uwagê, ¿e jesteœmy dzisiaj, ¿e tak powiem, na bar-
dzo du¿ym przyœpieszeniu dzia³añ…

(Senator Ryszard Bender: Co za metafora, Pa-
nie Ministrze…)

Chcê siê tutaj podzieliæ nastêpuj¹c¹ informa-
cj¹. Minister infrastruktury, niezale¿nie od wszy-
stkich prac wykonywanych w ramach aktywnoœci
parlamentu, pracuje równie¿ w zespole robo-
czym, w którym mam przyjemnoœæ uczestniczyæ.
Pracuje tam tak¿e nad projektami przepisów, któ-
re prawdopodobnie bêd¹ istotnym wk³adem
w procedowanie tych ustaw, o których Wysoka Iz-
ba bêdzie informowana w momencie zakoñczenia
prac nad nimi przez Komisjê Infrastruktury,
a póŸniej Sejm. S¹dzê, ¿e propozycje, pojawiaj¹ce
siê podczas ró¿nych dyskusji, które dotycz¹ stwo-
rzenia nowej, jednolitej i w pe³ni spe³niaj¹cej ocze-
kiwania ustawy, zostan¹ skonsumowane w ra-
mach prac tego zespo³u – mam tak¹ nadziejê i nie
chcia³bym jej stopniowaæ – i wyczerpi¹ ostatecz-
nie materiê spó³dzielcz¹, chocia¿ niektórzy twier-
dz¹, ¿e jest to niemo¿liwe. Nie chcia³bym z tego
miejsca wyg³aszaæ czegoœ innego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie do-
tycz¹ce art. 2, który wprowadza tutaj jak¹œ dzi-
wn¹, niezrozumia³¹ rewolucjê. Mianowicie prze-
widuje on przekszta³cenie spó³dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu w prawo w³asnoœciowe,
dziêki formie pisemnej. No, nie ma czegoœ takiego
jak forma pisemna dla ustanowienia prawa rze-
czowego ograniczonego. Art. 244 kodeksu cywil-
nego zawiera katalog czterech praw rzeczowych
ograniczonych, wœród których jest miêdzy innymi
w³aœnie w³asnoœciowe prawo do lokalu, i przewi-
duje, ¿e jest zastrze¿ona forma notarialna, pod ry-

gorem niewa¿noœci. Uwa¿am, ¿e nie ma ¿adnych
racji ku temu, ¿eby robiæ wyj¹tek od tej zasady
i burzyæ konstrukcjê kodeksu cywilnego, która is-
tnieje od dziesi¹tków lat, w imiê nie wiadomo ja-
kich racji. Jest to wprowadzanie ba³aganu praw-
nego, zupe³nie nieuzasadnionego, w tym art. 11d,
który jest przewidziany w art. 2 w³aœnie jako zmia-
na ustawy o pomocy pañstwa w sp³acie niektó-
rych kredytów mieszkaniowych… itd.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! To jest kolejne pytanie, które trud-

no jest traktowaæ w innym kontekœcie ni¿ kontekst
spo³eczny. Zacznê, Panie Senatorze w ten sposób,
skoro jesteœmy przed œwiêtami… Od wieków nie
s³yszano, ¿eby by³o inaczej, jeœli chodzi o spó³dziel-
cze w³asnoœciowe prawo do lokalu. Forma szczegól-
na, czyli akt notarialny, stosowany jest równie¿
zpowoduzachowanianajg³êbszego zmo¿liwychpo-
ziomu bezpieczeñstwa obrotu. W przypadku prze-
kszta³cenia czy ustanowienia spó³dzielczego w³as-
noœciowego prawa do lokalu to bezpieczeñstwo ob-
rotu zapewnia spó³dzielnia, instytucja, która robi to
po raz pierwszy w stosunku do cz³onka, czyli osoby
uprawnionej, wtedy jest to w zwyk³ej formie pisem-
nej. Przy kolejnych zdarzeniach zwi¹zanych z obro-
tem tym prawem jest ju¿ stosowana wy³¹cznie for-
ma notarialna, czyli zachowany jest wy¿szy poziom
bezpieczeñstwa. I bêdê broni³, Panie Senatorze, tej
instytucji zwyk³ej formy pisemnej, w tym bardzo
szczególnym lex specialis, po to, ¿eby wyczerpaæ
ostatecznie te przekszta³cenia spó³dzielczych praw
lokatorskich, zmierzaj¹cych w stronê spó³dziel-
czych praw w³asnoœciowych, ¿eby zrobiæ to jak naj-
szybciej i móc wprowadziæ póŸniej do obrotu, w for-
mie notarialnej, prawa spó³dzielcze w³asnoœciowe,
na co oczekuje oczywiœcie rynek nieruchomoœci ja-
ko taki. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e wszystkie te
przekszta³cenia mia³y zwyk³¹ formê pisemn¹ dopó-
ty, dopóki w 2007 r. pos³owie przez, tak to nazwij-
my, pewien zapêd do reformowania nie utr¹cili
przepisu, który umo¿liwia³ kontynuacjê stosowa-
nia tej formy. Dopiero teraz, kiedy tego przepisu nie
ma, musimy usankcjonowaæ przekszta³cenia doko-
nane w zwyk³ej formie po to, ¿eby nie uszczupliæ
uprawnieñ do obrotu tym cz³onkom i spó³dziel-
niom, którzy w dobrej wierze takich przekszta³ceñ
dokonali. Oczywiœcie ta odpowiedŸ, jeœli myœli siê
bardzo skrajnie, nie zadowala pana senatora, ale
w jakimœ sensie proszê o przyzwolenie, aby by³a ona
uznana za prawid³ow¹.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Ministrze, ta ustawa dotyczy spó³dzielni
mieszkaniowych. Mam pytanie. Oprócz spó³dziel-
ni mieszkaniowych jest jeszcze wiele mieszkañ
komunalnych, które zosta³y przekszta³cone
z mieszkañ zak³adowych. Mieszkania zak³adowe,
które na przyk³ad nale¿a³y do kopalñ czy innych
firm, zosta³y przekazane gminom i s¹ w zasobach
komunalnych. I gminy takie mieszkania czêœcio-
wo sprzeda³y. W zasadzie to ró¿nie bywa, bo po-
wiedzmy, ¿e po³owa czy wiêcej ni¿ po³owa tych
mieszkañ zosta³a sprzedana i to w taki sposób, ¿e
by³y upusty, by³y ulgi, czyli sprzedano je, powie-
dzmy, za 15% czy za 20%, zale¿y gdzie, a w niektó-
rych miejscach by³o tak, ¿e sprzedawano w ogóle
bez ulg, czyli gdy ktoœ chcia³ kupiæ, to musia³ ku-
piæ za 100%. Ale czêœæ takich mieszkañ zosta³a
i reszta osób po prostu tych mieszkañ nie kupuje,
one s¹ dalej w zasobach komunalnych. Jak jest
na przyk³ad blok mieszkalny, to czêœæ jest w zaso-
bach komunalnych, a czêœæ jest ju¿ wykupiona
na w³asnoœæ. I zale¿nie od tego, kto ma wiêkszoœæ,
zarz¹dza albo wspólnota, albo spó³ka komunal-
na. Czy ministerstwo przewiduje, ¿eby jakoœ po
prostu odgórnie zachêciæ te osoby, które jeszcze
nie wykupi³y takich mieszkañ komunalnych…
¿eby zachêciæ w ogóle lokatorów do kupowania,
a w³adze gminy do sprzedawania po jakiejœ obni-
¿onej cenie? Bo zdarza siê tak, ¿e gminy wycofuj¹
siê z tych ulg i na przyk³ad ka¿¹ wykupiæ za 100%
wartoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Materia jest
bardzo szeroka. Pytanie, które zada³ pan senator,
jest rzeczywiœcie pytaniem, które po dwudziestu
latach ró¿nego typu zmian dotycz¹cych w³aœnie
mieszkañ zak³adowych trudno obj¹æ jedn¹ odpo-
wiedzi¹.

Przygotowaliœmy wersje robocze pewnych pro-
jektów dotycz¹cych przywrócenia prawa do wy-
kupienia na warunkach, powiedzmy, ulgowych
by³ych mieszkañ zak³adowych tym najemcom,
których prawa zosta³y uszczuplone, których pra-
wa nie zosta³y zachowane. Ale dzisiaj mamy do

czynienia z zasobami, w których jest ju¿ siódmy
z kolei najemca takich lokali, który nigdy nie na-
by³ uprawnieñ, wynikaj¹cych na przyk³ad ze sta-
¿u pracy w konkretnym zak³adzie, do kupna ulgo-
wego. Mamy do czynienia z sytuacj¹, ¿e te miesz-
kania znalaz³y siê ju¿ w maj¹tku zupe³nie innych
podmiotów prawnych, w których Skarb Pañstwa
nie ma w ogóle udzia³u.

Materia jest niezwykle trudna i zapewniam
pana senatora, ¿e co pewien czas s¹ podejmowa-
ne próby uregulowania tej kwestii, jednak¿e
ostateczne ich rozwi¹zanie – tutaj jestem zobo-
wi¹zany przekazaæ raczej informacje pesymisty-
czn¹ – stuprocentowe za³atwienie tej sprawy jest
chyba niemo¿liwe, poniewa¿ po dwudziestu la-
tach, powtórzê to, co mówi³em na pocz¹tku,
mnogoœæ ró¿nego typu sytuacji, ich skompli-
kowanie powoduje, ¿e jest ogromnie trudno
stworzyæ jeden przepis, oczywiœcie oprócz prze-
pisu rewolucyjnego, który i tak by ostatecznie by³
przedmiotem rozstrzygniêæ Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, czy stworzyæ zbiór przepisów, które by
jednoznacznie regulowa³y tê kwestiê.

Pañskie pytanie dotyczy³o tych mieszkañ, któ-
re przejê³y gminy. To jest sytuacja specyficzna
i trudno nam w to ingerowaæ. A ju¿ raz okreœlono
przymus dla gmin, obowi¹zek przejêcia by³ych
mieszkañ zak³adowych i gminy siê wybroni³y
przed tym obowi¹zkiem, ju¿ raz trybuna³ pokaza³,
¿e narzucanie samorz¹dowi lokalnemu pewnej
woli przez ustawodawcê nie musi siê skoñczyæ
sukcesem czy te¿ rozwi¹zaniem kwestii, o których
mówi³ pan senator. Ale dziêkujê za zwrócenie
uwagi na te sprawê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Chyba nie ma wiêcej pytañ.
Wobec tego bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy zapisa³ siê pan senator Jurce-

wicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Bardzo krótko.
Trud dyskusji pokazuje, jak jest to wa¿na ma-

teria i wra¿liwa spo³ecznie, a o dolegliwoœciach
zwi¹zanych z tym procedowaniem by³o tu powie-
dziane.

Chcia³bym, jak s¹dzê, wyjœæ naprzeciw wypo-
wiedzi jednego z panów senatorów i z³o¿yæ po-
prawkê, która ma na celu przekszta³cenie… Jed-
na z tych poprawek okreœla termin, w którym
spó³dzielnia obowi¹zana jest zawrzeæ umowê.
W tej poprawce jest on przedstawiony. I drugi ele-
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ment to s¹ przepisy o przekszta³ceniu praw loka-
torskich w prawa w³asnoœci. Tu jest w³aœnie od-
powiedŸ na w¹tpliwoœci pana senatora Bendera:
po 31 grudnia roku 2009. Dziêkujê.

Panie Marsza³ku, przekazujê poprawki.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkuj¹ bardzo.
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.
Czy pan senator siê zg³asza?
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak, tak.)
Dobrze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie zamierzam tutaj formu³owaæ gorzkich

uwag co do tego, w jak du¿ym stopniu na skutek
pewnej nieudolnoœci w zakresie sztukowania ist-
niej¹cego systemu prawnego i koryguj¹cych to
orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego mamy do
czynienia z wprowadzeniem na karuzelê niemal
absurdu, a w ka¿dym razie pogoni za prawem, sa-
mych spó³dzielców i spó³dzielni. Niew¹tpliwie nie
przynosi nam ani jakichœ szczególnych sukce-
sów, ani dobrej opinii to, co siê dzieje z ustawami
dotycz¹cymi przekszta³ceñ spó³dzielczych praw
maj¹tkowych i nie tylko maj¹tkowych. Jest to ko-
lejna nowelizacja, kolejny lex specialis, czyli prze-
pisy szczególne wobec zasad, które obowi¹zuj¹
w tym zakresie. Móg³bym bardzo d³ugo na ten te-
mat mówiæ, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, ¿eby
to, co ju¿ mamy, przynajmniej poprawiæ w pozyty-
wistyczny sposób.

Dlatego sk³adam poprawkê do dobrego przepi-
su. Art. 491 mówi, ¿e osoba, która na podstawie
ustawy mo¿e ¿¹daæ ustanowienia prawa odrêbnej
w³asnoœci lokalu, w razie bezczynnoœci spó³dzielni
– a z tym, ze z³¹ wol¹ spó³dzielni te¿ mamy do czy-
nienia – mo¿e wyst¹piæ do s¹du z powództwem na
podstawie art. 64 kodeksu cywilnego i w³aœciwego
przepisu kodeksu postêpowania cywilnego. Cho-
dzi o to, ¿eby w tym przepisie skreœliæ drugie zda-
nie: „koszty s¹dowe pokrywa spó³dzielnia”, o czym
mówi³ pan senator Cichoñ w swoim wyst¹pieniu.

Druga poprawka dotyczy terminu. Ten termin
moim zdaniem jest nierealny. Spó³dzielnie nie wy-
wi¹¿¹ siê z uregulowania tego ani w tym terminie,
który przewiduje ustawa, czyli do koñca marca
przysz³ego roku, ani do czerwca. Ja mam pewne
doœwiadczenie praktyczne, wiem, jak to przebie-
ga. No chyba, ¿e wszystkie urzêdy… ¿e w ustawie
o gospodarce nieruchomoœciami wprowadzimy
jakiœ taki tryb jak tryb uchwalania ustawy hazar-
dowej. Bo jak ju¿ pañstwo wiecie, s¹ trzy tryby:
zwyk³y, nadzwyczajny i hazardowy. Teraz operu-
jemy w sferze trybu hazardowego. (Oklaski)

Wiêc je¿eli tu zapiszemy, ¿e w trybie hazardo-
wym trzeba to regulowaæ, i to bêdzie pod jakimiœ
szczególnymi rygorami, na przyk³ad prawa kar-
nego, to ja uwierzê, ¿e ten termin zostanie dotrzy-
many. Inaczej jest to tylko chciejstwo. Wydaje mi
siê, ¿e nie nale¿y takich przepisów formu³owaæ.
Bêdzie tak jak z t¹ regulacj¹ dotycz¹c¹ ksi¹g wie-
czystych. Kilkadziesi¹t tysiêcy ksi¹g, a my okreœ-
lamy termin roczny, dwuletni. To wszystko jest
nierealne. Za chwilê bêdziemy przed³u¿aæ ten ter-
min w tej ustawie. Dlatego te¿ proponujê, ¿eby
wpisaæ bardziej realny termin – 30 marca 2011 r.

I wreszcie w art. 4 ust. 4 jest wystrzelenie,
o czym ju¿ mówi³em, bezterminowo na aut wnios-
ków o przekszta³cenie tego prawa w przypadku,
gdy nie ma uregulowanego prawa w³asnoœci
spó³dzielni lub prawa u¿ytkowania wieczystego
gruntu, na którym stoi budynek spó³dzielczy,
w trybie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.
Tu pozostawia siê te wnioski bez rozpoznania. Nie
ma ¿adnego terminu, którego spó³dzielnia ma do-
trzymaæ. Jednoczeœnie dajemy uprawnienie do
skar¿enia, o którym mówi³em przed chwil¹, czyli
mno¿ymy sprawy s¹dowe wynikaj¹ce z bezczyn-
noœci spó³dzielni. Ale spó³dzielnia nie ma termi-
nu. Jak nie ma terminu, to nie jest bezczynna. Za-
wsze znajdzie usprawiedliwienie. W zwi¹zku
z tym po s³owach „pozostawia siê bez rozpozna-
nia” proponujê dodaæ: do czasu uregulowania
prawa w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego
gruntu na podstawie ustawy z dnia, tu okreœlona
data, o gospodarce nieruchomoœciami. I jedno-
czeœnie proponujê dodaæ drugie zdanie, które
urealni egzekucjê tego przepisu. W nim jest prze-
s³anka, kiedy nastêpuje ta bezczynnoœæ i mo¿na
wystêpowaæ do s¹du. To znaczy: „Spó³dzielnia po-
winna uregulowaæ stan prawny nieruchomoœci
w terminie 6 miesiêcy od chwili z³o¿enia wniosku
w tym zakresie przez osobê uprawnion¹ do ¿¹da-
nia przekszta³cenia”.

Sk³adam wnioski. Myœlê, ¿e one poprawi¹ stan
prawny i dadz¹ instrumenty do egzekucji tego
prawa, a nie tylko za³atwi¹ regulacjê, której eg-
zekwowalnoœæ bêdzie bardzo problematyczna,
wiêc bêd¹ nastêpne kwasy czy ¿ale artyku³owane
pod naszym adresem, ¿e tworzymy prawo, które
jest tylko na papierze. Dziêkujê bardzo i sk³adam
wnioski.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Gruszkê. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Senator Andrzejewski mówi³, ¿e dzia³amy w Se-

nacie w trybie wyj¹tkowym i nada³ mu specjaln¹
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nazwê: hazardowy. Ja chcia³bym przypomnieæ,
bo o tym ju¿ mówi³em, ¿e od wczoraj w sposób wy-
j¹tkowy pracujemy nad kolejn¹ ustaw¹, a dzisiej-
sza jest trzecia. Dla przypomnienia, wczoraj w try-
bie wyj¹tkowym pracowaliœmy nad systemem
ubezpieczeñ spo³ecznych, póŸniej nad Krajowym
Funduszem Drogowym. To wszystko powoduje,
¿e wprowadzamy chaos i trudno w tym momencie
przewidzieæ, jak to siê skoñczy. Dzisiejsza ustawa
jest kolejnym elementem, który wprowadza chaos
do naszej, senackiej pracy.

Z tej racji, ¿eby to prawo w jakiœ sposób popra-
wiæ, proponujê w imieniu w³asnym oraz senatora
Grzegorza Banasia wprowadzenie poprawek. Oto
one – pokrótce bêdê je teraz omawia³.

W art. 1 w pkcie 1 jest mowa o tym, ¿e spó³dziel-
nia jest obowi¹zana zawrzeæ umowê z cz³onkiem
spó³dzielni, przy czym w art. 49 – to jest pkt 4 no-
welizowanej ustawy – nie jest wskazany ¿aden
termin, w jakim ta umowa ma byæ podpisana. Mo-
¿emy w ten sposób naraziæ ustawê na skierowa-
nie jej do Trybuna³u Konstytucyjnego. Aby tego
unikn¹æ, proponujemy zapisaæ jednoznacznie, ¿e
podpisanie umów, o których przed chwileczk¹ po-
wiedzia³em, ma mieæ miejsce w ci¹gu trzech mie-
siêcy. W terminie trzech miesiêcy od dnia z³o¿enia
wniosku przez osobê uprawnion¹ spó³dzielnia
mieszkaniowa jest zobowi¹zana zawrzeæ umowê.
To jest pierwsza poprawka. W tej samej poprawce
mówimy o wynagrodzeniu dla notariuszy. Jasno
okreœlamy, kto ma ponieœæ koszty na rzecz nota-
riusza i w jakiej maj¹ byæ one wysokoœci.

Druga poprawka dotyczy dokonywania prze-
kszta³ceñ w³asnoœci lokali, które s¹ specjalnie
przygotowane dla osób niepe³nosprawnych, sa-
motnych oraz inwalidów. Chodzi o to, aby
spó³dzielnia w swoim statucie mog³a wprowadziæ
ograniczenie przenoszenia tych praw spó³dziel-
czych na inne osoby z racji tego, ¿e zosta³y ponie-
sione koszty na przygotowanie takich specjal-
nych pomieszczeñ, wiêc powinny byæ one wyko-
rzystywane w³aœnie przez takie osoby. Dlatego
druga poprawka mówi o tym, ¿e statuty spó³dziel-
ni mog¹ byæ tak opracowane, ¿e ograniczaj¹ mo¿-
liwoœæ przeniesienia przez spó³dzielnie na inne
osoby w³asnoœci lokali mieszkalnych w domach
dla inwalidów, osób samotnych i innych domach
o specjalnym przeznaczeniu.

Pragnê jeszcze odnieœæ siê do dyskusji na te-
mat art. 49 i zwi¹zanego z nim wniosku mniej-
szoœci, o którym wczeœniej mówi³em. Nale¿a³oby
zaznaczyæ, i prawdopodobnie taka by³a intencja
twórców ustawy, ¿e w razie bezczynnoœci
spó³dzielni – chcia³bym zwróciæ uwagê na s³owo
„bezczynnoœci” – ¿e koszty, które powinna ona
pokryæ w zwi¹zku z wyst¹pieniem do s¹du upo-
wa¿nionej osoby, która ¿¹da wpisania w³asnoœci
lokalu… W trakcie pytañ dyskutowano o tym, ¿e

rozstrzygniêcie mo¿e byæ ró¿ne. Chodzi mi o to,
¿eby bezczynnoœæ spó³dzielni zosta³a ukarana
koniecznoœci¹ ponoszenia przez ni¹ kosztów
s¹dowych. Uwa¿am, ¿e w przypadku, kiedy bez-
czynnoœæ nie ma miejsca, bo spó³dzielnia jedno-
znacznie okreœli, czy prawo odrêbnej w³asnoœci
do lokalu siê nale¿y, czy nie, i w odpowiednim
terminie wykona swoje obowi¹zki, nie bêdzie ko-
niecznoœci wskazywania bezczynnoœci spó³dziel-
ni i tym samym wnoszenia sprawy do s¹du. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ.
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Panie Ministrze!
Przy okazji dyskusji nie tylko dzisiejszej, ale

i wczorajszej zwi¹zanej z ustawami, o których
wspomina³ pan senator Gruszka, tak naprawdê
my wszyscy powinniœmy siê chyba zastanowiæ,
w jaki sposób formu³ujemy pojêcie pañstwa
i czym to pañstwo ma dla nas byæ. Czêsto, a szcze-
gólnie czêsto ostatnio, okazuje siê, ¿e to pañstwo
to jest zak³adnik – wybaczcie, ¿e u¿yjê tego okreœ-
lenia – irracjonalnej wiêkszoœci. Przecie¿ pañstwo
to jest byt samoistny. Pañstwo to jest pewne pojê-
cie dobra i korzyœci, które s¹ ponad naszymi, czê-
sto partykularnymi i zrozumia³ymi, interesami.
Dlaczego to mówiê? Szanowni Pañstwo, je¿eli jest
tak, ¿e niezwykle wa¿ne ustawy, które odnosz¹ siê
do bardzo wielu obywateli naszego kraju, które
odnosz¹ siê do niezwykle wa¿nych przedsiêwziêæ
gospodarczych – mam tu na myœli chocia¿by
wczoraj dyskutowan¹ ustawê o prawie energety-
cznym – s¹ tworzone w ostatniej chwili, pod presj¹
czasu, ¿eby nie u¿yæ kolokwialnego pojêcia „na
kolanie”, to w ¿aden sposób ani nie tworz¹ poczu-
cia wspólnoty obywatela ze swoim pañstwem, ani
nie tworz¹ poczucia stabilnoœci prawa. Prawa,
które my tu wspólnie tworzymy. S¹ to sytuacje,
które w ¿adnym razie nie powinny siê zdarzyæ.

Popatrzmy przez chwilkê na to, co siê dzia³o
z ustaw¹, nad któr¹ w tej chwili debatujemy. Pan
minister raczy³ zauwa¿yæ, ¿e ju¿ w marcu
2009 r... Choæ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego
jest nam znany od mniej wiêcej roku...

(Senator Piotr Andrzejewski: Od 2008 r.)
Od 2008 r.
Podjêto prace miêdzyresortowe, by uzgodniæ

projekt ustawy. W koñcu wp³ywa ona bodaj¿e –
proszê wybaczyæ, jeœli siê pomylê o dni, ale tylko
o dni siê mogê pomyliæ – 8 wrzeœnia 2009 r. do

46. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych… 125

(senator T. Gruszka)



marsza³ka Sejmu. Wypada mi tylko westchn¹æ
nad d³ugoœci¹ trybu prac miêdzyresortowych.
Przy tej okazji warto zauwa¿yæ, ¿e komplementar-
na ustawa w tej sprawie, z³o¿ona przez klub Pra-
wa i Sprawiedliwoœci w Sejmie, wp³ynê³a w maju
tego roku. Mo¿na by³o nad tym pracowaæ, mo¿na
by³o debatowaæ.

A w³aœnie, czym dla nas jest pañstwo? Okazuje
siê bowiem, ¿e niehonorem jest korzystaæ z do-
brych recept opozycji, trzeba z³o¿yæ w³asny pro-
jekt. (Oklaski)

Ale czy to jest odpowiedzialnoœæ za pañstwo, za
los obywateli? Nie. To jest li tylko próba tworzenia
wizerunku. A na to naszej wspólnej zgody byæ nie
powinno, bo tworzymy instytucje pañstwa po-
przez tworzenie prawa, w ramach którego te in-
stytucje funkcjonuj¹.

A wiêc bêd¹c za t¹ ustaw¹, Szanowni Pañstwo,
dlatego ¿e ona jest dla obywateli i w interesie oby-
wateli, g³êboko siê nie zgadzam z trybem procedo-
wania w tej sprawie. I to pañstwu pozostawiam do
rozstrzygniêcia w waszych sumieniach. Dziêkujê
uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Ja w tym, co jest tutaj bardzo anormalne, usi-
³ujê doszukaæ siê normalnoœci. W zwi¹zku z tym
proponujê postawiæ z powrotem na nogi przynaj-
mniej te regulacje prawne, które s¹ ewidentnie
wadliwe, s¹ sprzeczne z zasadami od dziesi¹tków
lat obowi¹zuj¹cymi w procedurze cywilnej. Dlate-
go zg³aszam poprawkê do art. 491 polegaj¹c¹ na
wykreœleniu tego absurdalnego sformu³owania,
¿e koszty s¹dowe pokrywa spó³dzielnia w razie
wytoczenia powództwa przez osobê, która zamie-
rza przekszta³ciæ na prawo w³asnoœci lokal
spó³dzielczy niemaj¹cy takiego charakteru, w ra-
zie gdy spó³dzielnia jest bezczynna. Proponujê
wykreœliæ zdanie drugie, ¿e koszty s¹dowe pokry-
wa spó³dzielnia, i zast¹piæ je zdaniem, ¿e osoba
wystêpuj¹ca z powództwem jest zwolniona od ko-
sztów s¹dowych. Intencja ustawodawcy by³a chy-
ba taka, ¿eby te osoby, najczêœciej niezbyt dobrze
sytuowane, zwolniæ od kosztów s¹dowych we
wszystkich instancjach. Ten zapis, który by³ w po-
przedniej ustawie, a który przewidywa³, ¿e jedynie
pozew jest zwolniony od kosztów s¹dowych, tak¿e
nie czyni³ zadoœæ tej intencji. Dlatego proponujê
sformu³owanie, ¿e osoba jest zwolniona od kosz-
tów s¹dowych, co siê rozci¹ga na wszelkie etapy

postêpowania, a wiêc nie tylko na etap sk³adania
powództwa, ale równie¿ na apelacjê.

Tak¹ króciutk¹ zmianê proponujê. A sam tryb
i sposób procedowania, który ma mieæ charakter
raczej wizerunkowy dla tych, którzy tak¹ propozy-
cjê z³o¿yli, a nie zechcieli skorzystaæ z propozycji
PiS, która bodaj¿e ju¿ od maja w lasce marsza³kow-
skiej zalega³a, przedstawi³ i oceni³ w sposób w³aœci-
wy mój przedmówca. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. A poprawka?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Tak, oczywiœcie jesz-

cze poprawka. Przepraszam.)
A, zakoñczymy dyskusjê i bêdzie na aucie.

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski, proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Wiem, ¿e Bo¿e Narodzenie coraz g³oœniej puka
do naszych okien, wiêc postaram siê nie powta-
rzaæ tych kwestii, które omówili moi przedmówcy.
Nie sposób jednak nie zgodziæ siê z sentencj¹ wy-
powiedzi pana senatora Banasia.

Jest to ostatnie posiedzenie Senatu w tym ro-
ku. W jednostkach samorz¹du terytorialnego
ostatnia sesja rady gminy, miasta, powiatu orga-
nizowana w danym roku zawsze jest sesj¹ poœwiê-
con¹ czyszczeniu, porz¹dkowaniu finansów,
wprowadzaniu ostatnich poprawek, które jeszcze
w danym roku da siê wprowadziæ. Czy nasze po-
siedzenie, posiedzenie Senatu, i te dwie ustawy,
wczoraj o prawie energetycznym rozmawialiœmy,
dzisiaj o prawie spó³dzielczym, mo¿na porównaæ
do tego typu zabiegów? Wydaje mi siê, ¿e niestety
nie, bo s¹ to zbyt wa¿ne ustawy, zbyt wa¿ne zaga-
dnienia. Dzisiaj mieliœmy tego przyk³ad. Sposób
procedowania nad ustaw¹ o spó³dzielniach mie-
szkaniowych to jest, myœlê, absolutny rekord
œwiata. Gdyby zaistnia³a jakakolwiek okolicz-
noœæ, gdybyœmy dzisiaj tej ustawy nie uchwalili,
nie by³oby po prostu szans, a¿eby ona zaczê³a od
30 grudnia obowi¹zywaæ.

(Rozmowy na sali)
I teraz mamy, Szanowni Pañstwo, takie oto

zdarzenie, ¿e na mocy tych wszystkich aktów pra-
wnych, które otrzymujemy z Unii Europejskiej,
a jeszcze mamy wyrok Trybuna³u Konstytucyjne-
go chyba z grudnia 2008 r., wa³kowane wczoraj
prawo energetyczne…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, œwiêta dopiero za tydzieñ, poproszê
o ciszê.)
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Dyrektywa Rady Europy jest chyba z wrzeœnia
2006 r., czyli by³ czas, wydaje mi siê, ¿e bardzo
d³ugi, ¿eby sprawê za³atwiæ w taki sposób, abyœ-
my nie mieli w¹tpliwoœci, aby stanowione prawo
mog³o obowi¹zywaæ chocia¿ przez kilka lat. A tak
to wci¹¿ jesteœmy na etapie prowizorek. Mówi³em
o tym wczoraj przy okazji prawa energetycznego,
gdzie siedem lat temu energiê elektryczn¹ ob³o¿o-
no podatkiem akcyzowym p³aconym przez wy-
twórców, po czym w ubieg³ym roku znowelizowa-
no prawo energetyczne w taki sposób, ¿e akcyzê
zabra³o siê od wytwórcy i przenios³o do dystrybu-
tora. Dla odbiorcy finalnego nie mia³o to ¿adnego
skutku, my zaœ mieliœmy przyk³ad, jak siê prawo
stanowi. Podobnie jest z dzisiejsz¹ ustaw¹, bo sa-
mi pañstwo widzicie, ¿e na plenarnym posiedze-
niu zg³aszane s¹ ju¿ nie pojedyncze, a masowe po-
prawki. Gdyby jeszcze móc wierzyæ, ¿e te popraw-
ki bêd¹ naprawdê dobre, to faktycznie mo¿na by
g³osowaæ, podnosiæ obydwie rêce, jutro ustawa
trafi³aby do Sejmu, prezydent do nowego roku je-
szcze móg³by podpisaæ.

Ja mam jednak w¹tpliwoœci, zreszt¹ mój zna-
mienity kolega senator Cichosz te¿…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Cichoñ.)
Senator Cichoñ, przepraszam.
(Senator Ryszard Bender: Obaj znakomici.)
Tu zreszt¹ wiêkszoœæ senatorów podnosi³a w¹t-

pliwoœæ, czy zaliczenie korzyœci maj¹tkowych ko-
sztem swoich cz³onków to bêdzie zapis, który usa-
tysfakcjonuje spó³dzielców. Ja mam w¹tpliwoœci.

Mia³em honor i przyjemnoœæ zarz¹dzaæ ma³¹
spó³dzielni¹ mieszkaniow¹ i nie mogê siê zgodziæ
z niektórymi padaj¹cymi tu ze strony senatorów
stwierdzeniami, takimi jak to, ¿e spó³dzielnia to
jest taki twór, który Ÿle siê kojarzy, kojarzy siê
z poprzedni¹ epok¹. No nie, ja siê z tym akurat nie
zgadzam, mogê mno¿yæ przyk³ady, pokazywaæ ta-
kie podmioty, które ju¿ po 1990 r., czyli w warun-
kach ju¿ tej zmienionej opcji, pokazuj¹, ¿e je¿eli
ktoœ chce, ma wolê, ¿eby dobrze zarz¹dzaæ, to te
podmioty mog¹ byæ naprawdê dobrze zarz¹dzane.
To tyle, Panie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej chêtnych…
(G³osy z sali: Jest.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja zabieram g³os nie tylko dlatego, ¿e nikt z mo-

jego ugrupowania, z mojego klubu, nie zabra³ g³o-
su w tej sprawie, mimo wielu, a w zasadzie wszys-

tkich, g³osów krytycznych z pañstwa strony, mó-
wiê o Prawie i Sprawiedliwoœci, adresowanych do
rz¹du. Nie chcê broniæ tej ustawy i zajmowaæ sta-
nowiska w sprawach merytorycznych, o których
kole¿anki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwoœci mó-
wili. Rzeczywiœcie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci co do
rezygnacji z formy aktu notarialnego, o czym zre-
szt¹ pan minister tutaj mówi³, co do tego, dlaczego
forma pisemna i dlaczego jest ona tutaj niezbêd-
na, niezbêdna chocia¿by po to, ¿eby zmieœciæ siê
w tych terminach, o których mówi ustawa. Ale nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e w wypadku przeniesienia w³a-
snoœci czy ustanowienia prawa w³asnoœci nieru-
chomoœci ³amie to pewn¹ fundamentaln¹ zasadê
obowi¹zuj¹c¹ w prawie polskim, o czym mówi³
pan senator Cichoñ, którego ja te¿ ju¿ raz nazwa-
³em Cichoszem.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, zdarzy³o siê. I pewnie jeszcze

niejeden raz takie sytuacje bêd¹ mia³y miejsce.
Chcia³bym jednak, nie usprawiedliwiaj¹c wszyst-
kiego tego, co siê zdarzy³o przy okazji tej ustawy,
abyœcie sobie pañstwo przypomnieli – ja nie by-
³em wtedy, kiedy ta ustawa by³a uchwalana, se-
natorem – jakie intencje, pewnie szlachetne, le¿a-
³y wówczas u podstaw przyjêcia rozwi¹zañ co do
uw³aszczania tych spó³dzielców, którzy pozostaj¹
w stosunku lokatorskiego prawa spó³dzielczego.
Ja te¿ jestem spó³dzielc¹, i pewnie ju¿ tak zosta-
nie, mam w³asnoœciowe mieszkanie w jednej
z wroc³awskich spó³dzielni mieszkaniowych, na
ósmym piêtrze.

(Senator Stanis³aw Kogut: Za wysoko.)
Wiem, co to znaczy. Przynajmniej tutaj tamten

ustrój dowartoœciowywa³, Panie Senatorze… (We-
so³oœæ na sali)

Jest to tak naprawdê w pewnym stopniu konty-
nuacja stylu, z którym mieliœmy do czynienia przy
pracach nad t¹ ustaw¹. Proszê pañstwa, jestem
cz³onkiem Komisji Ustawodawczej. Przedwczoraj
odby³o siê uroczyste, dwieœcie szeœædziesi¹te któ-
reœ, posiedzenie tej komisji, jakby dla uczczenia
posiedzenia wczeœniejszego, dwieœcie piêædzie-
si¹tego. Ponad 50% spraw, którymi ta komisja siê
zajmuje, to zaleg³oœci z kilku kadencji Wysokiej
Izby. Chodzi mianowicie o realizacjê wyroków
Trybuna³u Konstytucyjnego. Tak to ogólnie wy-
gl¹da, tak niestety to wygl¹da. Nie chcê powie-
dzieæ, ¿e ta ustawa i tryb pracy nad t¹ ustaw¹ po-
winny byæ w sposób specjalny przez nas weryfiko-
wane i oceniane, ale coœ jest na rzeczy, ¿e ta Wyso-
ka Izba – ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci, ona jest po-
trzebna w polskim porz¹dku konstytucyjnym
i wartoœci jej prac bêdê broni³ bez wzglêdu na losy
polityczne moje i tych, którzy ewentualnie bêd¹
podnosiæ takie pogl¹dy, jak moje – powinna je-
dnak wiêksz¹ refleksj¹ obejmowaæ to, co nazywa-
my zaleg³oœciami.

Proponujê, ¿ebyœmy – pewnie to jest prze-
s¹dzone, jak myœlê – przyjêli tê ustawê, pamiê-
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taj¹c oczywiœcie o wadach i u³omnoœciach pro-
cesu legislacyjnego, za które ta moja czêœæ obry-
wa tak trochê bez w³asnej winy, bo przecie¿ ta
ustawa przysz³a do nas z Sejmu, nie jest to ini-
cjatywa ustawodawcza Senatu. Ale tak na przy-
sz³oœæ chcia³bym, ¿ebyœmy zastanowili siê, jak
usprawniæ pracê naszej Izby, tak aby wiêcej,
w innych przypadkach, do tego rodzaju sytuacji
nie dochodzi³o.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zientarski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja chcia³bym poprzeæ propozycjê poprawki

zg³oszon¹ przez pana senatora mecenasa Cicho-
nia, który mówi³ tu przed chwil¹ na temat kosztów
postêpowania s¹dowego. Chcia³bym zacytowaæ
opiniê Krajowej Rady S¹downictwa, która zauwa-
¿y³a, i ja siê z ni¹ w tym uto¿samiam, ¿e przepisy
w art. 491 ust. 1, w wyniku których obci¹¿a siê ko-
sztami postêpowania spó³dzielniê w przypadku
wyst¹pienia z powództwem o ustanowienie prawa
odrêbnej w³asnoœci lokalu, s¹ nieprawid³owe i nie
znajduj¹ racjonalnego uzasadnienia. Wprowa-
dzenie bowiem takiego rozwi¹zania ogranicza
w sposób bezpodstawny swobodê sêdziowskiego
uznania w tym zakresie, jakie wynika z art. 100
i 101 k.p.c., a ponadto jest sprzeczne z art. 98 §1
k.p.c. oraz ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach s¹dowych w sprawach cywilnych, które to
przepisy w sposób wystarczaj¹cy reguluj¹ proble-
matykê kosztów postêpowania s¹dowego. Rada
podkreœla, ¿e zaproponowane rozwi¹zanie naru-
sza zasadê odpowiedzialnoœci za wynik procesu,
w myœl której strona przegrywaj¹ca ponosi koszty
procesu. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e ta poprawka,
podobnie jak pozosta³e przytoczone argumenty,
zas³uguje na uwzglêdnienie. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Innymi s³owy pan senator wspiera wniosek se-
natora Cichonia.

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na. Dla porz¹dku informujê te¿, ¿e senator Smu-
lewicz z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*. Wnioski legislacyjne z³o¿yli: senator

Jurcewicz, senator Andrzejewski, senator Grusz-
ka i senator Cichoñ.

Czy jeszczektoœmazamiarz³o¿yæ jakieœwnioski?
Jeœli nie, to zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu, a w tej chwili og³a-
szam…

Aha, przepraszam, oczywiœcie, poniewa¿ zosta-
³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym,
proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie, jakzwykle,podkoniecposiedzenia.
A w tej chwili og³aszam pó³toragodzinn¹ prze-

rwê. Mamy godzinê 18.36, a wiêc do dwudziestej.
Do dwudziestej, o szeœæ minut nie bêdziemy siê
k³óciæ. Dziêkujê.

Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark:

Jeœli jeszcze pañstwo nie wyszliœcie… Kto jesz-
cze nie wyszed³, to wys³ucha komunikatu.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych oraz o zmianie niektórych innych ustaw od-
bêdzie siê dzisiaj, pó³ godziny po og³oszeniu prze-
rwy w obradach, w sali nr 182. Powtarzam: pó³ go-
dziny po og³oszeniu przerwy w sali nr 182. Dziê-
kujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 36
do godziny 20 minut 08)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, proszê o zajmowanie miejsc.
Mam ambitny zamiar zakoñczenia tego posiedze-
nia o 21.10. Proszê mi pomóc w tym zbo¿nym
przedsiêwziêciu.

(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Proszê, pan senator Rocki. O co chodzi?

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku, wniosek formalny. Zgodnie
z art. 48 ust. 2…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ekMarekZió³kowski: Proszêociszê.)
…pkt 8 Regulaminu Senatu wnoszê o konty-

nuowanie drugiego czytania projektu apelu o po-
szanowanie Krzy¿a i rozpatrzenie poprawionego
sprawozdania komisji na kolejnym posiedzeniu
Senatu.

(G³osy z sali: Uuu!)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Panie Marsza³ku…)
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze Przewodni-

cz¹cy.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku, w imieniu klubu senator-
skiego „Prawo i Sprawiedliwoœæ” zg³aszam sprze-
ciw. Uwa¿amy, ¿e przeprowadzona zosta³a
wszechstronna dyskusja, ta sprawa w trybie
szczególnym zosta³a skierowana do ponownego
rozpoznania, jest przygotowane sprawozdanie,
wiêc nie widzimy podstaw do przek³adania g³oso-
wania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest wniosek za, jest sprzeciw.
Zgodnie z regulaminem poddajê ten wniosek

pod g³osowanie.
Proszê pañstwa, proszê nacisn¹æ przycisk obe-

cnoœci…
(Senator Piotr Kaleta: Przepraszam, Panie Mar-

sza³ku, a mo¿emy poznaæ uzasadnienie?)
(Senator Ryszard Bender: Uzasadnienie, dla-

czego…)
Nie, w tej chwili g³osujemy nad wnioskiem for-

malnym.
(Senator Ryszard Bender: Ale to zasadniczy

wniosek formalny, wiêc uzasadnienie…)
(G³os z sali: Mo¿emy prosiæ o uzasadnienie?)
(G³os z sali: Widzimisiê.)
(G³os z sali: Hañba!)
(G³os z sali: A przyczyna?)
Rozpocz¹³em g³osowanie.
Kto jest za wnioskiem formalnym?
(G³os z sali: Za jakim wnioskiem?)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale chyba mo¿e-

my poznaæ uzasadnienie.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Konwent Seniorów.)
Przepraszam, Panie Marsza³ku, ja…
(Senator Zbigniew Romaszewski: …Konwent

Seniorów.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Konwent Seniorów.)
…nie zg³asza³em tego wniosku, tylko przepro-

wadzam g³osowanie. To jest wniosek formalny.
(Senator Piotr Andrzejewski: …przes³anek for-

malnych.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: …powinno

uzasadniæ ten wniosek.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Jesteœmy w trak-
cie g³osowania.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czyj to jest
wniosek?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Teraz ju¿ niedo-
puszczalny.)

Tak, w³aœnie.
(G³os z sali: Jesteœmy ju¿ w trakcie g³osowania.)
(Senator Piotr Andrzejewski: …opinie w tym za-

kresie.)
Jesteœmy w trakcie g³osowania.
Wysoki Senacie, kto jest za tym wnioskiem?
(G³os z sali: Za jakim wnioskiem?)
Za tym, ¿eby przenieœæ ten punkt na nastêpne

posiedzenie Senatu.
(Senator Piotr Andrzejewski: Sk³adam wniosek,

¿eby ca³e g³osowanie przenieœæ na nastêpne po-
siedzenie. Mo¿na?)

(Oklaski)
(G³os z sali: Nad tym mo¿na g³osowaæ.)
Kto jest za?
(Senator Piotr Andrzejewski: To w innych spra-

wach.)
(G³os z sali: Hañba!)
Kto jest przeciw?
(G³os z sali: Ja bym opuœci³ salê.)
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: Nie dzia³a, nie dzia³a.)
Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: Gdzie jest ten…)
Og³aszam wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 45 g³osowa³o za, 36

– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie wziê³o
udzia³u w g³osowaniu. (G³osowanie nr 1)

Wniosek o przeniesienie dyskusji w tym pun-
kcie na nastêpne posiedzenie Senatu zosta³
przyjêty.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku, dyskusja zosta³a zamkniêta.
Nie ma dyskusji. To jest przeniesienie samego g³o-
sowania.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Do-
k³adnie.)

Ja proszê o wyk³adniê regulaminow¹ i o eks-
pertyzê naszego biura, dlatego ¿e uwa¿am to –
sk³adam takie oœwiadczenie – za nadu¿ycie regu-
laminowe. (Oklaski)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Oczywiœcie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze…
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest gwa³t na re-

gulaminie.)
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, czy…)
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(G³os z sali: Wstyd!)
Ja odpowiadam w tej chwili…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: A czego mamy

siê wstydziæ?)
(G³osy z sali: Tak jest, hañba!)
Wysoki Senacie, pan senator Kaleta zaraz zada

pytanie, a ja odpowiadam zgodnie z moj¹ wiedz¹
panu senatorowi Andrzejewskiemu. Otó¿ by³y
dwa punkty. W jednym by³o poprawione sprawo-
zdanie i to poprawione sprawozdanie mamy pra-
wo dalej procedowaæ. Drugi punkt zosta³ w pe³ni
odrzucony, przekazany do komisji, zostanie za-
koñczony i…

(G³os z sali: By³ taki…)
…musimy rozstrzygaæ. Przepraszam, s¹ dwa

dokumenty. Jeden to jest poprawione sprawo-
zdanie, które zosta³o przed³o¿one Wysokiemu Se-
natowi. Ja to dok³adnie bada³em, taka jest wyk³a-
dnia regulaminu i g³osowanie odby³o siê w ten
sposób, Panie Senatorze.

Czy pan senator Kaleta w tej sytuacji chcia³by
jeszcze zabraæ g³os?

(Senator Piotr Kaleta: A co z drugim g³osowa-
niem?)

Drugie przeprowadzimy wtedy, kiedy przej-
dziemy do odpowiedniego punktu.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Na pytanie pani senator, czego mamy siê wsty-

dziæ, odpowiem, ¿e to, co nosimy na piersiach, do
czegoœ zobowi¹zuje, ale mo¿e pani senator o tym
zapomnia³a.

Panie Marsza³ku, czy nie by³oby rozs¹dne og³o-
szenie teraz przerwy? Naprawdê, niech Konwent
Seniorów siê spotka i podejmie jak¹œ rozs¹dn¹
decyzjê, bo ja nie widzê tu argumentów, dla któ-
rych mielibyœmy nie g³osowaæ.

(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, rozpocz¹³em g³osowania, a te-
raz kontynuujemy.

Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-
nia punktu piêtnastego porz¹dku obrad: trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o szkolnictwie wy¿szym.

Drugie czytanie odby³o siê 3 grudnia. Senat
skierowa³ projekt do Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Sprawozdanie znajduje siê w druku nr 633X,
a pan senator Piotr Zientarski bêdzie ³askaw
przedstawiæ dodatkowe sprawozdanie komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Czes³aw Ryszka: Wpiszmy do regula-

minu przewodni¹ rolê PO.)

Senator Piotr Zientarski:

Uprzejmie wnoszê o poparcie jednej poprawki
i oczywiœcie o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pani senator Gra¿yna Sztark jako wniosko-

dawca chce jeszcze zabraæ g³os?
(Senator Gra¿yna Sztark: Dziêkujê.)
Proszê pañstwa, czy s¹ pytania do senatorów

sprawozdawców lub wnioskodawców zwi¹zane
z tym punktem? Nie ma pytañ. Dziêkujê.

W takim razie w pierwszej kolejnoœci zostanie
przeprowadzone g³osowanie nad poprawk¹, a na-
stêpnie nad przyjêciem ca³ego projektu.

Proszê pañstwa, proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Kto jest za przedstawion¹ poprawk¹…
(Senator Piotr Andrzejewski: Któr¹?)
…zmierzaj¹c¹ do usuniêcia w¹tpliwoœci doty-

cz¹cych tego, czy zmiany w statucie uczelni nie-
publicznej nadanym po raz pierwszy wymagaj¹
zasiêgniêcia opinii zwi¹zków zawodowych?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 oobecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 2)
W zwi¹zku z tym mo¿emy g³osowaæ nad przyjê-

ciem projektu ustawy w ca³oœci wraz ze zmianami.
Wysoki Senacie, proszê nacisn¹æ przycisk obe-

cnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 3)
Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ se-

natora Piotra Zientarskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej
ustawy.

Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia tego pro-
jektu do Sejmu.

Powracamy do rozpatrywania punktu pier-
wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Sprawozda-
nie zawarte jest w druku nr 727Z. Senator Mie-
czys³aw Augustyn jest sprawozdawc¹ komisji
i przedstawi jednoczeœnie wniosek mniejszoœci
komisji.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
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Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak. Poniewa¿ w g³osowaniu dosz³o do sytuacji
patowej, komisja nie podjê³a rozstrzygniêcia,
a mniejszoœæ komisji, któr¹ ja reprezentujê,
wnioskuje o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Z tego, co rozumiem, teraz bêdzie druga mniej-

szoœæ komisji.
Pan senator Piotr Kaleta proszony jest o przed-

stawienie wniosku drugiej mniejszoœci komisji.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku, proszê o poparcie wiêkszoœci
komisji. Dziêkujê.

(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Tak, wiêkszoœæ ma racjê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dobrze. Dziêkujê.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone

g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek, a gdyby zosta³ on odrzucony, bêdziemy
g³osowali nad poszczególnymi poprawkami.

Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

35 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 4)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Powracamy do punktu drugiego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañ-
stwa wsparcia instytucjom finansowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, która
po debacie przygotowa³a sprawozdanie zawarte
w druku nr 719Z. Sprawozdawc¹ jest pan senator
Kazimierz Kleina.

Panie Senatorze Przewodnicz¹cy, proszê
o przedstawienie sprawozdania.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-

si o poparcie dwóch poprawek zaproponowanych
w naszym sprawozdaniu. S¹ to s¹ poprawki pier-
wsza i druga zawarte w punkcie oznaczonym
rzymsk¹ dwójk¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca, senator Tadeusz

Gruszka, lub drugi sprawozdawca, senator Moty-
czka, chcieliby zabraæ g³os?

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, mo¿emy zatem przyst¹piæ do

g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad przyjê-

ciem ustawy bez poprawek.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, Wysoki Senacie. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 2 g³osowa³o za, 87 –

przeciw. (G³osowanie nr 5)
Wniosek zosta³ odrzucony.
G³osujemy zatem nad przedstawionymi po-

prawkami.
Nad tymi poprawkami g³osujemy ³¹cznie.

Zmierzaj¹ one do jednoznacznego wskazania, i¿
pozytywna decyzja Komisji Europejskiej o zgod-
noœci pomocy publicznej, przewidzianej w usta-
wie, ze wspólnym rynkiem musi obowi¹zywaæ
w dniu z³o¿enia wniosku o udzielenie wsparcia.
Jednoczeœnie uznano, ¿e przepis okreœlaj¹cy
warunek udzielenia wsparcia powinien byæ za-
warty w ustawie nowelizowanej, a nie w przepi-
sie przejœciowym ustawy nowelizuj¹cej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 6)
Poprawki zosta³y przyjête.
Teraz ustawa w ca³oœci wraz z poprawkami,

Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wspar-
cia instytucjom finansowym.

Powracamy do punktu trzeciego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz
Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Bud¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³y
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projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Wysoki Senacie, mo¿emy przyst¹piæ do g³oso-
wania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

33 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 8)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym
Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie in-
strumentami finansowymi.

Powracamy do punktu czwartego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿y-
wienia oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Zdrowia. Sprawozdanie nr 723Z us³yszymy z ust
senatora W³adys³awa Sidorowicza.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Komisja wnosi o przyjêcie poprawek: pier-
wszej, czwartej, pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej,
dziesi¹tej, dwunastej, trzynastej, czternastej,
piêtnastej, szesnastej, siedemnastej, osiemna-
stej, dziewiêtnastej, dwudziestej, dwudziestej
pierwszej, dwudziestej drugiej i dwudziestej trze-
ciej. Zg³oszony te¿ zosta³ wniosek mniejszoœci.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Senatorem sprawozdawc¹ mniejszoœci komisji

jest pani senator Fetliñska. Proszê bardzo, Pani
Senator, czy chce pani zabraæ g³os?

(Senator Janina Fetliñska: Tak.)
Zapraszam na mównicê.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wnosi³am o utrzymanie definicji preparatów

¿ywienia niemowl¹t wed³ug ustawy matki, aby
nie zaistnia³a sugestia, ¿e karmienie sztuczne jest
dopuszczalne ju¿ od pierwszego miesi¹ca ¿ycia
dziecka. Wnosi³am te¿ o spowodowanie pe³nego
zakazu reklamy sztucznego ¿ywienia niemowl¹t.
Chodzi o to, ¿e zapisy o ograniczeniach w zakresie
takich reklam umo¿liwiaj¹ prokuratorowi uma-
rzanie œledztw ze wzglêdu na nisk¹ spo³eczn¹
szkodliwoœæ czynu. Oznacza to, ¿e dotychczasowe

zapisy by³y niewystarczaj¹co kategoryczne. To, ¿e
zg³osi³am tê poprawkê, jest dowodem troski o w³a-
œciwe karmienie naszego m³odego pokolenia.
Mam nadziejê, ¿e taka troska towarzyszy równie¿
kolegom z Platformy i ¿e przeg³osuj¹ ten wniosek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania,

w pierwszej kolejnoœci nad poprawkami, a potem
nad ustaw¹ w ca³oœci.

Poprawka pierwsza uwzglêdnia w przepisie me-
rytorycznym, i¿ w s³owniczku ustawy zdefiniowa-
no pojêcie „dobra praktyka produkcyjna” oraz uje-
dnolica sposób formu³owania skrótów tytu³ów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 87 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 9)
Poprawka przyjêta.
Nad drug¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Zmierza-

j¹ one do utrzymania dotychczasowych definicji po-
jêæ „preparat do pocz¹tkowego ¿ywienia niemowl¹t”
oraz „preparat do dalszego ¿ywienia niemowl¹t”.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 37 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Poprawki odrzucone.
Trzecia poprawka wprowadza ca³kowity zakaz

reklamy preparatów do pocz¹tkowego ¿ywienia
niemowl¹t.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 40 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Czwarta ujednolica terminologiê ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów wszyscy za. (G³osowanie

nr 12)
Przyjêta.
Pi¹ta uwzglêdnia, i¿ podmiotem dzia³aj¹cym

na rynku spo¿ywczym mo¿e byæ równie¿ osoba fi-
zyczna.
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Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów 89, czyli wszyscy, za. (G³oso-

wanie nr 13)
Przyjêta.
Szósta eliminuje w¹tpliwoœci interpretacyjne,

przes¹dzaj¹c, i¿ przedmiotem powiadomienia
o pierwszym wprowadzeniu produktu do obrotu
bêd¹ równie¿ dane stanowi¹ce tajemnicê przed-
siêbiorcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów wszyscy za. (G³osowanie

nr 14)
Przyjêta.
Siódma ujednolica terminologiê ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za ujednolice-

niem, 1 – przeciw. (G³osowanie nr 15)
Przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Ósma eliminuje w¹tpliwoœci interpretacyjne,

przes¹dzaj¹c, i¿ podmiot obowi¹zany do przed³o-
¿enia opinii jednostki naukowej bêdzie móg³…

Wysoki Senacie, proszê o ciszê, ja nawet siebie
nie s³yszê.

…bêdzie móg³ wed³ug w³asnego uznania przed-
stawiæ opiniê krajowej jednostki naukowej albo
jednostki naukowej innego kraju cz³onkowskiego
Unii Europejskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 16)
Ósemka zosta³a przyjêta.
Dziesi¹ta zmierza do uwzglêdnienia w noweli-

zowanym art. 73 ust. 1 zasad techniki prawo-
dawczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
89 g³osuj¹cych, wszyscy za. (G³osowanie

nr 17)

Przyjêta.
Jedenasta zmierza do utrzymania dotychcza-

sowego obowi¹zku przechowywania próbek wszy-
stkich potraw przez zak³ad ¿ywienia zbiorowego
typu zamkniêtego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
89 senatorów, 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Odrzucona.
Dwunasta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 senatorów… Nie, na 88 senatorów 87 g³o-

sowa³o za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 19)
Przyjêta.
Trzynasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87… Na 88 senatorów 87 za, 1 nie g³osowa³.

(G³osowanie nr 20)
Przyjêta.
Czternasta harmonizuje terminologiê ustawy

z traktatem lizboñskim.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 senatorów 81 g³osowa³o za, 3 – przeciw,

5 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie nr 21)
Przyjêta.
Piêtnasta formu³uje odes³anie zgodnie z zasa-

dami techniki prawodawczej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na88senatorówwszyscyza. (G³osowanienr22)
Przyjêta.
Nad szesnast¹, dwudziest¹ i dwudziest¹ drug¹

g³osujemy ³¹cznie. Dostosowuj¹ one przepisy
zmieniaj¹ce, przejœciowe i o wejœciu w ¿ycie do
przypuszczalnego terminu publikacji ustawy
w Dzienniku Ustaw.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów wszyscy za. (G³osowanie

nr 23)
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Przyjête.
Siedemnasta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 86 za, 1 nie g³osowa³. (G³oso-

wanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Osiemnasta eliminuje z przepisu przejœciowe-

go czasowo utrzymuj¹cego w mocy dotychczaso-
we rozporz¹dzenia delegacje, na podstawie któ-
rych nie wydano rozporz¹dzeñ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 88 za, 1 nie g³osowa³. (G³oso-

wanie nr 25)
Przyjêta.
Dziewiêtnasta i dwudziesta pierwsza zmie-

rzaj¹ do skutecznego utrzymania czasowo
w mocy rozporz¹dzenia wydanego na podstawie
art. 10 ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿y-
wienia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy za.(G³osowanie

nr 26)
Przyjête.
Dwudziesta trzecia przewiduje, ¿e przepis

uchylaj¹cy uregulowania dotycz¹ce wprowadza-
nia do obrotu i stosowania w ¿ywnoœci substancji
dodatkowych innych ani¿eli tak zwane dozwolone
substancje dodatkowe wejdzie w ¿ycie z dniem
wejœcia w ¿ycie w³aœciwych regulacji wydanych
na podstawie rozporz¹dzenia unijnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 senatorów 88 za, 1 siê wstrzyma³ od

g³osu. (G³osowanie nr 27)
Przyjêta.
I, proszê pañstwa, ustawa w ca³oœci.
Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 4 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³osowanie
nr 28)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci i ¿ywienia oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do punktu pi¹tego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych
w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej. Sprawozdanie, po do-
datkowej dyskusji, to druk nr 713Z. Senatorem
sprawozdawc¹ jest senator Rulewski.

Panie Senatorze… Panie Senatorze! Zapra-
szam tu pana jako senatora sprawozdawcê.

(Senator Jan Rulewski: Aha…)
Tak to jest, jak ktoœ siedzi bokiem do mar-

sza³ka, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê siê usprawiedliwiæ, bo to senator Augu-

styn podj¹³ jakiœ lobbing, niezrozumia³y dla
mnie…

(Weso³oœæ na sali)
A ja jako lojalny… jako lojalny…
(Weso³oœæ na sali)
Tak, rzeczywiœcie, w imieniu Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej chcia³bym przedstawiæ spra-
wozdanie, z którego wynika, ¿e Wysoka Komisja:
przyjê³a poprawkê legislacyjn¹ – bez zastrze¿eñ;
przyjê³a drug¹, merytoryczn¹ poprawkê, propo-
nowan¹ przez rz¹d, dotycz¹c¹ tego, ¿eby wstecz
wyp³aciæ uprawnienia porzuconym pracowni-
kom; i przyjê³a, przy jednym g³osie sprzeciwu, po-
prawkê trzeci¹, która stwarza porzuconym praco-
wnikom szansê wyp³aty wynagrodzenia takiego,
na jakie zapracowali, o ile zgodzi siê pe³nomocnik
i o ile bêd¹ pieni¹dze w funduszu. Nie ukrywam,
¿e jest to poprawka Jana Rulewskiego i ¿e jest ona
zgodna z pojêciem moralnej pracy. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, ja chcia³bym tylko zwróciæ
Wysokiej Izbie uwagê na to, ¿e pan senator wystê-
powa³ w dwóch funkcjach: jako sprawozdawca
komisji i jako wnioskodawca jednej poprawki.

(Senator Jan Rulewski: Czy mam jeszcze raz
wyst¹piæ?)

Nie, nie, ja ju¿ wyt³umaczy³em, co pan przed
chwil¹ zrobi³, Panie Senatorze.

Wtakimraziemo¿emyprzyst¹piædog³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci.

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby zre-
zygnowaæ z wyp³acania pracownikom zaliczki na
poczet niezaspokojonych roszczeñ, w wysokoœci
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kwoty minimalnego wynagrodzenia, na rzecz wy-
p³at roszczeñ pracowniczych niezaspokojonych
przez pracodawcê, podnosz¹c granicê wysokoœci
wyp³at do kwoty przeciêtnego miesiêcznego wy-
nagrodzenia z poprzedniego kwarta³u.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Proszê pañstwa, na 90 senatorów…
(Poruszenie na sali) (Oklaski)
(Senator Stanis³aw Kogut: Brawo, Jasiu!)
…44 g³osowa³o za, 42 – przeciw, 4 siê wstrzy-

ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 29)
Oto co znaczy dobry senator wnioskodawca,

Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: To sumienie…)
Sumienie.
(Senator Grzegorz Banaœ: Chyba ¿e to bêdzie

trochê kosztowa³o.) (Weso³oœæ na sali)
No…
Wysoki Senacie, poprawka druga ma charak-

ter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 89 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 30)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby nowy tytu³

zaspokojenia roszczeñ pracowniczych, to znaczy
niewyp³acalnoœæ pracodawcy z tytu³u faktycznego
zaprzestania przez niego dzia³alnoœci, mo¿na by³o
stosowaæ z moc¹ wsteczn¹, od samego pocz¹tku
wejœcia w ¿ycie ustawy, czyli od dnia 1 paŸdziernika
2006 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 senatorów 84 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 3 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 31)

I teraz uchwa³a w sprawie ustawy w ca³oœci.
Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 32)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pra-
cowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy.

Powracamy do punktu szóstego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy – druk nr 712A.

W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad popraw-
kami, a potem nad ustaw¹ w ca³oœci.

Poprawka pierwsza na nowo formu³uje wytycz-
ne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia, uwzglêdnia-
j¹c pozornoœæ dotychczasowych wytycznych, ma-
j¹cych zastosowanie niezale¿nie od tego, czy zo-
sta³y sformu³owane w przepisie upowa¿niaj¹cym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 33)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga modyfikuje wytyczne do wy-

dania rozporz¹dzenia poprzez skreœlenie ich nor-
matywnie zbêdnej czêœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 34)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia je-

dnoznacznoœci przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 35)
Poprawka przyjêta.
Teraz uchwa³a w sprawie ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 36)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie Komisja Gospodarki Narodowej
ustosunkowa³a siê do wniosku i przygotowa³a
sprawozdanie – druk nr 724Z.
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Senator Stanis³aw Iwan ju¿ siê zbli¿a…
Panie Senatorze, proszê o przedstawienie spra-

wozdania.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawia

Wysokiemu Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko.
Wysoki Senat raczy przyj¹æ poprawki: pier-

wsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siód-
m¹, ósm¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, trzy-
nast¹, czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹, siedem-
nast¹, dziewiêtnast¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwu-
dziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ czwart¹, dwudziest¹
szóst¹, dwudziest¹ siódm¹, dwudziest¹ ósm¹,
dwudziest¹ dziewi¹t¹, trzydziest¹, trzydziest¹
pierwsz¹ i trzydziest¹ trzeci¹.

Ponadto komisja informuje, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja Gospo-
darki Narodowej dokona³a zmiany treœci swoich
wniosków: trzydziestego pierwszego i trzydzieste-
go trzeciego z zestawienia wniosków, czego kon-
sekwencj¹ jest dodanie nowych poprawek: dwu-
dziestej ósmej i trzydziestej drugiej. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy, Wyrowiñski

i Cichoñ, i sprawozdawcy mniejszoœci, Banaœ
i Majkowski, chcieliby zabraæ g³os?

(G³osy z sali: Nie.)
Czyli mo¿emy g³osowaæ nad przedstawionymi

poprawkami, Wysoki Senacie.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza usuwa

zbêdne wyrazy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 37)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga usuwa zbêdne powtórzenie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 38)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia uzupe³nia odes³anie do inne-

go przepisu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 39)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami pi¹t¹ i dwudziest¹ siódm¹

g³osujemy ³¹cznie. Usuwaj¹ one zbêdne wyrazy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 41)
Poprawki przyjête.
Poprawka szósta doprecyzowuje treœæ za³¹cz-

ników do wniosku o okreœlenie warunków przy-
³¹czenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 42)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 43)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma doprecyzowuje tryb z³o¿enia

wniosku o okreœlenie warunków przy³¹czenia.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 44)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta przyznaje prezesowi URE

kompetencjê rozstrzygania sporów w zakresie
niedopuszczenia do internetowej platformy han-
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dlowej oraz definiuje internetow¹ platformê han-
dlow¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 19 g³osowa³o za,

71 – przeciw. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a odrzucona.
I w takim razie poprawka dziesi¹ta. Przyznaje

ona prezesowi URE kompetencjê rozstrzygania
sporów w zakresie niedopuszczenia do interneto-
wej platformy handlowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 46)

Poprawka dziesi¹ta zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami jedenast¹ i czternast¹ g³osu-

jemy ³¹cznie. Przenosz¹ one kompetencjê w za-
kresie zapewnienia bezpieczeñstwa energetycz-
nego ze s³u¿b dyspozytorskich na operatorów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 47)
Poprawki przyjête.
Poprawka dwunasta eliminuje z treœci przepi-

su sugestiê, ¿e strajk jest niepokojem spo³ecz-
nym, oraz usuwa nieznane przepisom pojêcie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta wprowadza przes³ankê

nag³oœci do podjêcia dzia³añ przez operatora
w stanach zagro¿eniach bezpieczeñstwa energe-
tycznego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 49)
Poprawka przyjêta.

Poprawka piêtnasta uzale¿nia wprowadze-
nie ograniczeñ dla odbiorców koñcowych od
wykorzystania wszystkich innych mo¿liwych
œrodków.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 50)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta poprawia odes³anie do

rozporz¹dzenia Unii Europejskiej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma na celu poprawie-

nie b³êdnych odes³añ do przepisów ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 52)
Przyjêta.
Nad osiemnast¹ nie g³osujemy, poniewa¿ wy-

klucza³o j¹ przyjêcie poprawki dziesi¹tej.
Dziewiêtnasta wprowadza mo¿liwoœæ realizacji

obowi¹zku sprzeda¿y energii elektrycznej na ryn-
ku regulowanym obok sprzeda¿y na internetowej
platformie handlowej przez przedsiêbiorstwa
energetyczne uprawnione do otrzymywania œrod-
ków na pokrycie kosztów osieroconych oraz wpro-
wadza mo¿liwoœæ realizacji obowi¹zku sprzeda¿y
energii elektrycznej na rynku regulowanym… itd.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 53)
Przyjêta.
Dwudziesta definiuje internetow¹ platformê

handlow¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za, 3 –

przeciw. (G³osowanie nr 54)
(G³osy z sali: Brawo!) (Oklaski)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: Internetowa…)
Wysoki Senacie, przypominam: internetowa

platforma handlowa.
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(Rozmowy na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Panowie, wiêcej dy-

scypliny.)
Poprawka dwudziesta pierwsza zwalnia z obo-

wi¹zku sprzeda¿y w szczególny sposób energii
elektrycznej wytworzonej w jednostce wytwórczej
o ³¹cznej mocy nie wy¿szej ni¿ 50 MW.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

15 – przeciw. (G³osowanie nr 55)
Przyjêta.
(Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Przejmujecie

siê, jakbyœcie mieli coœ zmieniæ.)
Dwudziesta druga doprecyzowuje znamiona

czynu zabronionego.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 56)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Dwudziesta trzecia ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Przyjêta.
Dwudziesta czwarta okreœla wysokoœæ kar pie-

niê¿nych za zw³okê w wydaniu warunków przy-
³¹czenia oraz za naruszenie warunków i kryteriów
niezale¿noœci operatora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 obecnych senatorów, wszyscy g³osowali za.

(G³osowanie nr 58)
Przyjêta.
Teraz dwudziesta szósta, bo dwudziesta pi¹ta zo-

sta³a wykluczona w poprzednim g³osowaniu. Dwu-
dziesta szósta dostosowuje ustawê – Prawo ochrony
œrodowiskadotreœciustawy–Prawoenergetyczne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 59)

Przyjêta.
Dwudziest¹ ósm¹ i trzydziest¹ trzeci¹ przeg³o-

sujemy ³¹cznie. Przepisy s¹ formu³owane zgodnie
z regu³ami poprawnej legislacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 60)
Poprawki zosta³y przyjête.
Dwudziesta dziewi¹ta redukuje treœæ przepisu

o normê, która odnosi siê do niemo¿liwych sta-
nów faktycznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Trzydziesta usuwa zbêdne wyrazy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 62)
Przyjêta.
Trzydziestapierwszapoprawiab³êdneodes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 63)
Przyjêta.
Trzydziesta druga stanowi, ¿e przepisy ustawy

nie bêd¹ mia³y zastosowania do energii elektrycz-
nej objêtej umowami sprzeda¿y energii elektrycz-
nej zawartymi przed dniem jej wejœcia w ¿ycie,
a nie do energii elektrycznej sprzedanej do tego
dnia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 90 obecnych senatorów

37 g³osowa³o za, 51 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 64)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Teraz g³osujemy nad przyjêciem ca³ej ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

4 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 65)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie nie-
których innych ustaw.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej. Po posiedzeniu zosta³o przygotowane spra-
wozdanie, które zawarte jest w druku nr 717Z.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz ju¿ jest przy
mównicy. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej proszê o przyjêcie
wniosku zawartego w punkcie oznaczonym
rzymsk¹ jedynk¹ w zestawieniu wniosków, to
jest wniosku o odrzucenie ustawy. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy Andrzejewski
i Bender chcieliby zabraæ g³os?

Panie Senatorze, proszê bardzo. Z miejsca mo-
¿e pan… Chocia¿ raczej nie. Proszê bardzo…

(Senator Ryszard Bender: Jak pan woli…)
Zapraszam, Panie Profesorze, do siebie.

Senator Ryszard Bender:

Wysoki Senacie!
Chcia³bym, ¿eby ta poprawka przesz³a, ¿ebyœ-

my bia³o-czerwon¹ szanowali tak, jak j¹ szanowa-
no w Rzeczypospolitej porozbiorowej – o której
mówimy: Druga Rzeczpospolita – kiedy by³ obo-
wi¹zek wywieszania flagi. Nie uciekano z bia³o-
-czerwon¹, tak jak chcemy uciec teraz.

Zasadne mog¹ byæ przypuszczenia, ¿e po to
uciekamy, a¿eby zrobiæ miejsce niebieskiej fladze,
która wcale nie jest flag¹ obowi¹zkow¹ w Unii Eu-
ropejskiej, ale jeœli naszej nie bêdzie, to tamta bê-
dzie mia³a preferencje, bêdzie przewa¿a³a swoj¹
si³¹. Zwracam siê do wiêkszoœci w tej Izbie, ¿eby
zaoszczêdziæ wstydu nam, Izbie, wszystkim. Do-
pomó¿cie, ¿ebyœmy siê nie wstydzili, uchwalaj¹c

tak¹ ustawê, która mówi, ¿e bia³o-czerwona mo¿e
byæ, ale nie musi, ¿e jedynie siê zachêca do jej
wywieszania.

ZaoszczêdŸmy wstydu Izbie, bo ju¿ jest wstyd
w zwi¹zku z decyzj¹ wiêkszoœci w Izbie. Ja nie mó-
wiê, ¿e wszystkich w tej wiêkszoœci, bo to kiero-
wnictwo sprawi³o, ¿e s¹ ten wstyd i ta hañba
w zwi¹zku z odk³adaniem sprawy krzy¿a, który
w równej mierze co bia³o-czerwona jest wa¿ny dla
Polaków i który jest eksponowany w Senacie Re-
publiki W³oskiej…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ale mówi pan o tym punkcie porz¹dku…)

Tak jest.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …a nie o po-

przednim.)
…A u nas zosta³ zupe³nie zmarginalizowany.

Nie bójmy siê! Nie b¹dŸmy tchórzliwi, mniej od-
wa¿ni ni¿ Senat Republiki W³oskiej. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-

lejnoœci przeg³osowany bêdzie wniosek o odrzuce-
nie ustawy.

Zatem, Wysoki Senacie, kto jest za wnioskiem
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej o odrzucenie ustawy?

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 66)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat odrzuci³ tê ustawê.

(Senator Ryszard Bender: Cieszcie siê pañ-
stwo! B¹dŸcie rumiani na twarzy! Niech bêdzie
ona czerwona.)

(Rozmowy na sali)
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad…
(Rozmowy na sali)
Wysoka Izbo, jeszcze mamy dwadzieœcia dwie

minuty zgodnie z planem.
Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-

ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie
zmian do Konwencji miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec doty-
cz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-
-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie
16 kwietnia 2009 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Komisja Obrony
Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
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uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez
poprawek. Mo¿emy g³osowaæ nad tym wnioskiem.

Wysoki Senacie, proszê nacisn¹æ przyciski
obecnoœci.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³.
(G³osowanie nr 67)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Re-
publiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do
Konwencji miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Republi-
ki Federalnej Niemiec dotycz¹cej Wielonarodowe-
go Korpusu Pó³nocno-Wschodniego, podpisane-
go w Szczecinie 16 kwietnia 2009 r.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji Statutu Miêdzynarodowej Agencji Energii
Odnawialnej (IRENA), przyjêtego w Bonn dnia
26 stycznia 2009 r.

Proszê pañstwa, Komisja Spraw Zagranicznych
i Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³ i wnosz¹ o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek. To s¹ druki senackie
nr716A i716B.Mo¿emyprzeg³osowaæ tenwniosek.

Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 68)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Statutu Miêdzynarodowej Agencji Energii Odna-
wialnej (IRENA), przyjêtego w Bonn dnia 26 stycz-
nia 2009 r.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego poety Ju-
liusza S³owackiego w Jego 200. rocznicê urodzin
i 160. rocznicê œmierci.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu o projekcie uchwa³y i prze-
prowadzona dyskusja. Komisje przedstawi³y
wniosek o wprowadzenie do ustawy poprawki – to
jest druk nr 707O.

W pierwszej kolejnoœci przystêpujemy do g³o-
sowania nad poprawk¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za poprawk¹?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 69)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Mo¿emy teraz g³osowaæ nad uchwa³¹ w sprawie

ustawy w ca³oœci wraz z przyjêt¹ poprawk¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie uczczenia pamiêci
wielkiego poety Juliusza S³owackiego w Jego 200.
rocznicê urodzin i 160. rocznicê œmierci.

Powracamy do punktu trzynastego po-
rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka w Strasburgu dotycz¹ce-
go obecnoœci znaku krzy¿a w miejscach publi-
cznych.

Przypominam, ¿e dzisiaj zosta³o przedstawione
sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Zosta-
³a przeprowadzona dyskusja i komisje po rozpa-
trzeniu projektu przedstawi³y wniosek o odrzuce-
nie projektu – jest to druk nr 722O.

Przystêpujemy…
(Senator Piotr Zientarski: Jednomyœlnie.)
Jednomyœlnie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Skandal! Skandal!)
(Senator Ryszard Bender: Skandal! Hañba,

wstydŸcie siê!)
Wysoki Senacie, proszê o naciœniêcie przycisku

obecnoœci, to jest takie niebieskie œwiate³ko.
(Senator Ryszard Bender: S³uchajcie, zaœpie-

wajmy…)
Mo¿e powiem jeszcze raz. To jest g³osowanie

nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwa³y.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³oso-
wa³o. (G³osowanie nr 71)

Senat odrzuci³ projekt tej uchwa³y.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ja

chcia³bym z³o¿yæ wniosek formalny. Panie Mar-
sza³ku, chcia³bym…)

Wysoki Senacie, og³aszam przerwê techniczn¹.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jest

zg³aszany wniosek formalny!)
Przepraszam…
(Senator Kazimierz Wiatr: Proszê bardzo, niech

bêdzie przerwa, myœlê, ¿e…)
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Panie Senatorze, og³aszam przerwê techniczn¹
do 21.30. Musimy przygotowaæ ostatni punkt po-
rz¹dku obrad.

Wysoki Senacie, poniewa¿ ja ju¿ opuszczam
salê, muszê udaæ siê na lotnisko, chcia³bym, za-
nim rozpocznie siê przerwa, z³o¿yæ wszystkim
pañstwu najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji Bo-
¿ego Narodzenia i ¿yczyæ szczêœliwego Nowego
Roku.

(Senator Ryszard Bender: Hañba! Hañba!)
(G³osy z sali: Wstyd! Wstyd i hañba!)
(Senator Czes³aw Ryszka: To jest normalny

PZPR.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Te ¿yczenia brzydko

brzmi¹.)
(G³osy z sali: Hañba! Wstyd!)
(Senator Ryszard Bender: Faryzeizm mar-

sza³ka!)
(Poruszenie na sali)

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 53
do godziny 21 minut 30)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Chcia³bym przypomnieæ o zaproszeniu na cho-

pinowski koncert noworoczny 5 stycznia o godzi-
nie 19.00.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 734Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Andrze-
ja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej po swym dzi-

siejszym posiedzeniu rekomenduje Wysokiemu
Senatowi przyjêcie wniosków zawartych w pun-
ktach: pierwszym, trzecim, pi¹tym, szóstym,
dziewi¹tym, jedenastym i trzynastym. Dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy pan senator Grzegorz Banaœ, sprawozdaw-

ca mniejszoœci komisji, chce zabraæ g³os? Nie.

Czysenatorowiewnioskodawcy lubpozosta³y se-
nator sprawozdawcachc¹ jeszcze zabraæg³os?Nie.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y co do ca-
³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Poprawka pierwsza wprowadza do ustawy
przepis wy³¹czaj¹cy mo¿liwoœæ osi¹gania przez
spó³dzielniê mieszkaniow¹ korzyœci maj¹tko-
wych kosztem jej cz³onków.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 74 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 72)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga uzupe³nia uregulowania

ustawy w zakresie dotycz¹cym przekszta³cania
spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkaniowego w prawo w³asnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

47 – przeciw. (G³osowanie nr 73)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia okreœla termin, w jakim

spó³dzielnia powinna zawrzeæ okreœlon¹ w przepi-
sie umowê.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta zmierza do ustanowienia

w statucie spó³dzielni mieszkaniowej ograniczeñ
co do przeniesienia w³asnoœci wymienionych
w przepisie lokali.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 82 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

47 – przeciw. (G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta ma na celu wprowadzenie

do ustawy regulacji w zakresie dotycz¹cym
przekszta³cania spó³dzielczego w³asnoœciowe-
go prawa do lokalu mieszkalnego w prawo w³a-
snoœci.
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Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 82 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

30 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 76)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta okreœla rodzaj wp³ywów ze

sp³at, które przeznacza siê na sp³atê kredytu
wskazanego w przepisie.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 77)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma zmierza do zwolnienia

spó³dzielni z obowi¹zku ponoszenia kosztów
s¹dowych w okreœlonej w przepisie sytuacji.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 78)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka ósma ma na celu zmianê zasad pokry-

wania przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ kosztów po-
stêpowanias¹dowegoorazzastêpstwaprocesowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 79)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziewi¹ta wprowadza regulacjê, zgo-

dnie z któr¹ spó³dzielnia w okreœlonych w przepi-
sie przypadkach pokrywa tak¿e koszty zastêp-
stwa procesowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ogranicza zakres przed-

miotowy przepisu…
(Senator Czes³aw Ryszka: Jedenasta? Nie zo-

sta³a wykluczona?)

Poprawka dziesi¹ta zosta³a wykluczona przez
poprzednie g³osowanie.

Poprawka jedenasta ogranicza zakres przed-
miotowy przepisu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta ma na celu przed³u¿enie

do dnia 30 marca 2011 r. terminu do zawarcia
umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 82)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzynasta ma na celu przed³u¿enie

do dnia 30 czerwca 2010 r. terminu do zawarcia
umowy przeniesienia w³asnoœci lokalu.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 83)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta wprowadza termin do

rozpatrzenia wniosków okreœlonych w przepi-
sie do czasu uregulowania przez spó³dzielniê
prawa w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 84)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 85)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad czterdziestego
szóstego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadcze-
nia z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone
w urzêdowej wersji sprawozdania stenograficz-
nego.

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¿¹cego posie-
dzenia Senatu.

Marsza³ek odmówi przyjêcia niewyg³oszonych
oœwiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ lub
których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby
mo¿liwe w przys³uguj¹cym mu na to czasie, czyli
w ci¹gu piêciu minut. Nad oœwiadczeniami sena-
torskimi nie przeprowadza siê dyskusji.

Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-
tora Bendera.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujê do pana Donalda Tuska,

prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Panie Premierze!
Przed kilkoma tygodniami u granic wscho-

dnich Rosji odby³y siê manewry wojsk rosyj-
skich...

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam,
Panie Senatorze. Poproszê o spokój. Osoby, które
nie chc¹ s³uchaæ oœwiadczeñ, mog¹ opuœciæ salê.)

Mogê powtórzyæ, bo to pewnie by³o…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.)
Oœwiadczenie kierujê do pana Donalda Tuska,

prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie Premierze!
Przed kilkoma tygodniami u granic wscho-

dnich Rosji odby³y siê manewry wojsk rosyjskich
i z nimi sprzymierzonych. Manewry, czego nie
ukrywano, dotyczy³y mo¿liwoœci przeciwstawie-
nia siê ewentualnemu atakowi z kierunku zacho-
dniego, przede wszystkim z Polski. O manewrach
ewidentnie wrogich wzglêdem naszego kraju me-
dia podawa³y lakoniczne informacje. Pan mini-
ster obrony narodowej Bogdan Klich doœæ po-

wœci¹gliwie je charakteryzowa³. Minister spraw
zagranicznych alarmowa³ w³adze Unii Europej-
skiej, ¿e manewry antagonizuj¹ stosunki polsko-
-rosyjskie i wrêcz zagra¿aj¹ Polsce. Przywo³a³y
one skojarzenia z podobnymi manewrami wojsk
sowieckich u granic Polski, manewrami, które po-
przedzi³y stan wojenny w naszym kraju.

Czy opinia publiczna mog³aby siê dowiedzieæ
od pañskich ministrów nieco wiêcej o wspomnia-
nych rosyjskich manewrach, o ich sile i zasiêgu?

Panie Premierze!
Tygodnik „Najwy¿szy Czas” w numerze

z 12 grudnia 2009 r. poda³ zatrwa¿aj¹c¹ wiado-
moœæ w tekœcie pod tytu³em „Rozbiór œciœle taj-
ny”. Powo³uj¹c siê na informacje stanowi¹ce ta-
jemnicê dziennikarsk¹, ale wed³ug autora arty-
ku³u i redakcji wrêcz pewne, podaje fakt, który
nie mieœci siê w g³owie. Dowiadujemy siê miano-
wicie, ¿e latem 2009 r., co ma wynikaæ z mel-
dunku Agencji Wywiadu przekazanego nasze-
mu rz¹dowi, w Moskwie zosta³ podpisany tajny
pakt wojskowy. W³adze Rosji w pakcie tym za-
gwarantowa³y rz¹dowi Niemiec, ¿e jeœli Rosja
podejmie decyzje o interwencji zbrojnej w Pol-
sce, zatrzyma swoje wojska na linii Wis³y i Sanu.
By³aby to wspó³czesna realizacja diabelskiego
paktu Ribbentrop – Mo³otow w jego pierwotnej
wersji z 23 sierpnia 1939 r. Wojska rosyjskie do-
sz³yby do Warszawy i okupowa³yby wy³¹cznie jej
czêœæ lewobrze¿n¹. W zaistnia³ej wówczas sy-
tuacji militarnej i politycznej niezajêty przez Ro-
sjan obszar Polski tworzy³by de facto buforowe
minipañstwo, pañstewko, protektorat niemiec-
ki oddzielaj¹cy Niemcy od Rosji. Z tekstu zamie-
szczonego w „Najwy¿szym Czasie” wynika, ¿e o
wszystkim wie polska Agencja Wywiadu.

Kierujê wiêc do pana premiera pytanie: czy
rz¹d polski wie o wspomnianym pakcie rosyjsko-
-niemieckim z lata 2009 r. i co o nim wie? Taka in-
formacja nale¿y siê spo³eczeñstwu i zwracam siê
o ni¹ do pana premiera.

Ryszard Bender, senator Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia senatora

Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie.
Powodem, dla którego je sk³adam s¹ miêdzy in-

nymi okolicznoœci zamieszczenia w „Super Ex-
pressie” barwnej publikacji dotycz¹cej senatora
Macieja Piesiewicza…

(G³os z sali: Krzysztofa)
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…Krzysztofa, przepraszam.
Powielono j¹ wielokrotnie w innych mediach.

Wielu obywateli oburza fakt, ¿e powsta³a ona
w nastêpstwie swoistego porozumienia miêdzy
œciganymi przez prokuratora szanta¿ystami a le-
galnym i znacz¹cym wydawnictwem. Dodajmy, ¿e
w momencie, gdy inne gazety i media odmówi³y
ich kupna i publikacji, kieruj¹c siê zapewne zasa-
d¹ przestrzegania prawa i etyki dziennikarskiej.
Niektórzy z moich rozmówców posunêli siê dalej,
wskazuj¹c, ¿e w istocie mamy do czynienia z pa-
serstwem. Nadto gazeta pos³u¿y³a szanta¿ystom
jako masowa i dogodna tablica og³oszeñ o doko-
naniu zemsty na ofierze szanta¿u.

Uwa¿am, ¿e tym samym drastycznie naruszo-
no zasady praworz¹dnoœci niemieszcz¹ce siê
w wartoœciach demokratycznego pañstwa. Prag-
nê zaznaczyæ, ¿e opowiadam siê za wolnoœci¹ pra-
sy, wolnoœci¹ wyra¿ania pogl¹dów, za prawem
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
o dzia³alnoœci osób pe³ni¹cych funkcje publiczne
lub powszechnie znanych. Ale na równi jest rów-
nie¿ prawo do prywatnoœci osób publicznych,
a tak¿e prawo prasowe, które nak³ada przecie¿ na
dziennikarzy obowi¹zek kierowania siê interesem
spo³ecznym i rzetelnego informowania opinii pub-
licznej. Inne normy etyczne i prawne zakazuj¹ wy-
s³ugiwania siê œwiatem przestêpczym w procesie
komunikacji spo³ecznej. Podobnie za niegodne
uwa¿am publikacje, których celem jest czerpanie
zysków lub rozbudzanie s³awy kosztem ograbia-
nia obywateli z ich prywatnoœci, godnoœci, choæby
to byli nawet przestêpcy.

Na kanwie sprawy senatora Piesiewicza rysuje
siê zagadnienie granic wolnoœci wypowiedzi. War-
toœæ ta nie jest wartoœci¹ absolutn¹, a w porz¹dku
prawnym demokratycznego prawa podlega ogra-
niczeniom. Media w ramach tego mog¹ spe³niaæ
donios³¹ rolê spo³eczn¹. Jednak¿e od d³u¿szego
czasu dostrzegam wzrastaj¹c¹ liczbê s¹dowych
spraw, w których osoby publiczne lub powsze-
chnie znane zmuszone s¹ broniæ siê w d³ugotrwa-
³ych i kosztownych procesach przed oskar¿enia-
mi inspirowanymi przez media, zmuszone s¹ bro-
niæ siê przed naruszaniem ich sfery prywatnoœci,
a nawet osobistej godnoœci. Wystarczy przywo³aæ
znane sprawy Romualda Szeremietiewa, Andrze-
ja Kerna, Edyty Górniak, Cezarego Pazury, Joan-
ny Brodzik, W³odzimierza Cimoszewicza czy Jana
Kulczyka.

Polecam panu ministrowi zastanowienie siê,
jak dalece tego typu dzia³alnoœæ zagra¿a funkcjo-
nowaniu w Polsce spo³eczeñstwa otwartego, au-
tentycznej demokracji, ochrony prywatnoœci.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra
z pytaniem, jakie zamierza podj¹æ dzia³ania w ce-
lu zmiany tego stanu rzeczy. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora Stanis³awa Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku!
Oœwiadczenie swoje kierujê do prezesa Naro-

dowego Funduszu Zdrowia.
W dniu 10 grudnia 2009 r. odby³a siê w Lubli-

nie debata publiczna na temat polityki finansowej
Narodowego Funduszu Zdrowia. Owocem tej de-
baty jest przyjête stanowisko, którego treœæ po-
zwalam sobie teraz przytoczyæ.

My – podpisani pod tym stanowiskiem miesz-
kañcy Lubelszczyzny, zwi¹zkowcy, lekarze, pie-
lêgniarki, pozostali pracownicy i pacjenci – wyra-
¿amy swój ostry sprzeciw wobec polityki zdrowot-
nej Narodowego Funduszu Zdrowia i jej wp³ywu
na funkcjonowanie ochrony zdrowia w wojewódz-
twie lubelskim, a jednoczeœnie solidaryzujemy siê
z dyrektorami szpitali w ich walce o kontrakty
adekwatne do potrzeb zdrowotnych mieszkañców
naszego województwa. Informacja o zmianie po-
dzia³u œrodków finansowych, polegaj¹cej na
zmniejszeniu nak³adów na szpitale i œwiadczenia
specjalistyczne o 10–15%, stanowi zagro¿enie dla
dzia³alnoœci szpitali i zwi¹zanych z nimi poradni
specjalistycznych. Niep³acenie szpitalom przez
Lubelski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia za tak zwane nadwykonania, nie-
zap³acenie za drugie pó³rocze 2008 r. i pierwsze
pó³rocze 2009 r., doprowadzi³o do odwo³ywania
zaplanowanych zabiegów specjalistycznych oraz
przyjêæ w poradniach szpitalnych. Zamiast obie-
canej jeszcze na pocz¹tku roku koncepcji otwar-
tych konkursów fundusz oferuje aneksy do obo-
wi¹zuj¹cych umów. Aneksy te zak³adaj¹ obni¿e-
nie kontraktów œrednio o 15%, jednoczeœnie zo-
bowi¹zuj¹c szpitale do kontynuowania umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia bez wzglêdu
na ich wartoœæ, w nadziei, ¿e mo¿e pieni¹dze siê
znajd¹.

Kontrowersje musi budziæ fakt, ¿e obni¿ki do-
tycz¹ tylko i wy³¹cznie lecznictwa zamkniêtego, to
jest szpitali. Przysz³oroczny kontrakt na œwiad-
czenia lecznicze w lecznictwie zamkniêtym
zmniejszono o 10–15%. Na przyk³ad dla szpitala
klinicznego nr 4 w Lublinie oznacza to o 23 milio-
ny z³ mniej, czyli tyle, ile Lubelszczyzna otrzyma³a
w wyniku wprowadzenia korzystniejszego algo-
rytmu. A dla szpitali powiatowych zmniejszenie
kontraktu o 15%, to o 3–5 milionów z³ mniej dla
szpitala. To koniecznoœæ zamykania oddzia³ów
szpitalnych, to jeszcze d³u¿sze kolejki chorych
oczekuj¹cych na leczenie. Na przyk³ad szpital
w Pu³awach, którego dotychczasowy kontrakt by³
ni¿szy ni¿ próg rentownoœci, otrzyma³ propozycjê
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kontraktu na 2010 r. ni¿szego o 5 milionów z³
w stosunku do roku ubieg³ego. Podpisanie przez
szpital tego kontraktu oznacza ograniczenie licz-
by pacjentów o oko³o szeœæ, siedem tysiêcy i likwi-
dacjê co najmniej szeœciu spoœród istniej¹cych
obecnie oddzia³ów. Nadwykonania pu³awskiego
szpitala zamykaj¹ siê sum¹ oko³o 16 milionów z³
i stanowi¹ oko³o po³owy zad³u¿enia jednostki.
W sumie NFZ nie zap³aci³ szpitalom lubelskim po-
nad 126 milionów z³ za tak zwane nadwykonania.

Je¿eli chodzi o podzia³ œrodków na s³u¿bê zdro-
wia, to sytuacja na LubelszczyŸnie jest najgorsza
w ca³ej Polsce. Dlatego domagamy siê od Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, po pierwsze, zap³aty na-
le¿noœci œwiadczeniodawcom z tytu³u œwiadczeñ
ponadlimitowych za lata 2008–2009, po drugie,
umo¿liwienia szpitalom Lubelszczyzny podpisa-
nia umów w wysokoœci umo¿liwiaj¹cej zapewnie-
nie mieszkañcom naszego województwa specjali-
stycznej opieki zdrowotnej, czyli kontraktu na po-
ziomie dwukrotnej wartoœci œwiadczeñ wykona-
nych w pierwszym pó³roczu 2009 r., i po trzecie,
uruchomienia dotacji celowej z bud¿etu pañstwa,
wyrównuj¹cej niedobór œrodków finansowych na
dzia³alnoœæ szpitali.

Pod tym stanowiskiem podpisa³o siê trzydzie-
stu piêciu uczestników debaty, w tym wyg³asza-
j¹cy to oœwiadczenie, i w zwi¹zku z tym proszê pa-
na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o to,
¿eby odniós³ siê do tego stanowiska i wyrazi³ swo-
j¹ opiniê. Stanis³aw Gogacz, senator RP.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Dziêkujê.)
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pani¹ sena-

tor Janinê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wraz z grup¹ senatorów, panami: Stanis³awem

Zaj¹cem, Kazimierzem Wiatrem, Stanis³awem
Karczewskim i Waldemarem Krask¹, pragnê z³o-
¿yæ oœwiadczenie skierowane do ministra zdro-
wia, pani Ewy Kopacz, i ministra sprawiedliwoœci,
pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Przytoczê treœæ zamieszczonego w internecie
na stronie portalu medycznego artyku³u z 14 gru-
dnia 2009 r.

£ódŸ. Dyrekcja szpitala oskar¿y³a cztery szefo-
we strajku pielêgniarek o prowadzenie nielegal-
nego strajku. Pielêgniarki prowadzi³y strajk przez
jedenaœcie dni. Dyrekcja wyliczy³a straty szpitala
na ponad 1 milion z³. Obecnie sprawa jest
w s¹dzie jako proces karny. Prokuratura ¿¹da dla
pielêgniarek kary grzywny od 1,5 do 3 tysiêcy z³.
W przypadku jednej pielêgniarki prokuratura

uwa¿a, ¿e mo¿na sprawê umorzyæ. Dlaczego? Bo
ona jedna namawia³a pozosta³e trzy pielêgniarki
do przerwania protestu, argumentuj¹c to faktem
nielegalnoœci strajku. Pozosta³e trzy pielêgniarki,
wed³ug prokuratury, by³y œwiadome, wiedzia³y, ¿e
referendum strajkowe by³o przeprowadzone nie-
zgodnie z przepisami i ¿e naruszaj¹ ustawê o roz-
wi¹zywaniu sporów zbiorowych. Pielêgniarki zo-
sta³y zwolnione z pracy dyscyplinarnie. Odwo³a³y
siê do s¹du pracy, który wyda wyrok po zakoñcze-
niu wy¿ej opisanego procesu. Dyrekcja zawsze
sta³a na stanowisku, ¿e bêdzie siê domagaæ od
prowadz¹cych strajk pielêgniarek odszkodowa-
nia w wysokoœci ponad miliona z³otych. Swoje
dalsze dzia³anie uzale¿ni³a od wyroku w koñ-
cz¹cym siê procesie. Sprawê opisuje dodatek ³ó-
dzki „Gazety Wyborczej”.

W tej sytuacji w imieniu swoim i moich kolegów
zwracam siê do pani minister Ewy Kopacz o infor-
macje w sprawie prawid³owoœci postêpowania
przez dyrekcjê szpitala w stosunku do pielêgnia-
rek prowadz¹cych tak zwany nielegalny strajk,
zaœ do pana ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego,
ministra sprawiedliwoœci – o informacjê doty-
cz¹c¹ stanu tocz¹cego siê postêpowania karnego.
Dziêkujê bardzo. Senator Janina Fetliñska.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora Stanis³awa Koguta.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje oœwiadczenie kierujê do ministra infra-

struktury, pana Cezarego Grabarczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Pogarszaj¹cej siê kondycji PKP SA i spó³ek Grupy

PKP towarzysz¹ niekorzystne zjawiska. Obecnie
w Warszawie w siedzibie spó³ki przy ulicy Targowej
g³oduje dziewiêciu kolejarzy, którzy nawet i tu, w Iz-
bie refleksji, zostali wprowadzeni, Panie i Panowie
Senatorowie, w b³¹d przez pana ministra Engelhar-
dta, który w odpowiedzi na moje pytanie, czy s¹
podpisane pakiety socjalne, gwarantowa³, ¿e takie
pakiety s¹ podpisane. Dzisiejszy dzieñ pokazuje, ¿e
Przewozy Regionalne przekazano do samorz¹dów
i ¿e ¿adnych pakietów socjalnych nie ma. Spó³ka li-
czy szesnaœcie tysiêcy pracowników, a szeœæ tysiêcy
miejsc pracy jest przewidzianych do redukcji.
W zwi¹zku z tym jako senator Rzeczypospolitej, ja-
ko kolejarz, zwracam siê do pana ministra z apelem
o podjêcie z g³oduj¹cymi rozmów w obecnoœci Kon-
wentu Marsza³ków, bo nie s¹ realizowane tak¿e
podpisane porozumienia do roku 2015.

Oprócz tego s¹ jeszcze inne negatywne zjawis-
ka. Otó¿ do pracy w PKP przyjmuje siê ludzi, któ-
rzy budz¹ ogromne kontrowersje kadrowe w ca³ej
Grupie PKP. Podam tylko kilka przyk³adów. Jak
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mo¿na uzasadniæ to, ¿e prawnik, specjalista od
zamówieñ publicznych, by³y wiceminister, po
sprawowaniu funkcji cz³onka zarz¹du spó³ki
PKP SA znalaz³ siê w zarz¹dzie telekomunikacji
spó³ki kolejowej? Drugi przyk³ad. Dlaczego w za-
rz¹dzie spó³ki PKP SA pojawi³a siê osoba organi-
zuj¹ca wczeœniej kampaniê wyborcz¹ jednemu
z polityków? Dzisiejsze gazety pisz¹ na ten temat.
Z jakich merytorycznych wzglêdów jedno ze sta-
nowisk dyrektorskich w spó³ce matce obj¹³ by³y
doradca wicepremiera rz¹du AWS? Proszê wyba-
czyæ, ¿e nie podajê nazwisk osób, których kariery
budz¹ najwiêksze kontrowersje, ale jest to uzasa-
dnione ich dobrem i dobrem ich rodzin. Nie zmie-
nia to jednak faktu, ¿e dla celów sprawdzenia,
o które pana ministra proszê, ustalenie persona-
liów nie bêdzie ¿adnym problemem dla podleg³ych
panu ministrowi s³u¿b.

Ja wyznajê zasadê, ¿e trzeba patrzeæ na cz³o-
wieka. Uwa¿am, ¿e obecna sytuacja kolei jest kry-
tyczna – „Titanic” tonie, a orkiestra gra. Dlatego
prosi³bym pana ministra o podanie do publicznej
wiadomoœci informacji na temat Ÿróde³ finanso-
wania i kosztów tegorocznych obchodów Œwiêta
Kolejarza w Sali Kongresowej w Warszawie.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Paw³a Klimowicza o wy-

g³oszenie oœwiadczenia.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Marsza³ku, podczas dyskusji

w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwo-
wych zaistnia³a w¹tpliwoœæ, czy god³o Rzeczypo-
spolitej Polskiej znajduj¹ce siê w sali obrad Sena-
tu RP nad ³aw¹ marsza³ka Senatu RP jest zgodne
z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 31 stycznia…

(Senator Piotr Andrzejewski: Na nastêpnym po-
siedzeniu.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, przepraszam bardzo, oœwiad-
czenie nie mo¿e dotyczyæ ustawy, która by³a w po-
rz¹dku obrad tego posiedzenia Senatu.

(Senator Pawe³ Klimowicz: Przepraszam bar-
dzo, Panie Marsza³ku.)

W zwi¹zku z tym zapraszam na nastêpne posie-
dzenie.

(Senator Pawe³ Klimowicz: Dziêkujê bardzo.)
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Szanowne Kole¿anki i Szano-
wni Koledzy!

To jest nasze ostatnie posiedzenie w tym roku.
Wydaje mi siê, ¿e powinniœmy je zakoñczyæ w du-
chu wzajemnego zrozumienia i ¿yczliwoœci. Dlate-
go chcia³bym z³o¿yæ ¿yczenia, ¿eby nas przepe³nia-
³a ¿yczliwoœæ, nawet przy kontrowersjach i nawet
wtedy, gdy jakieœ stanowiska nas bulwersuj¹. Po-
zwalam sobie obecnym tu paniom i panom – a na
rêce pana marsza³ka tym, którzy s¹ nieobecni –
z³o¿yæ ¿yczenia, ¿eby to œwiat³o Bo¿e przeniknê³o
nie tylko nasze ¿ycie, ale i nasze dzia³anie. Myœlê,
¿e wszyscy jesteœmy ow³adniêci trosk¹ o jeden cel,
ale jako u³omni ludzie ró¿nie go realizujemy. Po-
trzeba nam trochê i empatii, i ¿yczliwoœci, i tego,
o czym mówi³ niegdyœ Jan Pawe³ II, ¿e to, co kon-
struktywne, to, co nas ³¹czy, musi dominowaæ nad
tym, co nas dzieli, i nad tym, co jest negatywne.

Szczêœæ Bo¿e na te œwiêta i na nadchodz¹cy
rok, w którym siê, mam nadziejê, zobaczymy tro-
szkê m¹drzejsi i jeszcze bardziej ¿yczliwi wobec
siebie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Na tym koñczymy oœwiadczenia.
Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego szóstego

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Se-
natu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamykam czterdzieste szóste posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 59)
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9 S. Bisztyga . + + + - + + + + - - + + + + + + - + +

10 P.J. B³aszczyk - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
12 B.M. Borusewicz + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
14 J.M. Chróœcikowski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ - + + - - + + - + + + + + + + + + + . .
16 L. Cichosz - + + - - + + - + + + + + + + + + + + #
17 W. Cimoszewicz + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
18 G. Czelej - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + - + + + + - + + + + + + + - + +
23 J. Fetliñska # + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
25 S. Gogacz - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + - + + + - - - + + + + + + - + +
27 R.J. Górecki + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
28 H. Górski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + - + . + + - - + + + + + + - + +
31 T.J. Gruszka - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb - + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
33 W.L. Idczak - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan - + + + - + + + + ? + + + + + + + - + +
35 K. Jaworski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
37 P.M. Kaleta - + + - - + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
40 K.M. Kleina + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz - + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
43 R. Knosala + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
44 S. Kogut - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
46 B.J. Korfanty - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska - + + - - + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + - + + + + - + + + + + + + - + +
52 K. Majkowski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
55 T. Misiak + + + + + + + + . - + + + + + + + - + +
56 A. Misio³ek + + + + - + + + + ? - + + + + + + - + +
57 A.A. Motyczka + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
58 R.K. Muchacki + + + + - + + + + - - + + + + + + - # +
59 I. Niewiarowski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
60 M. Ok³a + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl . . . . - + + - + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
67 A. Person + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
68 A.K. Piechniczek - + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
73 M.D. Rocki + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
74 Z. Romaszewski . + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 J. Rulewski . + + - - + + + + + - + + + + + + - + +
77 C.W. Ryszka - + + - - + + - + + + + + + . + + + + +
78 S. Sadowski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
80 W. Sidorowicz + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
81 T.W. Skorupa - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz # + + + - + + + + - ? + + + + + + - + +
84 J. Swakoñ + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + - + + + + - - + + + - + + - + +
86 A. Szewiñski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
87 G.A. Sztark ? + + + - + + + + - - + + + + + + ? + +
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
90 K.A. Wiatr - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + - + . + + - - + + + + + + - + +
93 G.M. Wojciechowski - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
95 H.M. WoŸniak + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
96 J. Wyrowiñski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +
97 S. Zaj¹c - + + - - + + - + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba - + + ? + + + ? + + - + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +

100 M. Zió³kowski + + + + - + + + + - - + + + + + + - + +

Obecnych 84 88 88 88 89 89 87 89 88 89 89 89 89 89 87 89 89 89 88 88
Za 45 88 88 52 2 89 86 55 87 37 40 89 89 89 86 89 89 36 87 87
Przeciw 36 0 0 35 87 0 0 33 1 50 48 0 0 0 1 0 0 52 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nie g³osowa³o 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + . + + + . - + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk - + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + - + . + + . . + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + - + - + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + # + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + - + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + - + + + + + + + + . + .
23 J. Fetliñska + . + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + - + + + + + . + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski ? + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta ? + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
39 L. Kieres + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
55 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + + + # + .
56 A. Misio³ek + + + . + + + + ? + + + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka + + + # + + + + - + + + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek . . . . . . . . - + + + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + # + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
67 A. Person + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + # + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + # + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + # +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + # + + + - + + + + + + + + + + .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba ? + + + + + ? + + + ? + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +

Obecnych 89 88 89 87 89 89 89 88 90 89 89 90 90 89 88 89 90 89 90 87
Za 81 88 89 86 88 89 88 83 44 89 84 90 90 89 88 89 90 87 89 87
Przeciw 3 0 0 0 0 0 0 1 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 5 0 0 0 0 0 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
2 M. Adamczak + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + - + + + + + ? + + + + + ? + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
7 R.J. Bender + + + + - ? + + + + ? + + + - ? + + + +
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 S. Bisztyga + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
11 K. Bochenek + . + + - + + + + + + + + + + - + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + - # + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + - + + + + + + + + - + - + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
19 W. Dajczak + + + + - + + + + + + + + + - + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + # + ? + + + + + + - + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
25 S. Gogacz + + + + - + + + + + + + + + - + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
27 R.J. Górecki + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
40 K.M. Kleina + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + - + + + + + + + + + - + + + + +
47 S. Kowalski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
55 T. Misiak . + + + - + + + . + + + + + + + + + + +
56 A. Misio³ek + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
60 M. Ok³a + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + ? + + + + + + - + + + + +
63 A. Owczarek + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
67 A. Person + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + - + + + + + + + + + + - + + + .
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
73 M.D. Rocki + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + .
75 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 J. Rulewski + + + + + + + + + # + + + + + + + + # +
77 C.W. Ryszka + + + + - + + + + + + + + + - + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + - + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + . + + + + + + + + - . + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
84 J. Swakoñ + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
86 A. Szewiñski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
87 G.A. Sztark + + + + - + + ? + + + + + + + - + + + +
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + - + + + + + + + + + - + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + - + + + + + + + + + + - + + + #
92 E.K. Wittbrodt + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + + ? - + + + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +

Obecnych 89 89 90 90 90 89 90 90 89 90 90 90 90 90 89 89 90 90 90 88
Za 89 89 90 90 19 86 89 87 89 89 88 90 90 87 74 40 89 90 89 87
Przeciw 0 0 0 0 71 0 1 0 0 0 0 0 0 3 15 47 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
55 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + + + - - +
56 A. Misio³ek + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
57 A.A. Motyczka + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
58 R.K. Muchacki + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
59 I. Niewiarowski + + . - + + + + + + + + - + - + + - - +
60 M. Ok³a + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
61 J. Olech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 W.Z. Ortyl + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
63 A. Owczarek + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
64 M. Pañczyk-Pozdziej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 B.J. Paszkowski + + + + + - + + + + - . + + + - + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
67 A. Person + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
68 A.K. Piechniczek + + + - + + + + + + - + - + - + + - - +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + - + + + + + + + + - + + + + - - +
73 M.D. Rocki + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
74 Z. Romaszewski + + + + . - + + + + - + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 J. Rulewski # + . + + + . + # # + + - + - + + - - +
77 C.W. Ryszka + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
78 S. Sadowski + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
79 J. Sepio³ + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
80 W. Sidorowicz + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
81 T.W. Skorupa + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 E.S. Smulewicz + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
84 J. Swakoñ + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
85 Z.M. Szaleniec + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
86 A. Szewiñski + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
87 G.A. Sztark + + + - + ? + + + + ? + + + - + + ? - +
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
90 K.A. Wiatr + + + ? + - + + + + - + + + + - + + + +
91 M.S. Witczak + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
92 E.K. Wittbrodt + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
94 M. Wojtczak + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
95 H.M. WoŸniak + + + - + + . + + + + + - + - + + - - .
96 J. Wyrowiñski + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +
97 S. Zaj¹c + + + + + - + + + + - + + + + - + + + +
98 K.P. Zaremba + + + + + - + + ? + - . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + - + + + + + + + + - + - + + - - +

100 M. Zió³kowski + + + - + + + + . + + + - + - + + - - +

Obecnych 90 89 87 90 88 90 88 90 88 88 87 75 79 81 82 82 82 83 83 83
Za 89 89 87 37 83 53 85 89 85 87 47 74 32 80 35 51 81 32 33 82
Przeciw 0 0 0 51 0 36 1 1 0 0 37 1 47 0 47 30 0 50 50 1
Wstrzyma³o siê 0 0 0 2 4 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85
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 . . . . .

81 82 83 84 85
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 84 84 83 84 83
Za 83 32 81 33 78
Przeciw 0 50 0 50 1
Wstrzyma³o siê 1 2 0 1 4
Nie g³osowa³o 0 0 2 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 46. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ dzisiaj powszechnie wiadomo, ¿e nasza gospodarka wykazuje stosunkowo du¿¹ odpornoœæ na

œwiatowy kryzys gospodarczy. Polska jako jedyny kraj w Europie w pierwszym i drugim kwartale 2009 r.
odnotowa³a wzrost gospodarczy. W Polsce nie upad³ ¿aden bank ani ¿adna instytucja finansowa. Co wiê-
cej, ¿adna z instytucji finansowych wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu
przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym nie wyst¹pi³a do dnia dzisiejszego o udzielenie
takiego wsparcia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e okres dekoniunktury jeszcze nie min¹³ i w zwi¹zku z tym
wyd³u¿enie czasu na ewentualne udzielanie pomocy wydaje siê zasadne. Celem takiej pomocy jest utrzy-
manie p³ynnoœci finansowej. Projekt przewiduje przesuniêcie tego terminu o jeden rok, to znaczy do
31 grudnia 2010 r.

Ustawa przewiduje nastêpuj¹ce formy wsparcia: gwarancje Skarbu Pañstwa, które mog¹ byæ udzielo-
ne tylko bankowi krajowemu, po¿yczki skarbowych papierów wartoœciowych, sprzeda¿ skarbowych pa-
pierów wartoœciowych z odroczonym terminem p³atnoœci, sprzeda¿ skarbowych papierów wartoœciowych
z roz³o¿eniem p³atnoœci na raty oraz sprzeda¿ skarbowych papierów wartoœciowych w drodze oferty kiero-
wanej do okreœlonej instytucji finansowej. Co wiêcej, warunkiem udzielenia wsparcia przewidzianego
w tej ustawie jest koniecznoœæ obowi¹zywania w tym okresie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej
o zgodnoœci pomocy publicznej, przewidzianej w ustawie, ze wspólnym rynkiem.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Celem wyd³u¿enia terminu udzielenia wsparcia dla instytucji finanso-
wych jest przygotowanie siê na ewentualne skutki kryzysu œwiatowego, które mog¹ byæ odczuwalne na
przyk³ad w 2010 r. Ustawa mo¿e mieæ okreœlony wp³yw na bud¿et pañstwa dopiero w momencie wy-
st¹pienia koniecznoœci wykorzystania zapisanych w tym akcie prawnym instrumentów wsparcia, które
s¹ w gestii Ministerstwa Finansów.

W moim g³êbokim przekonaniu jest to bardzo dobry projekt ustawy, godny poparcia w ca³ej rozci¹g³oœci.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Zmiana przepisów dotycz¹cych autostrad p³atnych, Krajowego Funduszu Drogowego oraz ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi ma na celu nie tylko wykonanie prawa unijnego, ale tak¿e
standaryzacjê we Wspólnocie.

W przypadku paliw ustalenie czy te¿ dostosowanie stawek podatkowych odbêdzie siê bez podwy¿sza-
nia akcyzy. Mam tu na myœli dok³adnie stawkê dla oleju napêdowego, która zmieni siê za spraw¹ innej ce-
ny paliw. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi zmienia zasady emisji obligacji. D¹¿y ona do zró-
wnania wymagañ dotycz¹cych obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Kra-
jowego Funduszu Drogowego z wymaganiami przewidzianymi dla obligacji skarbowych.

Wszystkie kraje cz³onkowskie maj¹ obowi¹zek spe³niæ wymagania dotycz¹ce minimalnych poziomów
opodatkowania, je¿eli ca³oœæ pobranych przez nie, jako podatki poœrednie, op³at nie jest ni¿sza od wspól-
notowych minimalnych poziomów opodatkowania. Obowi¹zek respektowania kryterium minimalnego
opodatkowania paliw do silników zostanie osi¹gniêty przez podwy¿szenie stawki op³aty paliwowej, bez
zmiany stawki podatku. Jeœli chodzi o okres przejœciowy wprowadzenia podatku akcyzowego od oleju na-
pêdowego, to pocz¹wszy od 1 stycznia 2010 r. poziom op³at nie mo¿e byæ ni¿szy ni¿ 302 euro za 1 tysi¹c l.
Chodzi o to, aby z dniem 1 stycznia 2012 r. osi¹gn¹æ poziom 330 euro za 1 tysi¹c l. Stawka podatku akcy-
zowego dla benzyny bezo³owiowej ju¿ wynosi wymagane 359 euro za 1 tysi¹c l, poniewa¿ okres przejœcio-
wy w zakresie opodatkowania benzyny bezo³owiowej up³yn¹³ z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uwa¿am, ¿e wprowadzenie w ¿ycie ustawy pocz¹wszy od 2010 r. jest zbyt wczesne ze wzglêdu na ciê¿ar
finansowy, który spadnie w praktyce przede wszystkim na importerów i producentów. S¹dzê, ¿e najlep-
szym rozwi¹zaniem w takiej sytuacji jest przed³u¿enie okresu przejœciowego, którego warunki zmienia³y-
by siê do koñca roku 2010.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Nowelizowana niniejszym projektem ustawa o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie
niewyp³acalnoœci pracodawcy wesz³a w ¿ycie jeszcze w 2006 r., zastêpuj¹c wczeœniejsz¹ ustawê z 1993 r.
Mo¿na by zatem uznaæ, ¿e stosunkowo d³ugi okres obowi¹zywania przepisów gwarancyjnych
w warunkach gospodarki rynkowej pozwoli³ na ich wystarczaj¹ce dopracowanie. Jednak, jak siê okaza³o,
dopiero wyst¹pienie wielu zdarzeñ spowodowanych kryzysem gospodarczym pozwoli³o lepiej dostrzec
obszary wymagaj¹ce wprowadzenia niezbêdnych zmian. Obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa w samym tylko
2009 r. by³a nowelizowana ju¿ trzy razy. Ostatnia nowelizacja, przyjêta ustaw¹ z dnia 1 lipca 2009 r.
o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców, wynika wprost
z potrzeby przeciwdzia³ania niepokoj¹cym zjawiskom wywo³anym kryzysem, takim jak na przyk³ad
spowolnienie gospodarki.

Projektodawca dostrzeg³ zdarzenia, wobec których ustawa okaza³a siê niedostatecznie skuteczna,
st¹d powsta³a koniecznoœæ jej dalszej nowelizacji. Dlatego te¿ w projekcie ustawy zapisano wprost sposób
postêpowania w przypadku, gdy pracodawca faktycznie porzuci pracowników, bez dope³nienia stoso-
wnych formalnoœci, na przyk³ad bez rozwi¹zania umów o pracê, wydania œwiadectw pracy itp. Projekt
ustawy przewiduje w takim przypadku wszczêcie postêpowania maj¹cego na celu wyp³atê œwiadczeñ
w trybie wnioskowym, na wniosek samego pracownika z³o¿ony kierownikowi biura terenowego Fundu-
szu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych. Jest to rozwi¹zanie uwzglêdniaj¹ce s³uszne interesy
zatrudnionych, poniewa¿ zdecydowanie u³atwia mo¿liwoœæ i przyspiesza skorzystanie ze œrodków pocho-
dz¹cych z systemu gwarancji, dlatego te¿ zas³uguje na pozytywn¹ ocenê.

Debatuj¹c nad przedstawion¹ propozycj¹, nale¿y mieæ œwiadomoœæ niezwyk³ej wagi przepisów ustawy
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy, przepisy tej ustawy s¹ bowiem
istotnym elementem gwarancyjnym i stabilizuj¹cym sytuacjê pracowników, co szczególnie w obecnych
czasach, kiedy tak czêsto wystêpuj¹ zawirowania gospodarcze, nabiera niebagatelnego znaczenia. Warto
podkreœliæ, ¿e opisanym systemem gwarancji mog¹ zostaæ objêci równie¿ byli pracownicy lub uprawnieni
do renty rodzinnej cz³onkowie rodziny zmar³ego pracownika lub zmar³ego by³ego pracownika.

Patrz¹c jeszcze szerzej, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawnie dzia³aj¹cy system niesie istotne korzyœci tak¿e
dla pracodawców, którzy znaleŸli siê w trudnej sytuacji ekonomicznej, daj¹c im alternatywê polegaj¹c¹
na mo¿liwoœci skorzystania z pomocy ze œrodków funduszu w celu utrzymania zatrudnienia na dotych-
czasowym poziomie. W efekcie system gwarancji nale¿y uznaæ tak¿e za istotnie korzystny dla bud¿etu
pañstwa. Jeœli bowiem pracodawca, zamiast og³aszaæ upad³oœæ, zdecyduje siê prowadziæ dzia³alnoœæ
i utrzymaæ zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, oznaczaæ to bêdzie mniejsz¹ liczbê potencjalnych
bezrobotnych, co z kolei prze³o¿y siê korzystnie na wp³yw do Funduszu Pracy oraz do samego Funduszu
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.

Mimo ¿e zmiany zapisane w przedstawionym dziœ projekcie ustawy skupiaj¹ siê w szczególnoœci na po-
prawie sytuacji prawnej pracowników, nale¿y postrzegaæ je w kontekœcie ca³ego systemu gwarancji
i wszystkich uczestnicz¹cych w nim podmiotów. Ka¿da czynnoœæ prowadz¹ca do poprawy skutecznoœci
dzia³ania tego mechanizmu przek³ada siê bowiem na wzmocnienie zaufania do systemu gwarancji œwiad-
czeñ pracowniczych. Maj¹c to na uwadze, zwracam siê z proœb¹ o przyjêcie przedstawionego projektu
ustawy.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Kryzys gospodarczy, jak równie¿ coraz bardziej wymagaj¹ce prawa rynku, wymuszaj¹ zmiany
w zakresie ochrony pracowników w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy. Przez ostatnie kilka miesiêcy
bezrobocie wzros³o do poziomu 11,10% i pojawi³y siê nie tylko problemy z tworzeniem nowych miejsc
pracy oraz utrzymaniem istniej¹cych, ale tak¿e problemy dotycz¹ce pracowników, którzy nie maj¹
podstaw prawnych do rozwi¹zania umów o pracê z dotychczasowymi pracodawcami. W sytuacji, kiedy
dane przedsiêbiorstwo przestaje faktycznie prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ma ono obowi¹zek
rozliczyæ siê ze swoimi pracownikami.

Problem powsta³y wskutek opuszczenia przez wspólników czy cz³onków zarz¹du danej firmy, w której
procedura upad³oœciowa jeszcze nie zosta³a wdro¿ona b¹dŸ przed³u¿a siê, stawia pracowników w trudnej
sytuacji. Z jednej strony, z powodu niewyp³acalnoœci pracodawców nie maj¹ oni zapewnionych œrodków
do ¿ycia, a z drugiej, zgodnie z prawem s¹ nadal zatrudnieni na umowê o pracê bez mo¿liwoœci wczeœniej-
szego jej rozwi¹zania. Czas nie dzia³a w tej sytuacji na korzyœæ poszkodowanych, co urasta w takich przy-
padkach do skali problemu spo³ecznego wymagaj¹cego interwencji. Mimo ¿e doœæ szeroko okreœlono wa-
runki ochrony roszczeñ pracowników w razie niewyp³acalnoœci pracodawców w aktualnych przepisach –
art. 3–8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r.; DzU nr 158, poz. 1121, z 2008 r. nr 237, poz. 1654, z 2009 r. nr 6,
poz. 33 – nadal brakuje zmian umo¿liwiaj¹cych szybk¹ wyp³atê zaleg³ych wynagrodzeñ. Uruchomienie
œrodków Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych jest mo¿liwe jedynie po z³o¿eniu przez
wierzycieli wniosku o og³oszenie upad³oœci oraz wszczêcie dalszej procedury upad³oœciowej.

Moim zdaniem w znowelizowanych przepisach, które reguluj¹ ochronê roszczeñ pracowniczych w ra-
zie niewyp³acalnoœci pracodawcy, decyduj¹cy fakt stanowi wyp³ata zaliczek na poczet zaleg³ych œwiad-
czeñ w trakcie trwania procedury upad³oœciowej a¿ do momentu wydania przez s¹d upad³oœciowy roz-
strzygniêcia w sprawie wniosku o og³oszenie upad³oœci pracodawcy. W przypadku braku osób uprawnio-
nych do reprezentacji niewyp³acalnego pracodawcy, kierownik biura terenowego Funduszu Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych bêdzie wyp³aca³ zaliczkê na wniosek pracownika. W takim wypadku
wymaga siê uprawdopodobnienia faktu pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawc¹, uprawdo-
podobnienia wyst¹pienia niewyp³acalnoœci pracodawcy, dowodów potwierdzaj¹cych z³o¿enie wniosku
o og³oszenie upad³oœci, oœwiadczenia w kwestii rodzaju niezaspokojonych roszczeñ pracowniczych i ich
wysokoœci, pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej z art. 233 kodeksu karnego za sk³adanie fa³szywych ze-
znañ. Wymienione dokumenty dostarcza siê kierownikowi biura terenowego Funduszu Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê pracodawcy.

Uwa¿am, ¿e nowelizacja ustawy, która umo¿liwi wyp³atê chocia¿by zaliczek na poczet zaleg³ych œwiad-
czeñ przez Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, nie wy¿szych jednak ni¿ minimalne
wynagrodzenie za pracê, zabezpieczy przede wszystkim pracowników w sytuacji porzucenia przez praco-
dawcê b¹dŸ bankructwa przedsiêbiorstwa. Pracownik, który bêdzie prawnie zobligowany do dalszej pra-
cy i jednoczeœnie nie bêdzie móg³ rozwi¹zaæ umowy przed zakoñczeniem procedur upad³oœciowych, mo¿e
w znacznie mniejszym stopniu odczuwaæ skutki porzucenia, a w efekcie utraty pracy.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy stanowi inicjatywê sejmowej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo” do spraw

zwi¹zanych z ograniczaniem biurokracji. Intencj¹ projektodawców by³o wyjœcie naprzeciw trudnym pro-
blemom spo³ecznym w sytuacji obecnej dekoniunktury gospodarczej, w okolicznoœciach faktycznego za-
przestania dzia³alnoœci przez pracodawcê bez wszczêcia procedury likwidacyjnej i z³o¿enia wniosku
o og³oszenie upad³oœci. Utrata miejsca pracy i Ÿród³a utrzymania oraz stan niepewnoœci, a wrêcz niejas-
noœci co do dalszej sytuacji prawnej zwi¹zanej z zatrudnieniem, sk³oni³y komisjê do wprowadzenia zmian
do ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodaw-
cy.

Obecnie, zgodnie z wy¿ej cytowan¹ ustaw¹, aby uruchomiæ œrodki z Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych w przypadku niewyp³acalnoœci pracodawcy, konieczne jest zastosowanie cza-
soch³onnej procedury prawnej. Konieczne jest zg³oszenie wniosku o og³oszenie upad³oœci i wydanie roz-
strzygniêcia przez s¹d upad³oœciowy. W ca³y proces jest tak¿e zaanga¿owany sam pracodawca. Doœwiad-
czenie pokazuje, ¿e nie zawsze udaje siê przeprowadziæ tê procedurê sprawnie i bez przeszkód, zw³aszcza
w sytuacji, kiedy przedsiêbiorca po prostu porzuca zak³ad i pracowników. Aby w przysz³oœci unikn¹æ tego
typu problemów, w przepisach omawianego dziœ projektu ustawy okreœla siê now¹ przes³ankê œwiad-
cz¹c¹ o niewyp³acalnoœci pracodawcy. Wprowadza siê kategoriê stwierdzenia faktycznego zaprzestania
dzia³alnoœci przez pracodawcê. W takiej sytuacji, nawet w przypadku porzucenia pracowników przez or-
gany spó³ki, pracownicy bêd¹ mogli wyst¹piæ do Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych
o wyp³atê zaliczki, uprawdopodobniaj¹c fakt pozostawania w stosunku pracy i niewyp³acalnoœci praco-
dawcy. W tym miejscu pragnê podkreœliæ fakt, ¿e we wstêpnej fazie postêpowania pracownicy nie bêd¹
musieli udowodniæ swoich roszczeñ, a jedynie je uprawdopodobniæ. Taka konstrukcja prawna powinna
sprawiæ, ¿e nie pozostan¹ bez œrodków do ¿ycia. Co wiêcej, w przypadku wyp³acenia z Funduszu Gwaran-
towanych Œwiadczeñ Pracowniczych œrodków finansowych na rzecz pracowników, fundusz z mocy pra-
wa stanie siê wierzycielem niewyp³acalnego pracodawcy.

Projekt procedowanej ustawy w moim g³êbokim przekonaniu bêdzie mia³ pozytywne skutki spo³eczne,
gospodarcze i prawne, wynikaj¹ce ze wzmocnienia ochrony pracowników przed niewyp³acalnymi praco-
dawcami w sytuacji faktycznego porzucenia pracowników przez pracodawcê. W moim przekonaniu no-
welizacja ustawy w proponowanym kszta³cie pozwoli przynajmniej czêœciowo pomóc osobom, które nie
mog¹ uzyskaæ nale¿noœci przys³uguj¹cych im za pracê w przedsiêbiorstwach porzuconych przez w³aœci-
cieli, co w sytuacji dekoniunktury gospodarczej ma ogromne znaczenie.

Reasumuj¹c, projekt ustawy uznajê za bardzo wa¿ny i zwracam siê do Wysokiej Izby o uchwalenie
ustawy w proponowanym kszta³cie.

Na marginesie dyskusji w tym punkcie porz¹dku obrad Senatu pragnê dodaæ, ¿e mamy do czynienia ze
swego rodzaju bolesn¹ sytuacj¹, w której w stosunku do pracowników spó³ki Hanpol Electronics z siedzi-
b¹ w £odzi nowe uregulowania prawne nie bêd¹ mia³y zastosowania. To sytuacja pracowników tej spó³ki
da³a asumpt do podjêcia procesu legislacyjnego i zmiany ustawy. Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e ure-
gulowania nowelizacji nie bêd¹ mia³y zastosowania do pracowników spó³ki Hanpol Electronics, ponie-
wa¿ ustawa bêdzie mia³a zastosowanie na przysz³oœæ.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Przedstawiê stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie
roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy, Dziennik Ustaw nr 158, pozycja 1121
z póŸniejszymi zmianami.

Zasadniczym celem wprowadzanej w tej ustawie zmiany jest przyspieszenie i u³atwienie procedury za-
spokajania roszczeñ pracowników w sytuacji niewyp³acalnoœci pracodawcy. Na wstêpie nale¿a³oby zau-
wa¿yæ, i¿ nowelizacja tej ustawy wynika z koniecznoœci, poniewa¿ w praktyce pojawi³y siê sytuacje, kiedy
pracodawca porzuca³ przedsiêbiorstwo, a w zwi¹zku z brakiem organów spó³ki nie by³o prawnych pod-
staw do rozwi¹zania umów z pracownikami, a co za tym idzie, nie by³o równie¿ mo¿liwoœci wyp³aty praco-
wnikom nale¿nych œwiadczeñ. Ca³e postêpowanie przeci¹ga³o siê w czasie, a pracownicy pozostawali bez
mo¿liwoœci zarobkowania i otrzymania nale¿nych im wynagrodzeñ. Dlatego te¿, aby zapobiec takim sy-
tuacjom na przysz³oœæ, wprowadzenie tej zmiany w przepisach wy¿ej przywo³anej ustawy jest niezbêdne.

Proponowane obecnie rozwi¹zania u³atwi¹ pracownikom uzyskanie wsparcia z Funduszu Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych w razie zaistnienia takich sytuacji. Rozszerzono przede wszystkim po-
jêcie niewyp³acalnoœci pracodawcy poprzez dodanie nowego art. 8a, zgodnie z którym zachodzi ona rów-
nie¿ w razie niezaspokojenia roszczeñ pracowniczych z powodu braku œrodków finansowych w przypad-
ku faktycznego zaprzestania dzia³alnoœci przez pracodawcê trwaj¹cego d³u¿ej ni¿ dwa miesi¹ce.

W dotychczasowym rozumieniu tego pojêcia konieczne by³o uruchomienie d³ugotrwa³ej procedury,
bowiem trzeba by³o zg³osiæ wniosek o og³oszenie upad³oœci oraz musia³o zapaœæ orzeczenie w tym przed-
miocie. Dopiero wówczas pracownicy mogli dochodziæ swoich nale¿noœci. Czêsto taka procedura trwa³a
d³ugo i nie zawsze udawa³o siê j¹ przeprowadziæ sprawnie i bez przeszkód, jak chocia¿by w przypadku ³ó-
dzkiej firmy, o której by³o g³oœno.

Obecnie w razie faktycznego zaprzestania dzia³alnoœci, nawet w przypadku porzucenia pracowników,
bêd¹ oni mogli dochodziæ wyp³aty zaliczek z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, przy
czym wystarczy wykazaæ jedynie uprawdopodobnienie faktu pozostawania bez pracy i niewyp³acalnoœci
pracodawcy. Nie wymaga siê udowodnienia. Taka zmiana niew¹tpliwie pozwoli na zapewnienie praco-
wnikom w tym trudnym okresie œrodków do ¿ycia.

Wprowadzaj¹c art. 12a doprecyzowano, ¿e w razie braku osób uprawnionych do reprezentacji niewy-
p³acalnego pracodawcy, kierownik biura terenowego FGŒP wyp³aca zaliczkê w wysokoœci nie wy¿szej ni¿
kwota minimalnego wynagrodzenia. Takie uregulowanie z jednej strony chroni pracowników przed skut-
kami niewyp³acalnoœci, z drugiej zaœ strony sytuuje fundusz jako organ, który rzeczywiœcie jest w stanie
wywi¹zaæ siê ze swoich podstawowych zadañ w dziedzinie ochrony pracownika. Ponadto dodano inne
uregulowania,pkt 4 i pkt 5, na podstawie których FGŒP bêdzie uprawniony do uzyskiwania pewnych in-
formacji. Chodzi tutaj o mo¿liwoœæ weryfikacji oœwiadczeñ dotycz¹cych zaprzestania dzia³alnoœci czy te¿
o prawo do ¿¹dania od pracodawcy dokumentów potwierdzaj¹cych zaprzestanie dzia³alnoœci, informacji
w zakresie podatków, wyrejestrowania z ZUS, ustaleñ dokonanych przez PIP czy postêpowañ egzekucyj-
nych.

Konsekwencj¹ wprowadzonych zmian s¹ pozosta³e dwa artyku³y, art. 13 i 22a. Drugi dotyczy delegacji
ustawowej dotycz¹cej okreœlenia wzoru wniosku w tym przedmiocie. Pierwszy reguluje sytuacjê ponow-
nego zaistnienia niewyp³acalnoœci w odniesieniu do danego pracodawcy. Przepisy dotycz¹ce zaspaokaja-
nia roszczeñ ze œrodków FGŒP nie mog¹ mieæ wówczas powtórnego zastosowania do tych samych praco-
wników.

Przekazanie œrodków finansowych funduszu na œwiadczenia powoduje jednoczeœnie przejœcie z mocy
prawa na fundusz roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora, lub innej osoby zarz¹dzaj¹cej maj¹tkiem
pracodawcy lub roszczenia do masy upad³oœci o zwrot wyp³acanych œwiadczeñ, co jest gwarancj¹ pod-
trzymania sytuacji finansowej FGŒP.

Zmiany w ustawie nale¿y oceniæ pozytywnie, poniewa¿ zapobiegn¹ one w przysz³oœci sytuacjom, jakie
mia³y miejsce w czasie kryzysu gospodarczego. Nale¿y oceniæ je pozytywnie, bowiem ich zasadniczym ce-
lem jest zapewnienie pracownikom mo¿liwoœci uzyskania œrodków do ¿ycia w sytuacjach kryzysowych.
Maj¹c powy¿sze na uwadze wnoszê o przyjêcie tej ustawy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa reguluj¹ca kwestie dotycz¹ce pomocy publicznej jest jedn¹ z najtrudniejszych i najbardziej

kontrowersyjnych ustaw, nad jakimi w ostatnich latach zdarzy³o siê pracowaæ polskiemu parlamentowi.
A œwiadomoœæ szczególnej uwagi, z jak¹ pomoc publiczn¹ obserwuj¹ instytucje unijne, jeszcze tê trud-
noœæ zwiêksza. W³aœnie dostosowanie zasad zwi¹zanych z udzielaniem pomocy publicznej do wymogów
unijnych jest g³ównym powodem nowelizacji, któr¹ obecnie siê zajmujemy.

Ustawodawca zaproponowa³ osiem zasadniczych zmian w ustawie o postêpowaniu w sprawach doty-
cz¹cych pomocy publicznej.

Po pierwsze, rozszerzony zosta³ katalog przypadków, w których mo¿liwe jest udzielenie pomocy publi-
cznej przewidzianej w akcie normatywnym, który w sposób ca³kowity reguluje przes³anki jej udzielenia.
Aktem tym przestaje byæ wy³¹cznie program pomocowy.

Po wtóre, w³aœciwy organ bêdzie mia³ obowi¹zek do³¹czenia do wniosku o wydanie opinii przez prezesa
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albo ministra rolnictwa, o projekcie ustawy, bêd¹cej pro-
gramem pomocowym, informacji niezbêdnych do wydania opinii.

Trzecia zmiana polega na wprowadzeniu zakazu wyp³aty pomocy publicznej beneficjentowi, który nie
zwróci³ wczeœniej udzielonej pomocy, uznanej przez Komisjê Europejsk¹ za niezgodn¹ z prawem, do cza-
su zwrotu tej udzielonej pomocy.

Po czwarte, doprecyzowana zostaje treœæ obwieszczenia ministra rolnictwa o wykorzystaniu krajowego
limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo³ówstwie.

Pi¹ta zmiana to rezygnacja z ustawowego wymogu dojœcia do porozumienia z ministrem finansów przy
opracowywaniu sprawozdania o wynikach kontroli pomocy publicznej przez ministra rolnictwa. Nadal je-
dnak obowi¹zuje wymóg porozumienia przy opracowywaniu takiego sprawozdania przez prezesa UOKiK.

Po szóste, wszyscy ubiegaj¹cy siê o pomoc de minimis bêd¹ mieli obowi¹zek sk³adania oœwiadczenia
o nieotrzymaniu pomocy tego typu w ci¹gu ostatnich dwóch lat i wszelkich potrzebnych do udzielenia po-
mocy informacji dotycz¹cych wnioskodawcy.

Siódm¹ zmian¹ jest wprowadzenie dla podmiotów udzielaj¹cych pomocy publicznej na podstawie pro-
gramu pomocowego obowi¹zku poinformowania beneficjentów o nadanym przez Komisjê numerze refe-
rencyjnym programu.

Po ósme, wreszcie, skrócony zostaje – z trzydziestu do czternastu dni – minimalny termin na przekaza-
nie informacji przez beneficjenta korzystaj¹cego z pomocy lub ubiegaj¹cego siê o pomoc na ¿¹danie mini-
stra rolnictwa, prezesa UOKiK lub podmiotu udzielaj¹cego pomocy.

Wa¿ny jest te¿ fakt, ¿e niezakoñczone jeszcze postêpowania o udzielenie pomocy publicznej bêd¹ prze-
biega³y zgodnie z dotychczas obowi¹zuj¹cymi zasadami.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jak ju¿ wspomnia³em na pocz¹tku przemówienia, zmiany w ustawie
o pomocy publicznej zwi¹zane s¹ z wymogami wspólnotowymi. Niektóre s¹ bardzo dobre, nad innymi
mo¿na podyskutowaæ. Myœlê jednak, ¿e ustawa w obecnym kszta³cie jest mo¿liwa do przyjêcia. Dziêkujê
za uwagê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

W zwi¹zku z mo¿liwoœciami uzyskania pomocy publicznej, która stanowi bardzo wa¿ny element
w budowaniu prê¿nie rozwijaj¹cej siê gospodarki, istotne jest okreœlenie postêpowania przy
pozyskiwaniu tej pomocy. Proponowane zmiany w ustawie maj¹ na celu doprecyzowanie obecnie
obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ oraz dostosowanie ich do zmieniaj¹cych siê regulacji wspólnotowych.
Nowelizacja miêdzy innymi rozszerza zakres monitorowania przez okreœlone ustawowo organy
przyznawanej pomocy publicznej, rozszerza tak¿e katalog przypadków, kiedy mo¿liwe jest udzielenie
pomocy publicznej, jak równie¿ wylicza dokumenty i informacje, jakie beneficjant musi przedstawiæ,
staraj¹c siê o otrzymanie pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybo³ówstwie.

Wspomniane zmiany sprawi¹, ¿e znowelizowana ustawa stanie siê bardziej czytelna dla osób, które
bêd¹ siê chcia³y staraæ o pomoc finansow¹, poniewa¿ zadbano o to, aby w nowej ustawie zosta³ wyraŸnie
przedstawiony proces postêpowania, a tak¿e aby wymienione zosta³y niezbêdne dokumenty, jakimi musi
dysponowaæ potencjalny beneficjent. Znowelizowana ustawa bêdzie bardziej zrozumia³a dla osób ni¹ za-
interesowanych, a dziêki temu istnieje mo¿liwoœæ, ¿e wzroœnie liczba sk³adanych wniosków i, co za tym
idzie, liczba wspartych pomoc¹ inwestycji.

Kolejnym wa¿nym aspektem zmian jest monitoring, traktowany jako mechanizm informacji o udziela-
nej pomocy publicznej. Monitoring ten bêdzie obejmowa³ kilka istotnych obszarów. Kontrolowana bêdzie
wysokoœæ przyznanej pomocy, jej forma oraz przeznaczenie. Ocenie podlegaæ równie¿ bêd¹ skutki zaist-
nia³e w wyniku udzielonej pomocy. Jest to wspania³y sposób na œledzenie rozwoju inwestycji, które dziêki
otrzymanej pomocy mog¹ istnieæ i siê rozwijaæ. Monitoring jest istotny, gdy¿ zapobiega nieuczciwym
praktykom zwi¹zanym z pozyskiwaniem œrodków pomocowych i dysponowaniem nimi.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie pragnê podkreœliæ, ¿e omawiany projekt ustawy nie stanowi bezpoœredniej podstawy do

udzielenia pomocy publicznej. Proponowane w projekcie przepisy wprowadzaj¹ jedynie pewne zmiany
w ju¿ istniej¹cych obowi¹zkach w zakresie postêpowania notyfikacyjnego oraz monitorowania udzielonej
pomocy.

G³ównym zadaniem procedowanej ustawy jest zatem dostosowanie przepisów ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej do zmieniaj¹cych siê regulacji
Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, a przede wszystkim doprecyzowanie obecnie fun-
kcjonuj¹cych rozwi¹zañ.

Ustawa o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej wprowadza
osiem szczegó³owych zmian.

Po pierwsze, nowelizacja rozszerza katalog przypadków, w których mo¿liwe jest udzielenie pomocy pub-
licznej przewidzianej w akcie normatywnym, który w sposób ca³kowity reguluje przes³anki jej udzielania.

Po drugie, nowelizacja nak³ada na organ w³aœciwy, na podstawie Regulaminu Sejmu, obowi¹zek do-
³¹czenia do wniosku o wydanie opinii przez prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo mi-
nistra w³aœciwego do spraw rolnictwa o projekcie ustawy bêd¹cym programem pomocowym informacji nie-
zbêdnych do wydania opinii. Wskazuje tak¿e expressis verbis na obowi¹zek do³¹czenia projektu ustawy.

Po trzecie, procedowana ustawa wprowadza zakaz wyp³aty udzielonej pomocy publicznej beneficjen-
towi, który nie wykona³ obowi¹zku zwrotu udzielonej wczeœniej pomocy, uznanej przez Komisjê za nie-
zgodn¹ z prawem Unii Europejskiej.

Po czwarte, ustawa doprecyzowuje treœæ obwieszczenia ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa w sprawie
wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo³ówstwie.

Po pi¹te, ustawa rezygnuje z wymogu osi¹gniêcia porozumienia z ministrem w³aœciwym do spraw fi-
nansów publicznych przy opracowywaniu sprawozdania o wynikach monitorowania pomocy publicznej
przez ministra w³aœciwego do spraw rolnictwa.

Po szóste, ustawa wprowadza obowi¹zek przedk³adania przez ubiegaj¹cych siê o pomoc de minimis
oraz pomoc de minimis w rolnictwie i rybo³ówstwie oœwiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy przez
okres dwóch ostatnich lat.

Po siódme, ustawa wskazuje na na³o¿ony na podmioty udzielaj¹ce pomocy publicznej na podstawie
programu pomocowego obowi¹zek poinformowania beneficjentów o numerze referencyjnym programu
nadanym przez Komisjê.

Po ósme, ustawa skraca minimalny termin na przekazanie informacji przez beneficjenta pomocy lub
ubiegaj¹cego siê o pomoc, na ¿¹danie prezesa Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ministra
w³aœciwego do spraw rolnictwa lub podmiotu udzielaj¹cego pomocy, z trzydziestu dni do czternastu dni.

Na podstawie wszystkich dostêpnych materia³ów zwi¹zanych z procedowan¹ ustaw¹ mo¿na jedno-
znacznie powiedzieæ, ¿e ustawa nie budzi³a kontrowersji. Konsultacje spo³eczne oraz opinia Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego nie wnios³y ¿adnych uwag. Ponadto prace komisji, jak te¿
podkomisji, zarówno Sejmu jak i Senatu, przebiega³y merytorycznie i bezkonfliktowo. Innymi s³owy, jes-
tem g³êboko przekonany, ¿e stanowisko Wysokiej Izby w sprawie ustawy o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej bêdzie pozytywne.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwo-

wych, jak przedstawi³ pose³ sprawozdawca Artur Górski podczas posiedzenia Sejmu, ma na celu podnie-
sienie rangi uroczystoœci, rocznic oraz œwi¹t pañstwowych, a tak¿e obronê przed wypieraniem flag pañ-
stwowych przez flagê Unii Europejskiej.

W czasie debaty sejmowej zwrócono uwagê na to, i¿ ustawa ma zawieraæ zalecenie, nie obowi¹zek,
umieszczania flag, co okreœli³a sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnêtrznych. Ustawa ma spo-
wodowaæ wzmocnienie i rozwój postaw patriotycznych.

Senacka Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, której jestem cz³onkiem, ne-
gatywnie zaopiniowa³a proponowan¹ nowelê ustawy, bowiem powsta³o wiele pytañ zwi¹zanych z tym,
czy nowelizacja osi¹gnie zamierzone efekty.

Na podstawie nowelizacji ustawy z roku 2004 ka¿dy ma prawo do umieszczania flag pañstwowych na
budynkach. Zapewnienie korzystania z tego prawa, zdaniem komisji, jest wystarczaj¹ce. Poruszane kwe-
stie, dotycz¹ce wzmacniania ducha patriotycznego poprzez wywieszanie flag, niew¹tpliwie s¹ istotne, ale
czy w taki sposób osi¹gnie siê cel? Zawarte w nowelizacji zalecenie budzi tak¿e wiele w¹tpliwoœci, jeœli
chodzi o spo³eczn¹ akceptacjê. Mo¿e ono bowiem zostaæ powszechnie zrozumiane jako obowi¹zek i na-
kaz, nie zaœ jako zalecenie.

Reasumuj¹c, zamierzony cel mo¿e nie zostaæ osi¹gniêty. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak wiadomo, integracja krajów i narodów przebiega na ró¿nych poziomach, oczywiœcie przoduje tu po-

ziom gospodarczy. Nie powinniœmy jednak zapominaæ o innych rodzajach integracji, na przyk³ad w sferze
wojskowej. Takiemu dzia³aniu s³u¿y podpisana miêdzy rz¹dami Rzeczypospolitej Polskiej, Królestwa Danii
i Republiki Federalnej Niemiec konwencja tworz¹ca Wielonarodowy Korpus Pó³nocno-Wschodni. Przy-
pomnijmy, ¿e konwencja ta zosta³a podpisana we wrzeœniu 1998 r., a wesz³a w ¿ycie w listopadzie 1999 r.

W 2001 r. postanowiono, ¿e Kwatera G³ówna Korpusu bêdzie dowództwem NATO ni¿szej gotowoœci, co
wi¹¿e siê ze zmian¹ statusu Kwatery G³ównej Korpusu. Konieczne jest przekszta³cenie prawne, ale tak¿e
dostosowanie tej formacji do pe³nej gotowoœci operacyjnej. Tym w³aœnie dwóm czynnikom s³u¿y ratyfika-
cja przed³o¿onego porozumienia.

Projektowane zmiany wi¹¿¹ siê z naszym cz³onkostwem w Pakcie Pó³nocnoatlantyckim, zaœ jego
struktury wymagaj¹ pe³nej jednolitoœci, do czego ma prowadziæ stworzenie z kwatery korpusu pó³nocno-
-wschodniego dowództwa NATO ni¿szej gotowoœci. Bardzo istotny i godny podkreœlenia jest fakt, ¿e do-
wództwo to mieœciæ siê bêdzie w Szczecinie, na terytorium Polski, co znacz¹co wzmocni pozycjê naszego
kraju w strukturach Paktu Pó³nocnoatlantyckiego, bêdziemy bowiem wnosili du¿y wk³ad w zbiorowe
bezpieczeñstwo.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany, o których tu mówimy, maj¹ charakter bezsporny, ja jednak na
koniec chcia³bym zwróciæ uwagê na istotny, choæ czêsto pomijany fakt. Otó¿ Duñczycy wycofuj¹ siê z do-
tychczasowej formu³y funkcjonowania w korpusie. Wycofanie batalionu ³¹cznoœci i dowództwa ¿o³nierzy
duñskich to powa¿ne os³abienie dla ca³ego korpusu, os³abienie, którego nie mo¿na t³umaczyæ li tylko
wzglêdami oszczêdnoœciowymi. Uwa¿am, ¿e na miejscu s¹ dzia³ania dyplomatyczne, które doprowadzi³y-
by do zmiany tego stanu rzeczy. Uwa¿am tak¿e, ¿e ratyfikacja omawianego tu porozumienia sankcjonuje
umowê sprzed oœmiu lat, najwy¿szy wiêc czas, by je przyj¹æ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wiele wydarzeñ, jak choæby ostatni szczyt klimatyczny w Kopenhadze, uœwiadamia nam, jak wa¿ne s¹

kwestie klimatu, ekologii, oszczêdzania œrodowiska naturalnego. Wielkie znaczenie ma tutaj korzystanie
z energii odnawialnej, a organizacj¹ koordynuj¹c¹ ten proces ma byæ Miêdzynarodowa Agencja Energii
Odnawialnej. W lipcu tego roku mia³a ona ju¿ stu trzydziestu szeœciu sygnatariuszy, a piêciu z nich prze-
prowadzi³o ju¿ nawet proces ratyfikacyjny. Proces ten czeka tak¿e Polskê, poniewa¿ umowa tworz¹ca
Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii Odnawialnej wymaga ratyfikacji.

Konieczne jest jednak wczeœniej przyjêcie statutu tej organizacji. Statut ów zosta³ opracowany w Bonn
w styczniu tego roku. Pokrótce scharakteryzujmy jego zapisy.

Jest oczywiste, ¿e agencja stawia sobie za cel promowanie i zrównowa¿one wykorzystanie wszystkich
form energii odnawialnej, z uwzglêdnieniem wewnêtrznych i zewnêtrznych potrzeb. Korzystanie z tej
energii ma stanowiæ wk³ad w ochronê œrodowiska i klimatu, a tak¿e, co jest wielce godne podkreœlenia,
w rozwój gospodarczy.

Statut stanowi, ¿e energi¹ odnawialn¹ jest ka¿da forma energii wytwarzanej ze Ÿróde³ odnawialnych
w sposób, który nie narusza równowagi ekologicznej. Nale¿y tu wymieniæ bioenergiê, hydroenergiê, ener-
giê s³oneczn¹, wiatrow¹ i geotermaln¹.

Cz³onkami organizacji mog¹ byæ wszystkie kraje nale¿¹ce do Organizacji Narodów Zjednoczonych i re-
gionalne organizacje integracji gospodarczej wyra¿aj¹ce wolê postêpowania zgodnie ze statutem, który
ma wejœæ w ¿ycie w po³owie przysz³ego roku, kiedy to spodziewane jest uzyskanie dwudziestu piêciu do-
kumentów ratyfikacyjnych, co niemal na pewno bêdzie mia³o miejsce.

Bud¿et agencji pochodziæ ma ze sk³adek obliczanych wed³ug dochodów narodowych poszczególnych
pañstw. Ca³y bud¿et ma wynosiæ 25 milionów dolarów, z czego Polska ma wp³aciæ 250 tysiêcy dolarów.
Wp³aty w roku 2009 s¹ jeszcze nieobowi¹zkowe. Z kolei bud¿et na 2010 r. zosta³ zmniejszony do 17 milio-
nów dolarów, co zmniejsza tak¿e wk³ad polski do kwoty 104 tysiêcy dolarów.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, obecnoœæ Polski w organizacji tego typu daje nam mo¿liwoœæ otwarcia siê
na nowe technologie, wspó³pracy naukowej czy wreszcie zwiêkszenia œwiadomoœci spo³ecznej w dziedzinie
ekologii i energii odnawialnej. Konieczna jest te¿ diametralna zmiana co do Ÿróde³ energii w naszym kraju,
obecnie bowiem, jak wiemy, ponad 90% energii pozyskujemy z wêgla, tymczasem prawo wspólnotowe zo-
bowi¹zuje nas do korzystania ze Ÿróde³ alternatywnych, w tym szczególnie odnawialnych.

Jako pozytywny objaw nale¿y te¿ potraktowaæ spodziewany wzrost liczby miejsc pracy w bran¿y ener-
gii odnawialnej, rozwój pokrewnych ga³êzi przemys³u, a tak¿e zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetyczne-
go kraju.

Wszystkie powy¿sze czynniki jednoznacznie wskazuj¹ na koniecznoœæ jak najszybszej ratyfikacji oma-
wianego tu statutu. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Uczczenie pamiêci poety Juliusza S³owackiego w jego 200. rocznicê urodzin i 160. rocznicê œmierci jest
ho³dem z³o¿onym twórczoœci jednego z najwybitniejszych polskich poetów doby romantyzmu. Juliusz
S³owacki okreœlany jest jako jeden z wieszczów narodowych obok innych polskich pisarzy, takich jak
Mickiewicz, Norwid czy Krasiñski. Ogromny wp³yw na kierunek jego twórczoœci wywar³ wybuch i upadek
powstania listopadowego. Odt¹d problem walki wyzwoleñczej, Ÿród³a nieszczêœæ narodowych oraz
kwestie wolnoœci ojczyzny zajê³y najwa¿niejsze miejsce w jego twórczoœci literackiej.

Mimo i¿ Juliusz S³owacki ¿y³ tylko czterdzieœci lat, jego dorobek twórczy jest obfity i ró¿norodny. Poeta
pozostawi³ po sobie trzynaœcie dramatów, blisko dwadzieœcia poematów, setki wierszy, listów oraz jedn¹
powieœæ. Stworzy³ równie¿ spójny system filozoficzny, który nazwa³ filozofi¹ genezyjsk¹. Jego wielkie dra-
maty „Kordian” czy „Balladyna” s¹ jedynymi z najwa¿niejszych dzie³ polskiego romantyzmu. W latach
1840–1841 powsta³ poemat „Beniowski”, uwa¿any za najwspanialsze dzie³o S³owackiego.

Twórczoœæ Juliusza S³owackiego wywar³a ogromny wp³yw na poetów M³odej Polski i dwudziestolecia
miêdzywojennego w Polsce, miêdzy innymi Antoniego Langego, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego czy Ja-
na Lechonia. Chocia¿ S³owacki by³ niedoceniany przez wspó³czesnych sobie rodaków, a przez Adama
Mickiewicza nawet zwalczany, doczeka³ siê uznania na prze³omie XIX i XX w.

Dzisiaj nikt z nas nie ma ju¿ w¹tpliwoœci i mo¿e za Witoldem Gombrowiczem powtórzyæ: „[…] dlaczego
S³owacki wzbudza w nas zachwyt i mi³oœæ? […] Dlatego, panowie, ¿e S³owacki wielkim poet¹ by³!”
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na skutek wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r., sygnatura akt P. 16/08,

w dniu 30 grudnia 2009 r. strac¹ moc obowi¹zuj¹c¹ przepisy dotycz¹ce obowi¹zku przeniesienia prawa
w³asnoœci lokalu na cz³onka spó³dzielni, któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego. Pojawi siê luka w prawie, któr¹ trzeba bêdzie pilnie zape³niæ.

Ustawa z 14 czerwca 2007 r. wprowadzi³a mo¿liwoœæ wykupu mieszkania za symboliczn¹ z³otówkê,
uprawniaj¹c ka¿dego cz³onka spó³dzielni, dysponuj¹cego spó³dzielczym lokatorskim prawem do lokalu
mieszkalnego, do zamiany, w specjalnym trybie i na preferencyjnych warunkach, spó³dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo w³asnoœci. Spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mie-
szkalnego prawem w³asnoœci nie jest. Jest to s³absze prawo spó³dzielcze ustanowione na nieruchomoœci,
czyli lokalu bêd¹cym w³asnoœci¹ spó³dzielni mieszkaniowej. Jest to prawo niezbywalne, niedziedziczne,
niepodlegaj¹ce egzekucji, powi¹zane z cz³onkostwem w spó³dzielni, zaœ jego treœci¹ jest u¿ytkowanie lo-
kalu. Ustawa z 2007 r. stanowi³a, ¿e na pisemne ¿¹danie cz³onka spó³dzielni spó³dzielnia ma obowi¹zek
zawrzeæ umowê przeniesienia prawa w³asnoœci lokalu za korzystn¹ dla cz³onka op³at¹: zwrot czêœci kosz-
tów budowy et cetera. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ te regulacje za niezgodne z konstytucj¹ w takim za-
kresie, w jakim uzale¿nia³y one dokonanie przeniesienia w³asnoœci lokalu przez spó³dzielniê wy³¹cznie od
dokonania sp³at, o których mowa w ustawie.

Bardzo istotne jest, ¿e nowelizowana ustawa utrzymuje obowi¹zek spó³dzielni mieszkaniowej do prze-
niesienia w³asnoœci lokalu na lokatora. Projektodawcy ustawy wyszli z tych samych za³o¿eñ, które towa-
rzyszy³y uchwalaniu ustawy z 14 czerwca 2007 r., maj¹c na uwadze uregulowanie sytuacji prawnej tych
lokali poprzez uw³aszczenie lokatorów cz³onków spó³dzielni. Wartoœci¹ naczeln¹ jest zaspokojenie po-
trzeb mieszkaniowych cz³onków spó³dzielni, zapewnienie im, a przede wszystkim ich rodzinom, bezpie-
czeñstwa finansowego i mieszkaniowego. Prawo w³asnoœci jest o wiele bardziej korzystne dla cz³onków
spó³dzielni ni¿ spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest to najpe³niejsze prawo rzeczo-
we, przenoszalne i – co wa¿niejsze – dziedziczne.

46. posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 grudnia 2009 r.
172 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 46. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku ze skierowan¹ do mnie proœb¹ pleszewskich samorz¹dowców o interwencjê uprzejmie pro-

szê o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy problem.
W projekcie nowelizacji rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z za-

kresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej, jak równie¿ w pro-
jektach zarz¹dzeñ prezesa NFZ na rok 2010 zrezygnowano z zadaniowej formy finansowania i zastosowa-
no tylko metodê kapitacyjn¹ finansowania œwiadczeñ pielêgniarki. Jako alternatywê wskazano mo¿li-
woœæ zawierania w domach pomocy spo³ecznej umów z rodzaju: œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze
w ramach opieki d³ugoterminowej. Forma zadaniowa by³a jasna, przejrzysta i ³atwa do wyegzekwowania
przez œwiadczeniobiorcê. Proponowane w ramach opieki d³ugoterminowej rozwi¹zania oparte na skali
Barthel 0–40 punktów pozbawi¹ œwiadczeñ z NFZ du¿¹ czêœæ mieszkañców domów pomocy spo³ecznej.
Opiekê nad mieszkañcami z ocen¹ w skali Barthel 45–60 punktów bêd¹ sprawowa³y ponownie pielêg-
niarki zatrudnione w domu pomocy spo³ecznej.

Obecnie w projekcie zarz¹dzenia prezesa NFZ w sprawie okreœlenia warunków zawierania i realizacji
umów z rodzaju: œwiadczenia pielêgnacyjne i opieka d³ugoterminowa, oraz w projekcie nowelizacji rozpo-
rz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych
i opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej wprowadzono zawê¿enie opieki nad pacjentami prze-
wlekle chorymi do uzyskania przez nich nie wiêcej ni¿ 40 punktów w skali Barthel, co pozbawi czêœæ pen-
sjonariuszy opieki pielêgnacyjnej finansowanej ze œrodków NFZ.

Samorz¹dowcy wskazuj¹, ¿e w latach 2008–2009 intensywnie zachêcano pielêgniarki zatrudnione na
etacie w DPS do tego, by podnosi³y swoje kwalifikacje i podpisywa³y kontrakty zadaniowe z NFZ na œwiad-
czenia pielêgniarki w formie indywidualnych praktyk lekarskich lub w niepublicznych zak³adach opieki
zdrowotnej. Niestety, ta forma prawna funkcjonowaæ bêdzie tylko do koñca 2009 r. NFZ nie przed³u¿y³
kontraktów na rok 2010. Powstaje wiêc pytanie, co siê stanie z pielêgniarkami zatrudnionymi na tych
kontraktach?

Maj¹c powy¿sze na uwadze, proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na wy¿ej postawione pytanie oraz o pod-
jêcie dzia³añ, które doprowadzi³yby do pe³nej wspó³pracy komisji sejmowych, ministra zdrowia i innych de-
cydentów, poniewa¿ potrzebne s¹ zmiany systemowe, jak równie¿ pe³na wspó³praca miêdzy Minister-
stwem Zdrowia, Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 8 paŸdziernika 2009 r. Wojewódzki S¹d Administracyjny w £odzi wyda³ wyrok w sprawie

I SA/£d 1509/08. Tym orzeczeniem s¹d uchyli³ decyzjê dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie okreœle-
nia zobowi¹zania podatkowego w podatku od towarów i us³ug za poszczególne miesi¹ce 2003 r.

Stan faktyczny sprawy przedstawia siê nastêpuj¹co: dyrektor Izby Skarbowej zaskar¿on¹ decyzj¹
utrzyma³ w mocy wczeœniejsz¹ decyzjê dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej, stwierdzaj¹c¹, zdaniem or-
ganów, spe³nienie siê w przypadku skar¿¹cego przes³anek warunkuj¹cych zastosowanie §48 ust. 4 pkt 1
lit. a rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonywania niektórych prze-
pisów ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 27 poz. 268 z póŸn. zm.).
Zdaniem organów skarbowych skar¿¹cy nie by³ uprawniony do obni¿enia podatku nale¿nego o podatek
naliczony, wynikaj¹cy z faktur VAT dotycz¹cych zakupu oleju napêdowego, poniewa¿ wystawcy zakwe-
stionowanych faktur nie byli uprawnieni do wystawiania faktur VAT z uwagi na fakt, ¿e nie byli oni pod-
miotami zarejestrowanymi na potrzeby podatku od towarów i us³ug.

Po ocenie stanu prawnego s¹d uchyli³ wskazan¹ wy¿ej decyzjê dyrektora Izby Skarbowej, jednak¿e w ni-
niejszym piœmie chcia³abym zwróciæ Panu Ministrowi uwagê na niektóre, szczególnie, moim zdaniem, wa¿-
ne argumenty s¹du zawarte w uzasadnieniu tego wyroku. Otó¿ s¹d, oceniaj¹c przepis §48 ust. 4 pkt 1
lit. a rozporz¹dzenia, stwierdzi³, ¿e ma on charakter niekonstytucyjny „w zakresie, w jakim wprowadza po-
jêcie «podmiotu nieuprawnionego do wystawiania faktur» w sytuacji, gdy ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r.
o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (DzU nr 11 poz. 50 z póŸn. zm.) ustanawia obo-
wi¹zek, a nie prawo, wystawiania faktur dokumentuj¹cych dokonanie czynnoœci opodatkowanych”. W tym
kontekœcie s¹d przytoczy³ fragment uzasadnienia wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie K 24/03, w którym trybuna³ uzna³, ¿e „gdy przepis rozporz¹dzenia zawiera istotne «nowo-
œci normatywne», czyli samoistnie uzupe³nia przepisy ustawy, a nie tylko ma na celu ich wykonanie, mo¿e
byæ uznany za niekonstytucyjny, jako naruszaj¹cy art. 92 ust. 1 Konstytucji”.

W powy¿szym zakresie, na podstawie analizy stanu faktycznego sprawy, s¹d stwierdzi³, ¿e stosownie
do art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym
(DzU nr 11 poz. 50 z póŸn. zm.), podatnicy obowi¹zani s¹ wystawiaæ fakturê stwierdzaj¹c¹ w szczególno-
œci sprzeda¿ towarów, jej datê, cenê jednostkow¹ bez podatku, wartoœæ sprzeda¿y, kwotê podatku, kwotê
nale¿noœci oraz dane dotycz¹ce podatnika i nabywcy. Zdaniem s¹du powy¿szy przepis ustawy nak³ada
na podatników obowi¹zek wystawiania faktur, a nie uprawnienie.

Ponadto s¹d wskaza³, ¿e podatnikiem, o którym mowa w powy¿szym akapicie, jest ka¿da osoba praw-
na lub jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej, a tak¿e osoba fizyczna, o której mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Panie Ministrze, proszê zwróciæ uwagê, ¿e nie ma przy tym znaczenia dla uz-
nania danego podmiotu za podatnika podatku VAT dope³nienie przez niego obowi¹zku rejestracji. Zatem
o tym, czy ktoœ jest podatnikiem VAT, nie przes¹dza rejestracja, lecz fakt wykonywania czynnoœci opo-
datkowanych, wskazanych w³aœnie w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Co wiêcej, ani art. 32 ust. 1 ustawy o VAT, ani inne przepisy tej ustawy nie ograniczaj¹ krêgu podatni-
ków zobowi¹zanych do wystawiania faktur tylko do podatników, którzy dope³nili obowi¹zku rejestracji.
S¹d stwierdzi³ ponadto, ¿e zale¿noœci, o której mowa w zdaniu poprzedzaj¹cym, nie sposób wyprowadziæ
z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy o VAT, poniewa¿ z ustawowego
upowa¿nienia nie wynika, ¿e organy podatkowe mog¹ wy³¹czaæ pewne grupy podatników z krêgu pod-
miotów obowi¹zanych do wystawiania faktur. Summa summarum s¹d stwierdzi³: „skoro niedope³nienie
obowi¹zku rejestracji przez podatnika podatku od towarów i us³ug nie zwalnia go z ustawowego obowi¹z-
ku wystawiania faktur stwierdzaj¹cych wykonanie czynnoœci opodatkowanych, to nie mo¿na takiego po-
datnika uznaæ za podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur”.

Godna podkreœlenia jest tak¿e okolicznoœæ, i¿ zarówno w §48 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporz¹dzenia, jak
i w innych przepisach, w których wymienione zosta³y przypadki, gdy nie przys³uguje podatnikom upra-
wnienie do obni¿enia podatku nale¿nego o podatek naliczony, ustawodawca (minister finansów) nie
wspomina o fakturach dokumentuj¹cych sprzeda¿ towaru lub us³ug wystawianych przez podatników,
którzy nie dope³nili obowi¹zku rejestracji. Argumentacjê przedstawion¹ w poprzedzaj¹cym zdaniu po-
par³ równie¿ Naczelny S¹d Administracyjny w wyroku z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie I FSK 219/09.

S¹d administracyjny w £odzi przyzna³ racjê podatnikowi, przy czym, w mojej opinii, organy s³u¿bowe
stosowa³y prawo w sposób nieprawid³owy i oczywiœcie niezgodny z jêzykow¹ interpretacj¹ przepisów za-
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równo rozporz¹dzenia, jak i ustawy o VAT. Tym samym narazi³y podatnika na szkodê, któr¹, w przypad-
ku udowodnienia, i¿ jest ona wynikiem dzia³ania organów skarbowych, nale¿a³oby oczywiœcie pokryæ
z pieniêdzy pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa. W mojej opinii nie mo¿e byæ tak, ¿e z jednej strony szuka
siê daleko id¹cych oszczêdnoœci, aby skonstruowaæ bud¿et, z drugiej zaœ – nie panuje siê nad administra-
cj¹ skarbow¹, co prowadzi do stosowania przez ni¹ prawa w sposób ra¿¹co niezgodny z brzmieniem obo-
wi¹zuj¹cych przepisów. Tym razem s¹d przyzna³ racjê podatnikowi, poniewa¿ zaskar¿y³ on wadliw¹ de-
cyzjê organów skarbowych, jednak bez odpowiedzi pozostaje pytanie, ile razy organy skarbowe wyda³y
podobn¹ decyzjê, która jednak, z ró¿nych powodów, nie zosta³a skierowana pod ocenê s¹du.

Bêdê wdziêczna Panu Ministrowi za wnikliwe rozwa¿enie zagadnieñ poruszonych w niniejszym piœ-
mie. Proszê równie¿, by odpowiedŸ, w której ustosunkuje siê Pan do moich stwierdzeñ przytoczonych po-
wy¿ej, uwzglêdnia³a równie¿ odpowiedzi na nastêpuj¹ce kwestie.

1. Czy podziela Pan ocenê s¹du, w której stwierdza on czêœciow¹ niekonstytucyjnoœæ §48 ust. 4 pkt 1
lit. a rozporz¹dzenia?

2. W przypadku odpowiedzi twierdz¹cej na pytanie pierwsze: jakie dzia³ania zostan¹ – czy mo¿e ju¿ zo-
sta³y – podjête w celu poprawy kwestionowanego paragrafu rozporz¹dzenia?

3. Czy mo¿liwe jest wydanie ogólnej interpretacji w zakresie opisanym powy¿ej, tak aby unikn¹æ nie-
w³aœciwego stosowania przepisów ustawy i rozporz¹dzenia przez organy skarbowe?

4. Czy argumentacja przyjêta przez s¹d na podstawie stanu faktycznego, o którym mowa powy¿ej, mo-
¿e byæ stosowana w drodze analogii tak¿e w odniesieniu do podatku akcyzowego?

Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do pana z problemem, jaki zosta³ do mnie zg³oszony podczas dy¿uru senatorskiego. Cho-

dzi o znajduj¹ce siê na terenie miasta Pi³y, ale nie tylko, pustostany, które s¹ w posiadaniu Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej.

Nadrzêdnym celem dzia³alnoœci Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zapisanym w ustawie o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ¿o³nierzy za-
wodowych. W tym w³aœnie celu Wojskowa Agencja Mieszkaniowa gromadzi zasoby mieszkaniowe w oko-
licy jednostek wojskowych.

Jak panu ministrowi wiadomo, przed kilkoma laty podczas reorganizacji Si³ Zbrojnych RP likwidacji
uleg³o wiele jednostek wojskowych usytuowanych na terenie naszego kraju, a wœród tych jednostek zna-
laz³y siê jednostki pilskie. W rezultacie wiele lokali bêd¹cych w zarz¹dzie Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej w Bydgoszczy uleg³o zwolnieniu.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Po pierwsze, czy resort obrony narodowej posiada pe³ny wykaz nieruchomoœci niezabudowanych i za-

budowanych w zasobie agencji przeznaczonych do obrotu?
Po drugie, czy nie s¹dzi pan minister, ¿e zgodnie z zasadami prawid³owej gospodarki mieszkaniowej

wolny zasób zbêdny z punktu widzenia zakwaterowania ¿o³nierzy zawodowych winien byæ przeznaczony
do sprzeda¿y lub przekazany samorz¹dom w celu odpowiedniego zagospodarowania? Myœlê, ¿e znacz¹co
wp³ynê³oby to na zmniejszenie listy osób i rodzin oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkania.

Po trzecie, czy nie s¹dzi pan minister, ¿e takie dzia³anie mog³oby doprowadziæ do tego, ¿e zdobyte w ten
sposób œrodki mo¿na by przeznaczyæ na realizacjê budownictwa mieszkaniowego w garnizonach, w któ-
rych potrzeby mieszkaniowe ¿o³nierzy s¹ niezaspokojone?

Osoba wnosz¹ca za¿alenie na dzia³ania agencji twierdzi, ¿e na terenie Pi³y i ca³ego kraju latami utrzy-
mywane s¹ pustostany. Dzieje siê tak nawet w bardzo zredukowanych garnizonach, gdzie zapotrzebowa-
nie na te lokale jest i bêdzie w przewidywanej przysz³oœci minimalne. Jeœli tak jest rzeczywiœcie, to trudno
nie zgodziæ siê z twierdzeniem o nieracjonalnym gospodarowaniu mieniem powierzonym WAM.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

oraz senatora Micha³a Ok³ê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do pana ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê na temat utylizacji amunicji w Wojsku

Polskim w ostatnich piêciu latach z podzia³em na rodzaje amunicji i podmioty wykonuj¹ce.
Do zwrócenia uwagi na ten problem sk³ania nas doœæ powszechna opinia – chcielibyœmy uzyskaæ jej

potwierdzenie lub zaprzeczenie – ¿e utylizacjê amunicji du¿ego kalibru, tê bardziej op³acaln¹, wykonuj¹
firmy prywatne, zaœ ma³ego kalibru, mniej op³acaln¹ – firmy pañstwowe.

Czy jest mo¿liwe, aby segregowanie amunicji nie odbywa³o siê wed³ug kalibru, lecz by przydzielane by-
³y ca³e magazyny? Wówczas firma wygrywaj¹ca przetarg utylizowa³aby wszystkie rodzaje amunicji.

Prosimy tak¿e o informacjê na temat wykorzystania mo¿liwoœci w zakresie utylizacji Zak³adów Mecha-
nicznych „Mesko” w Skar¿ysku oraz perspektyw rozwoju tego przedsiêbiorstwa.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Micha³ Ok³a
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ynê³a petycja plantatorów chmielu w sprawie sytuacji na rynku chmielu.

W swoim wyst¹pieniu plantatorzy zwracaj¹ uwagê na dramatyczn¹ sytuacjê, która ma miejsce w bie-
¿¹cym roku. Zdaniem plantatorów, tegoroczny sezon jest najgorszy od wielu lat. W swojej petycji planta-
torzy zwracaj¹ siê jednoczeœnie z nastêpuj¹cymi postulatami.

1. Przeprowadzenie skupu interwencyjnego po cenach op³acalnych, zwi¹zanych z kosztami produkcji
z rynku krajowego.

2. Zwiêkszenie dop³at obszarowych do upraw chmielu, tak jak na przyk³ad w Niemczech.
3. Ustalenie ewentualnych dop³at za zaprzestanie produkcji.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie intensywnych dzia³añ zmie-

rzaj¹cych do systemowego uregulowania sytuacji producentów chmielu.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wp³ywaj¹ proœby od przedstawicieli samorz¹du terytorialnego dotycz¹ce wyjaœnienia

zasad najmu, dzier¿awy i u¿yczenia nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ gminy.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie, czy w obecnym stanie prawnym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (DzU z 2004 r., nr 261,
poz. 2603 z póŸn. zm.) oraz kodeksem cywilnym, istnieje mo¿liwoœæ u¿yczenia nieruchomoœci gminnej na
rzecz stowarzyszenia prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bez stosowania procedur okreœlonych
w art. 37 tej ustawy, czy te¿ w ka¿dym przypadku najmu, dzier¿awy czy te¿ u¿yczenia nieruchomoœci sta-
nowi¹cych w³asnoœæ gminy, nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy cytowanej ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami i w zwi¹zku z tym z mocy prawa wy³¹czone jest stosowanie przepisów kodeksu cywilnego.

Jednoczeœnie proszê o udzielenie informacji, czy w przypadku zawierania przez gminê umowy u¿ycze-
nia nieruchomoœci komunalnych z innymi podmiotami istnieje kryterium, które wskazywa³oby na to,
kiedy maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, kiedy zaœ przepisy ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami.

Z powa¿aniem
Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W nawi¹zaniu do odpowiedzi z dnia 23 listopada 2009 r. na moje poprzednie oœwiadczenie w sprawie
obowi¹zku urz¹dzenia przez pracodawcê palarni w zak³adzie pracy pozwalam sobie przedstawiæ Pani Mi-
nister moje w¹tpliwoœci zwi¹zane z przedstawionym stanowiskiem.

W wy¿ej wymienionej odpowiedzi Pani Minister stwierdzi³a, ¿e „pracodawca, który nie zatrudnia praco-
wników pal¹cych, nie musi tworzyæ palarni, o czym œwiadczy samo przeznaczenie palarni, ale równie¿
przepisy §40 i §41 rozporz¹dzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy”.

Takie rozumowanie jest wprawdzie poprawne logicznie, ale niestety nie znajduje oparcia w obowi¹zu-
j¹cych przepisach. Rozporz¹dzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy stano-
wi po prostu, ¿e pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikowi pomieszczenia i urz¹dzenia
higieniczno-sanitarne, których rodzaj, liczba i wielkoœæ powinny byæ dostosowane do liczby zatrudnio-
nych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wy-
konywana. Wskazany przez Pani¹ Minister §41 za³¹cznika nr 3 do rozporz¹dzenia w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (a nie samego rozporz¹dzenia – jak wskaza³a Pani Minister)
wskazuje sposób obliczania minimalnej powierzchni samej palarni, w zale¿noœci od liczby osób korzysta-
j¹cych z niej w trakcie najliczniejszej zmiany.

Pracodawca nie jest jednak w stanie w ¿aden sposób ustaliæ, ile osób bêdzie korzystaæ lub faktycz-
nie korzysta z palarni. Móg³by to zrobiæ teoretycznie na dwa sposoby: poprzez zebranie oœwiadczeñ od
pracowników lub poprzez obserwacjê palarni w trakcie pracy najliczniejszej zmiany. W pierwszym
przypadku z³o¿enie zapytania pracownikowi o palenie papierosów mo¿e byæ niezgodne z art. 221 ko-
deksu pracy.

Przepis art. 221 §2 kodeksu pracy stanowi, ¿e pracodawca ma prawo ¿¹daæ od pracownika nastêpu-
j¹cych danych:

1) imiê (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) data urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykszta³cenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Mo¿e tak¿e za¿¹daæ innych danych osobowych pracownika, a tak¿e imion i nazwisk oraz dat urodzenia

dzieci pracownika, je¿eli podanie takich danych jest konieczne ze wzglêdu na korzystanie pracownika ze
szczególnych uprawnieñ przewidzianych w prawie pracy. Ponadto, art. 221 §4 pozwala pracodawcy ¿¹daæ
podania innych danych osobowych, je¿eli obowi¹zek ich podania wynika z odrêbnych przepisów.

Wydaje siê wiêc, i¿ ani na podstawie art. 221 §2, ani §4 kodeksu pracy pracodawca nie mo¿e ¿¹daæ od
pracowników podania danych dotycz¹cych na³ogów, a w szczególnoœci palenia tytoniu, gdy¿ podanie
tych danych nie jest konieczne ze wzglêdu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnieñ
przewidzianych w prawie pracy. Odrêbne przepisy tak¿e nie wymagaj¹ ich podania. Ochronê tych danych
wprowadza ponadto ustawa o ochronie danych osobowych.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania mo¿na dojœæ do przekonania, ¿e pracodawca nie mo¿e dowie-
dzieæ siê o paleniu tytoniu przez pracowników poprzez z³o¿enie przez nich stosownych oœwiadczeñ.
W zwi¹zku z tym pracodawca nie bêdzie wiedzia³, czy ma obowi¹zek urz¹dzenia palarni czy nie (je¿eli
przyj¹æ stanowisko Pani Minister) oraz jak du¿¹ powierzchniê powinna ona zajmowaæ. Taki stan, polega-
j¹cy na niepewnoœci zapisów prawa, jest bardzo niekorzystny dla przedsiêbiorców.

Drug¹ metod¹ uzyskania informacji o liczbie pal¹cych podczas najliczniejszej zmiany jest obserwa-
cja palarni w celu ustalenia liczby osób z niej korzystaj¹cych. Nie wiadomo jednak, jak d³ugo tak¹ ob-
serwacjê pracodawca powinien prowadziæ i kto w jego imieniu móg³by to robiæ. Prowadzenie takiej ob-
serwacji nara¿a pracodawcê na koszty i jest praktycznie niewykonalne. Mo¿e siê te¿ okazaæ, ¿e nikt
z personelu nie bêdzie korzysta³ z palarni. Pracodawca dowie siê w ten sposób, ¿e nie mia³ obowi¹zku
urz¹dzenia takiego pomieszczenia (przyjmuj¹c stanowisko Pani Minister w sprawie obowi¹zku
urz¹dzania palarni).

To rozumowanie pokazuje, ¿e uzale¿nianie obowi¹zku urz¹dzenia palarni od faktu zatrudniania osób
pal¹cych i ich liczby jest wykonalne ze wzglêdów praktycznych. Wprowadzanie obowi¹zku urz¹dzenia
palarni nawet wtedy, gdy nikt nie bêdzie z niej korzystaæ, równie¿ jest g³êboko bezzasadne.
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W zwi¹zku z powy¿szym pozwalam sobie powtórzyæ moje stanowisko z poprzedniego oœwiadczenia, i¿
przepisy dotycz¹ce urz¹dzania palarni w zak³adach pracy s¹ b³êdne, niemo¿liwe do praktycznego stoso-
wania oraz nara¿aj¹ pracodawcê na ogromne koszty.

Bêdê zobowi¹zany za ustosunkowanie siê Pani Minister do mojego stanowiska oraz wskazanie prakty-
cznego sposobu uzyskiwania przez pracodawcê informacji o liczbie pracowników pal¹cych papierosy.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W nawi¹zaniu do odpowiedzi na moje oœwiadczenie z dnia 16 lipca 2009 r. pozwalam sobie zwróciæ siê
do pani minister o ponowne udzielenie odpowiedzi, poniewa¿ przekazane mi stanowisko z dnia 19 sier-
pnia 2009 r. nie zawiera odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.

Oœwiadczenie moje nie podawa³o w w¹tpliwoœæ procedury rejestracyjnej œrodków homeopatycznych,
co zosta³o szczegó³owo wyjaœnione w piœmie ministerstwa. Moje zastrze¿enia dotyczy³y legalnoœci stoso-
wania œrodków homeopatycznych przez lekarzy medycyny, w niezgodzie z wiedz¹ medyczn¹, w œwietle
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (DzU
z 2009 r. nr 52, poz. 417), który stanowi, i¿ pacjent ma prawo do œwiadczeñ zdrowotnych odpowiada-
j¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Wskazane prawo pacjenta jest zagro¿one przez art. 45 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty (DzU z 2008 r. nr 136, poz. 857), który pozwala lekarzowi ordynowaæ te œrodki
farmaceutyczne (obecnie produkty lecznicze) i materia³y medyczne (obecnie wyroby medyczne), które s¹
dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach.
Na tej podstawie lekarz medycyny mo¿e zaleciæ pacjentowi równie¿ œrodki homeopatyczne, które ze
wzglêdu na brak dowodów skutecznoœci terapeutycznej nie spe³niaj¹ kryterium odpowiadania aktualnej
wiedzy medycznej.

Proszê o ponowne ustosunkowanie siê ministerstwa do przedstawionego zagadnienia.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Ograniczenie emisji CO2 jest i niew¹tpliwie w dalszym ci¹gu powinno byæ jednym z priorytetów polityki

energetycznej pañstw, tak¿e Polski. W ostatnim czasie Polska dokona³a redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych w stosunku do roku bazowego o 32%, choæ zobowi¹zana by³a to zrobiæ jedynie o 6%, zaœ niektóre
kraje Unii Europejskiej, które mia³y dokonaæ redukcji o 8%, temu nie sprosta³y. Te ostatnie powinny po-
nieœæ okreœlone konsekwencje finansowe. Niezale¿nie od tego, w dalszym ci¹gu to Polska jest okreœlana
jako najwiêkszy truciciel gazem CO2. Pojawiaj¹ siê tak¿e kolejne zapowiedzi rz¹du PO–PSL, ¿e Polska jest
gotowa uczestniczyæ w projekcie redukcji emisji CO2 o 30%.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do pana premiera z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Dlaczego dzia³ania rz¹du w wy¿ej wymienionej kwestii ograniczaj¹ siê w istocie do blokady polskiego

wêgla?
2. Czy to nie uzale¿ni naszego pañstwa od dostaw zewnêtrznych? Jakie kroki s¹ podejmowane, aby do

tego nie dopuœciæ?
3. Dlaczego Polska jako jeden z g³ównych reduktorów CO2 nie mia³a decyduj¹cej pozycji w Kopenha-

dze? Przecie¿ inne pañstwa nie mog¹ poszczyciæ siê tak znaczn¹ redukcj¹.
4. Czy polski rz¹d bêdzie domaga³ siê od Komisji Europejskiej, aby ta opublikowa³a ró¿nice miêdzy po-

ziomami zobowi¹zañ poszczególnych pañstw, ró¿nice, które powsta³y miêdzy rokiem 2005 a ro-
kiem 2008? Je¿eli tak, to proszê o wskazanie konkretnych dat, a je¿eli nie, to proszê o przedstawienie
przyczyn.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Propagowany przez czo³owych polityków Platformy Obywatelskiej pomys³ znacz¹cego u³atwienia do-

stêpu do broni zbulwersowa³ polskie spo³eczeñstwo.
Obecnie zezwolenia na posiadanie broni s¹ wydawane przez wojewódzkich komendantów Policji na

podstawie doœæ restrykcyjnych przepisów. Dziêki temu, ¿e nie ka¿dy ma dostêp do broni, obywatele Rze-
czypospolitej Polskiej czuj¹ siê bezpieczniej na polskich ulicach.

Pomys³ zliberalizowania wspomnianych przepisów w istocie doprowadzi do tego, i¿ sklepy z broni¹ sta-
n¹ otworem przed wiêkszoœci¹ doros³ych Polaków. Nie bêd¹ wymagane zezwolenia na broñ gazow¹ czy
pneumatyczn¹, lecz jedynie na broñ paln¹. Nie trzeba bêdzie ju¿ spe³niaæ restrykcyjnych warunków. Ka-
¿dy doros³y Polak, który nie leczy siê psychiatrycznie, nie by³ karany i potrafi strzelaæ, bêdzie móg³ otrzy-
maæ zezwolenie.

Kwestiê u³atwiania dostêpu do broni najlepiej rozpatrzyæ w kontekœcie krwawych zamachów w szko-
³ach w Stanach Zjednoczonych. Przyk³ady z USA uwidoczniaj¹, jakie dramaty s¹ zwi¹zane z ³atwym do-
stêpem do broni oraz jakie rodzi to konsekwencje.

Bior¹c pod uwagê, i¿ liberalizacja wymienionych przepisów w Polsce nie jest konieczna, a nawet nie
jest potrzebna, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami:

1. Czy pomys³ zliberalizowania przepisów o dostêpie do broni jest czêœci¹ programu Platformy Obywa-
telskiej, która bêdzie realizowana? Je¿eli tak, to jak daleko siêga zak³adana „liberalizacja” wspomnia-
nych przepisów?

2. Jakie œrodki zostan¹ ewentualnie przedsiêwziête, by w Polsce nie dochodzi³o do takich dramatów,
jakie w ostatnich latach mia³y miejsce w Stanach Zjednoczonych?

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 Skarbu Pañ-
stwa Aleksandra Grada

Sytuacja polskich przedsiêbiorstw przemys³u drzewnego jest bardzo niepokoj¹ca. Polska Izba Gospo-
darcza Przemys³u Drzewnego bije na alarm, poniewa¿ podjête przez ministrów œrodowiska i gospodarki
decyzje pozwoli³y dyrektorowi generalnemu Lasów Pañstwowych po raz kolejny narzuciæ izbie gorsze, ni¿
obowi¹zywa³y do tej pory, rozwi¹zania w handlu polskim drewnem na 2010 r. Oparte s¹ one bowiem na
otwartym systemie aukcyjnym, stanowi¹cym zaprzeczenie jakiejkolwiek stabilnoœci i szans rozwoju
przemys³u drzewnego. Niestety, jak twierdz¹ przedsiêbiorcy, zignorowano wszelkie wysy³ane przez nich
sygna³y o z³ej sytuacji przemys³u, a propozycji rozwi¹zañ nie wziêto pod uwagê. Zamiast poprawiæ sytua-
cjê zaopatrzeniow¹, pogorszono j¹.

Wprowadzone zmiany otwieraj¹ drogê do spekulacyjnych zakupów drewna i niszczenia polskich
przedsiêbiorstw przez pozbawienie ich dostêpu do surowca. Zgodnie z obecnym porz¹dkiem prawnym,
dyrektor generalny Lasów Pañstwowych nie ma ¿adnych uprawnieñ do dysponowania drewnem, które
jest mieniem Skarbu Pañstwa. Sytuacja wielu polskich przedsiêbiorstw przerabiaj¹cych drewno staje siê
krytyczna. Zaczyna siê realizowaæ scenariusz, przed którym przedsiêbiorcy ostrzegali. Narzucony sys-
tem sprzeda¿y otwiera spekulantom i wielkim koncernom szeroki dostêp do zasobów polskiego drewna,
do dobra narodowego o strategicznym znaczeniu. Wielkie koncerny nie zawahaj¹ siê wykorzystaæ swojej
przewagi finansowej do przejêcia tych zasobów, by zrujnowaæ polskie przedsiêbiorstwa. Polscy przedsiê-
biorcy maj¹ uzasadnione podejrzenia, ¿e jest to planowe dzia³anie nieuczciwej konkurencji, rozmyœlnie
oferuj¹cej nadmiernie zawy¿one ceny w celu opanowania polskiego rynku.

Wychodz¹c naprzeciw postulatom polskich przedsiêbiorców, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹
o podjêcie natychmiastowych dzia³añ w celu sprawdzenia procedur sprzeda¿y drewna na pierwsze pó³ro-
cze 2010 r. i, w miarê mo¿liwoœci, o uniewa¿nienie tych procedur w czêœci opartej na tzw. systemowych
przetargach nieograniczonych lub wskazanie innego skutecznego rozwi¹zania, a tak¿e objêcie tej sprze-
da¿y kontrol¹ pañstwa.

Niestety, istniej¹ca sytuacja mo¿e w krótkim czasie doprowadziæ do fali bankructw przedsiêbiorstw,
strat dochodów Skarbu Pañstwa i utraty setek miejsc pracy. Przedsiêbiorcy pragn¹, aby w imiê dobra
polskiej gospodarki, zasady i regu³y handlu drewnem pochodz¹cym z lasów nale¿¹cych do Skarbu Pañ-
stwa, którym w ca³oœci dysponuje monopolista, Pañstwowe Gospodarstwo Leœne„Lasy Pañstwowe”, zo-
sta³y doprowadzone do takiej formy, jaka pozwoli na stabilne zaopatrzenie rodzimych zak³adów i na roz-
wój przemys³u drzewnego.

Janina Fetliñska
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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

Nawi¹zuj¹c do z³o¿onego przeze mnie na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 16 lipca 2009 r. oœwiadczenia
w sprawie powtarzaj¹cych siê w prasie sformu³owañ takich jak „polskie obozy koncentracyjne”, „polski
obóz zag³ady w Sobiborze”, „polski esesmañski obóz zag³ady” itp., zwracam siê ponownie z wnioskiem
o podjêcie bardziej zdecydowanych kroków przeciwko pojawiaj¹cym siê coraz czêœciej w zachodnich me-
diach sformu³owaniom, z których wynika, ¿e za eksterminacjê ¯ydów w obozach koncentracyjnych odpo-
wiedzialni s¹ Polacy.

Zdaniem by³ego prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej Leona Kieresa i szefa pionu œledczego IPN Witol-
da Kuleszy mówienie o „polskich obozach zag³ady” zalicza siê do k³amstwa oœwiêcimskiego.

K³amstwo oœwiêcimskie jest powszechnie potêpiane jako twierdzenie niezgodne z prawd¹ historyczn¹
oraz niezgodne z pamiêci¹ i czci¹ dla ofiar Holocaustu. W wielu krajach, w tym w Polsce, istniej¹ obostrze-
nia prawne, nak³adaj¹ce na organy pañstwowe obowi¹zek œcigania z urzêdu osób szerz¹cych k³amstwo
oœwiêcimskie. Dlatego te¿ wzywam rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej, a zw³aszcza Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, do zwrócenia uwagi rz¹dom krajów, w których takie incydenty maj¹ miejsce, ¿e tego rodzaju
sprzeczne z prawd¹ historyczn¹ stwierdzenia s¹ k³amstwem oœwiêcimskim, a wiêc przestêpstwem œciga-
nym z urzêdu. Rz¹d RP powinien domagaæ siê, aby autorzy takich tekstów byli poci¹gani do odpowie-
dzialnoœci karnej. Polskie placówki dyplomatyczne powinny kierowaæ, zamiast listów protestacyjnych do
redakcji gazet, doniesienia o pope³nieniu przestêpstwa do odpowiednich organów s¹dowych.

Niew¹tpliwie domaganie siê bardzo wysokiej kary pieniê¿nej, nawet 1 miliarda euro, oraz wielokrotne-
go publikowania sprostowañ na pierwszych stronach gazet za podawanie przez media krzywdz¹cych
nas, Polaków, k³amstw, mo¿e siê okazaæ jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania rozprzestrze-
nianiu siê tych g³osz¹cych nieprawdê sformu³owañ. Gdyby gazety i wydawnictwa musia³y liczyæ siê
z przegranymi procesami i p³aceniem wysokich odszkodowañ, w redakcjach zwracano by wiêksz¹ uwagê
na tego typu zwroty, wysokie kary zmusi³yby zachodnich dziennikarzy do wiêkszej rozwagi i rzetelnoœci.
Procesy takie mia³yby równie¿ du¿e znaczenie dla propagowania prawdy historycznej.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakuba Szulca

Nawi¹zuj¹c do odpowiedzi Pana Ministra na oœwiadczenie z³o¿one przeze mnie i pana senatora Goga-
cza na posiedzeniu Senatu w dniu 7 paŸdziernika 2009 r. w sprawie œwiadczeñ pielêgniarskich w podsta-
wowej opiece zdrowotnej i œwiadczeñ opiekuñczych w ramach opieki d³ugoterminowej przyznajê, ¿e Pan
Minister w sposób obszerny przywo³a³ obowi¹zuj¹ce akty prawne dotycz¹ce poruszanej przez nas spra-
wy, jednak nie odniós³ siê Pan Minister do poruszonych zagadnieñ i nie wskaza³ sposobu kontynuacji
opieki nad zadeklarowanymi pacjentami w ich miejscu zamieszkania, co by³o przedmiotem wyst¹pienia.

Œrodowiska pielêgniarskie zwracaj¹ uwagê na niezrozumienie przez Ministerstwo Zdrowia problemu
w œwietle przyjêtych rozwi¹zañ prawnych. Pan minister wskazuje co prawda na hipotetyczn¹ mo¿liwoœæ
realizacji zadañ przez pielêgniarkê POZ, jednak po analizie ca³okszta³tu zadañ pielêgniarki POZ w odnie-
sieniu do liczby zadeklarowanych do niej œwiadczeniobiorców (do 2 tysiêcy 750 osób) ¿aden zapis nowego
rozporz¹dzenia nie daje praktycznej mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug zgodnie z zakresem kompetencji pie-
lêgniarki POZ. W³aœnie ta kwestia by³a i nadal pozostaje przedmiotem niepokoju zarówno pacjentów, jak
i pielêgniarek.

W œwietle tego nie mo¿na zgodziæ siê z udzielon¹ odpowiedzi¹, ¿e „likwidacja metody zadaniowej przy rozli-
czaniu realizacji œwiadczeñpielêgniarki POZniemaprze³o¿enianadostêpnoœædo tychœwiadczeñ”.Niestety –
ma i nale¿y ten fakt podkreœliæ. Wed³ug przytaczanego zarz¹dzenia nr 105/2008/DOS pielêgniarka POZ
mog³a mieæ pod swoj¹ opiek¹ populacjê licz¹c¹ do 2 tysiêcy 750 osób (metoda kapitacyjna) b¹dŸ realizowaæ
pielêgniarsk¹opiekêdomow¹nadoœmiomaciê¿kochorymi (metodazadaniowa). PrzytoczonaodpowiedŸb³ê-
dnie ³¹czy te dwie metody. Pielêgniarka POZ nie mog³a realizowaæ obu form opieki jednoczeœnie. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e pacjenci, którzy uzyskali do 60 pktów w skali Barthel i s¹ objêci dotychczasow¹ opiek¹ zadaniow¹,
wymagaj¹ specjalistycznych procedur oraz czasu na ich realizacjê. Rozwi¹zania przyjête w nowych rozpo-
rz¹dzeniach pomijaj¹ istnienie potrzeb tej grupy œwiadczeniobiorców.

Przedstawione w piœmie Pana Ministra informacje odnoœnie do rozliczania przyjêtej przez pielêgniarkê
w 2009 r. formy zadaniowej nie odnosz¹ siê do rozliczania pracy pielêgniarki w 2010 r. i nie by³y przed-
miotem w¹tpliwoœci.

Sygnalizowane zaœ regulacje dotycz¹ce zwiêkszenia dostêpnoœci do pielêgniarskiej d³ugoterminowej
opieki domowej, mimo rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie œwiadczeñ
gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych, do dnia dzisiejszego nie doczeka-
³y siê rozwi¹zañ organizacyjnych (warunków zawierania i realizacji umów) w Narodowym Funduszu
Zdrowia. W¹tpliwoœci oraz uzasadnione obawy œrodowiska pacjentów i pielêgniarek w dalszym ci¹gu po-
zostaj¹ bez rzeczowego wyjaœnienia.

W odniesieniu do odpowiedzi Pana Ministra, która wzbudzi³a szereg w¹tpliwoœci, Naczelna Rada Pie-
lêgniarek i Po³o¿nych podpisa³a Stanowisko nr 38 z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pilnego og³oszenia
konkursów ofert w przedmiocie pielêgniarskiej opieki d³ugoterminowej, którego fragment pozwalam so-
bie przytoczyæ: „Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych, dzia³aj¹c w imieniu osób przewlekle chorych,
niepe³nosprawnych, niezdolnych do samodzielnej codziennej egzystencji, w tym mieszkañców domów
pomocy spo³ecznej, wyra¿a stanowczy protest w zwi¹zku z brakiem dzia³añ ministra zdrowia, prezesa
NFZ, zmierzaj¹cych do zawarcia umów na realizacjê œwiadczeñ w zakresie pielêgniarskiej opieki d³ugo-
terminowej. Brak podjêcia natychmiastowych dzia³añ pozbawi od 1 stycznia 2010 r. tysi¹ce pacjentów
wy¿ej wymienionej pielêgniarskiej opieki. Oczekujemy zastosowania rozwi¹zañ prawnych, które zagwa-
rantuj¹ ci¹g³oœæ tej opieki”.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o wziêcie pod uwagê przytoczonego stanowiska Naczelnej Rady Pielêg-
niarek i Po³o¿nych i podjêcie dzia³añ, które zabezpiecz¹ pielêgniarsk¹ opiekê d³ugoterminow¹ osobom
przewlekle chorym i niepe³nosprawnym.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Niniejszym wyra¿am poparcie dla stanowiska Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego z dnia

24 listopada 2009 r. w zakresie koniecznoœci dokonania pilnych zmian w odniesieniu do aktualnej sytua-
cji dotycz¹cej ochrony zdrowia na Warmii i Mazurach. Jak wykazuj¹ cz³onkowie sejmiku, wzrost liczby
œwiadczeñ wykonywanych ponad limity wskazane w umowach zawartych z Narodowym Funduszem
Zdrowia w okresie od stycznia do wrzeœnia bie¿¹cego roku wyniós³ 77 milionów z³. W tym niezap³acone
œwiadczenia ratuj¹ce ¿ycie to kwota siêgaj¹ca a¿ 30 milionów z³otych. Sytuacja ta powoduje ograniczenie
dostêpnoœci do œwiadczeñ zdrowotnych i stanowi zagro¿enie dla zachowania p³ynnoœci finansowej pod-
miotów.

Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê Pani Minister na tragiczn¹ sytuacjê szpitali psychiatrycznych w wo-
jewództwie warmiñsko-mazurskim. W szpitalu psychiatrycznym w Olsztynie ponad po³owa lekarzy z³o-
¿y³a wypowiedzenia, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do ca³kowitego parali¿u placówki. Szpitale
psychiatryczne na Warmii i Mazurach maj¹ najni¿sz¹ w kraju wycenê punktu, która wynosi 8,70 z³, pod-
czas gdy œrednia krajowa wynosi 10,42 z³. Niniejsza dysproporcja nie jest uzasadniona.

W zwi¹zku z wy¿ej wskazanymi okolicznoœciami kierujê do Pani Minister nastêpuj¹ce pytania.
1 . Czy is tn ie j e mo¿ l iwoœæ przesun iêc ia œrodków ujê tych w plan ie f inansowania

warmiñsko-mazurskiego oddzia³u NFZ przeznaczonych na œwiadczenia z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej na op³acenie œwiadczeñ wykonanych ponad limity w lecznictwie szpitalnym?

2. Jakie czynnoœci zamierza podj¹æ resort ochrony zdrowia w celu poprawy sytuacji szpitali psychiatry-
cznych w województwie warmiñsko-mazurskim?

Z powa¿aniem
prof. Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o wyjaœnienie sytuacj i Akademii

Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi oraz o udzielenie informacji, kiedy Ministerstwo Nauki i Szkolni-
ctwa Wy¿szego podejmie ostateczn¹ decyzjê w sprawie procedury likwidacji uczelni.

14 grudnia 2009 r. do mojego biura senatorskiego wp³ynê³o pismo od zaniepokojonych o los szko³y
pracowników uczelni. Pracownicy poinformowali mnie o spotkaniu, które odby³o siê z ich udzia³em
w MNiSW. S¹ zaniepokojeni przeci¹gaj¹c¹ siê procedur¹ likwidacyjn¹, której zakoñczenie mo¿e nast¹piæ
dopiero w nowym roku akademickim. Sytuacja ta budzi obawy wœród pracowników, narusza reputacjê
uczelni, a tak¿e negatywnie wp³ywa na jej stabilnoœæ oraz normalne funkcjonowanie.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ AHE to nie tylko uczelnia, ale tak¿e inwestor, firma i pracodawca o du¿ym znacze-
niu dla rozwoju regionu ³ódzkiego. Pracê w akademii straci³o ju¿ tysi¹c piêæset osób, a kolejnych piêæset
zostanie zwolnionych do koñca marca 2010 r. Dalsza degradacja AHE mo¿e spowodowaæ utratê pracy
przez tysi¹ce osób. Œrodki do ¿ycia strac¹ nie tylko pracownicy, ale tak¿e ich rodziny.

Jako senator zwi¹zany z regionem ³ódzkim czujê siê odpowiedzialny za los pracowników AHE i sytua-
cjê, w jakiej siê znaleŸli. Z przebiegu zdarzeñ, które obserwujê, wynika, i¿ uczelnia dostosowa³a siê do
wszystkich zaleceñ pani minister. Dlatego te¿ zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wskazanie warunków, ja-
kie jeszcze musi spe³niæ akademia, aby procedura likwidacyjna zosta³a niezw³ocznie uchylona. Jestem
przekonany, i¿ warunki postawione przez pani¹ minister zostan¹ w pe³ni zrealizowane.

Z powa¿aniem
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego w Rybniku zwrócili siê zaniepokojeni pracownicy Elektrowni „Rybnik”,

prosz¹c o pomoc w wyjaœnieniu bulwersuj¹cej sprawy.
Électricité de France Polska Sp. z o.o. zarz¹dzaj¹ca kilkoma zak³adami z bran¿y energetycznej od d³u¿-

szego czasu planuje reorganizacjê œwiadczenia us³ug finansowo-ksiêgowych, informatycznych, logisty-
cznych, in¿ynierskich oraz zarz¹dzania personelem. W wyniku tych zmian ma powstaæ Centrum Us³ug
Wspólnych z siedzib¹ w Krakowie, co wi¹¿e siê z wydzieleniem wy¿ej wymienionych obszarów z poszcze-
gólnych spó³ek i masowymi zwolnieniami pracowników EdF Polska. Zagro¿enie zwolnieniem z pracy,
skutkuj¹ce wzrostem bezrobocia, jest wielce bulwersuj¹ce w sytuacji, gdy ju¿ teraz na rynku pracy bar-
dzo trudno znaleŸæ pracê. Z tym wiêkszym niedowierzaniem œrodowisko pracowników EdF przyjê³o wia-
domoœæ, ¿e Électricité de France Polska Sp. z o.o. z jednej strony w ramach restrukturyzacji zamierza
zwolniæ z pracy kilkuset pracowników, a z drugiej strony – podpisuje umowê z Ministerstwem Gospodar-
ki na kwotê 15 438 254,40 z³, dotycz¹c¹ dofinansowania unijnego w ramach dzia³ania 4,5 POIG maj¹cego
zapewniæ powstanie zaledwie oko³o stu nowych miejsc pracy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czyministerstwogospodarkipodzielaw¹tpliwoœci, jakie towarzysz¹pracownikomzatrudnionymwEdF?
Czy wspomaganie firm w tworzeniu nowych miejsc pracy, podczas gdy w tym samym czasie zwalniaj¹

one pracowników w dzia³ach podlegaj¹cych restrukturyzacji, jest zgodne z prawem unijnym?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego w ¯orach zwracaj¹ siê zaniepokojeni mieszkañcy ¯or z proœb¹ o pomoc

w sprawie przyœpieszenia wydawania przez wojewodê œl¹skiego decyzji ustalaj¹cych odszkodowania za
nieruchomoœci, które zosta³y zajête pod budowê ¿orskiego odcinka drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna.

Zarz¹dca drogi, prezydent miasta ¯ory, 27 stycznia 2009 r. wyst¹pi³ do wojewody œl¹skiego z wnios-
kiem o wydanie zezwolenia na realizacjê inwestycji drogowej. Wojewoda œl¹ski w dniu 23 kwietnia 2009 r.
wyda³ decyzjê nr 1/2009 zezwalaj¹c¹ na realizacjê inwestycji i nada³ tej decyzji rygor natychmiastowej
wykonalnoœci. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, ¿e zosta³y z³o¿one dwa odwo³ania od tej de-
cyzji, które zosta³y wys³ane do ministra infrastruktury w dniu 2 lipca 2009 r., a rozpatrzono je dopiero
22 paŸdziernika 2009 r.

Z tego powodu, ¿e decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoœci, inwestor rozpocz¹³ prace bu-
dowlane jeszcze przed rozpatrzeniem tych odwo³añ przez ministra infrastruktury. W celu wykonania
prac budowlanych zajête zosta³y nieruchomoœci, które z mocy prawa maj¹ przejœæ na w³asnoœæ jednostki
samorz¹du terytorialnego z dniem, w którym wspomniana decyzja stanie siê ostateczna.

Zgodnie z art. 12 ust. 4a i ust. 4b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzje ustalaj¹ce wysokoœæ odszkodowania za
nieruchomoœci, które z mocy prawa przesta³y byæ w³asnoœci¹ dotychczasowych w³aœcicieli, maj¹ byæ wy-
dawane przez organ wydaj¹cy decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej w terminie trzydzie-
stu dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na jej realizacjê sta³a siê ostateczna.

Pomimo znacznego up³ywu czasu i faktycznego zajêcia nieruchomoœci przez inwestora decyzje ustala-
j¹ce wysokoœæ odszkodowañ wci¹¿ nie s¹ jednak wydawane przez wojewodê œl¹skiego. Powoduje to zde-
nerwowanie i zniecierpliwienie poprzednich w³aœcicieli nieruchomoœci, co skutkuje utrat¹ zaufania oby-
wateli do pañstwa polskiego, gdy¿ stanowi¹ce ich w³asnoœæ nieruchomoœci zosta³y przejête na cele publi-
czne bez uprzedniej wyp³aty odszkodowañ.

Z art. 11g ust. 2 ustawy, o której mowa, wynika, ¿e odwo³anie siê strony od decyzji o zezwoleniu na rea-
lizacjê inwestycji drogowej rozpatruje siê w ci¹gu trzydziestu dni. Z uwagi na tê kwestiê proszê o wyjaœ-
nienie, czy organ odwo³awczy rozpatrzy³ wniesione w niniejszej sprawie odwo³ania w ustawowym termi-
nie, a je¿eli nie, to proszê o wskazanie przyczyn zw³oki.

Zwracam siê równie¿ z proœb¹, aby Pan Minister obj¹³ nadzór nad tocz¹cym siê postêpowaniem admi-
nistracyjnym. Proszê tak¿e o osobisty nadzór Pana Ministra nad realizacj¹ przez wojewodê œl¹skiego
ustawowego obowi¹zku, jakim jest wydawanie bez zbêdnej zw³oki decyzji ustalaj¹cych wysokoœæ odszko-
dowania za przejête nieruchomoœci. Umo¿liwi to w praktyce realizacjê zasady pog³êbienia zaufania oby-
watela do organów pañstwa oraz doprowadzi do realizacji konstytucyjnej zasady, jak¹ jest dopuszczal-
noœæ wyw³aszczenia jedynie na cele publiczne i za s³usznym odszkodowaniem.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ budowy gazoportu w Œwinoujœciu, a w szczególnoœci na temat harmo-

nogramu prac, przewidywanych kosztów, projektu i procesu decyzyjnego, który ma doprowadziæ do sku-
tecznego przeprowadzenia tego przedsiêwziêcia.

Proszê te¿ o informacjê, ile statków docelowo, w zwi¹zku z podpisanymi umowami, bêdzie rocznie ko-
rzysta³o z tego terminala.

Informacja ta jest istotna w kontekœcie bezpieczeñstwa energetycznego kraju oraz dywersyfikacji do-
staw gazu. Czytelnoœæ i skutecznoœæ procesów maj¹cych doprowadziæ do zamierzonych skutków jest ko-
nieczna.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
Maciej Klima
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ budowy elektrowni atomowych; w szczególnoœci chodzi o harmonogram

prac, przewidywane koszty, projekt i proces decyzyjny, który ma doprowadziæ do skutecznego przepro-
wadzenia tego przedsiêwziêcia.

Informacja ta jest istotna w zwi¹zku z bezpieczeñstwem energetycznym kraju. Czytelnoœæ i skutecz-
noœæ procesów maj¹cych doprowadziæ do zamierzonych skutków jest konieczna.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
Maciej Klima
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z otrzymanym od pracowników Oœrodka Zamiejscowego w Kaliszu Izby Skarbowej w Pozna-

niu apelem, dotycz¹cym proœby o podjêcie dzia³añ w sprawie planowanej przez Ministerstwo Finansów
likwidacji oœrodków zamiejscowych w Kaliszu i Pile, sk³adam niniejsze oœwiadczenie.

Oœrodki zamiejscowe, a wczeœniej izby skarbowe w Kaliszu i Pile, funkcjonuj¹ od blisko trzydziestu lat.
W œwiadomoœci mieszkañców tych regionów utrwali³o siê ju¿ przekonanie, ¿e s¹ to organy, do których mo¿-
na siê zwróciæ w celu uzyskania niezbêdnych informacji i przy niewielkich kosztach i niewielkiej stracie
czasu mo¿na mieæ zapewniony czynny udzia³ w postêpowaniu odwo³awczym. Likwidacja oœrodków zamiej-
scowych w Kaliszu i Pile zniweczy to dobrodziejstwo i spowoduje, ¿e obywatel straci mnóstwo pieniêdzy
i czasu na dojazd do Poznania, a wyprawa z najdalszych miejsc Wielkopolski zajmie nawet ca³y dzieñ.

Niezrozumia³a jest dla mnie decyzja pana dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dotycz¹ca likwidacji
oœrodków zamiejscowych w Kaliszu i Pile, gdy¿ wed³ug pracowników dotychczasowe struktury izb skar-
bowych wraz z funkcjonuj¹cymi w ich ramach oœrodkami sprawdzaj¹ siê i daj¹ mo¿liwoœæ obs³ugi podat-
ników na wysokim poziomie.

Argument wzmocnienia urzêdów skarbowych równie¿ nie znajduje uzasadnienia. Kadrê zatrudnion¹
w oœrodkach zamiejscowych stanowi¹ pracownicy z co najmniej dwunastoletnim sta¿em pracy w organach
pañstwowych. Osoby te s¹ wykwalifikowane i maj¹ doœwiadczenie potrzebne do pracy merytorycznej w or-
ganie drugiej instancji. Ewentualna praca w organie podatkowym pierwszej instancji ma odmienny cha-
rakter, zatem nabyte umiejêtnoœci i zdobyte kwalifikacje nie by³yby w pe³ni wykorzystane.

Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na czynnik ludzki, który ma ogromne znaczenie. Ewentualne dojazdy
pracowników by³ych oœrodków zamiejscowych do Poznania oznacza³yby poœwiêcanie pracy w sumie co
najmniej dwunastu godzin, poniewa¿ zajmowa³yby im oko³o czterech godzin. Wynikaj¹ce z tego zmêcze-
nie mog³oby mieæ wp³yw na wydajnoœæ i koncentracjê w pracy. Zmiana miejsca pracy spowodowa³aby
tak¿e zwiêkszenie osobistych kosztów pracownika zwi¹zanych z dojazdami, oko³o 1200 z³ miesiêcznie,
co, bior¹c pod uwagê wysokoœæ wynagrodzeñ, jest kwot¹ niebagateln¹.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do pana ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami. Jakie jest stano-
wisko Ministerstwa Finansów w tej sprawie? Ilu pracowników urzêdów skarbowych w Kaliszu i Pile znaj-
dzie zatrudnienie, gdzie i na jakich warunkach?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie informacje prasowe dotycz¹ce planowanej

przez Ministerstwo Obrony Narodowej likwidacji 69. Pu³ku Przeciwlotniczego w Lesznie.
W ramach dzia³añ reorganizacyjnych si³ zbrojnych w latach 2007–2012 leszczyñscy przeciwlotnicy zo-

stan¹ wcieleni do 4. Zielonogórskiego Pu³ku Przeciwlotniczego z Czerwiñska. W zwi¹zku z likwidacj¹ je-
dnostki zostanie zredukowana liczba pododdzia³ów, a tak¿e oficerów i ¿o³nierzy. Fakt ten budzi niepokój
wœród w³adz Leszna, mieszkañców tego miasta i samych ¿o³nierzy.

Od kilku lat pojawia³y siê informacje o likwidacji leszczyñskiej jednostki, zawsze jednak udawa³o siê
znaleŸæ argumenty przemawiaj¹ce za jej pozostawieniem.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy resort obrony narodowej faktycznie planuje po³¹czenie 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotnicze-

go z jednostk¹ w Czerwiñsku?
Czym spowodowana jest decyzja o likwidacji leszczyñskiej jednostki?
Jaki bêdzie los ¿o³nierzy z leszczyñskiego pu³ku przeciwlotniczego?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 25 czerwca 2009 r., dwadzieœcia dni od publikacji w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej L

140, 05/06/2009 P. 0016–0062, wesz³a w ¿ycie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawial-
nych zmieniaj¹ca i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Do tej pory w wiêkszoœci stanowisk, w ostatnich stanowiskach ministra infrastruktury wskazuje siê,
¿e w obecnym porz¹dku prawnym nie ma mo¿liwoœci zaliczenia inwestycji polegaj¹cych na wykorzysty-
waniu OZE do celów publicznych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Dy-
rektywa wydaje siê zmieniaæ w zasadniczy sposób warunki zaliczania wykorzystywania OZE do kategorii
celu publicznego na gruncie polskiego prawa, gdy¿ daje podstawy do zaliczenia urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
wykorzystywania odnawialnych Ÿróde³ energii do narzêdzi s³u¿¹cych ochronie œrodowiska (miêdzy inny-
mi w pkt 1, 42 i 44 uzasadnienia dyrektywy). Wydaje siê, ¿e wejœcie w ¿ycie nowej dyrektywy rozstrzyga
tym samym spór interpretacyjny zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ uznania za inwestycjê celu publicznego przed-
siêwziêcia polegaj¹cego na wykorzystaniu tych Ÿróde³ do wytwarzania energii na mocy art. 2 pkt 5 Umowy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r oraz art. 6 ust. 4 ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Artyku³y te umo¿liwiaj¹ bowiem zaliczenie do in-
westycji celu publicznego budowy oraz utrzymania obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na pytanie, czy
w œwietle zapisów dyrektywy 2001/28/WE urz¹dzenia wykorzystuj¹ce OZE do produkcji energii, które
przyczyniaj¹ siê do redukcji emisji CO2 i tym samym zgodnie z zapisami dyrektywy stanowi¹ narzêdzie
polityki klimatycznej i ekologicznej UE, nale¿y uznaæ tak¿e w œwietle polskiego prawa za urz¹dzenia s³u-
¿¹ce ochronie œrodowiska, a tym samym uznaæ ich budowê i utrzymanie za cel publiczny?

Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o wyjaœnienie okolicznoœci przekazania przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Katowi-

cach materia³ów pedofilskich miesiêcznikowi „Chip”.
1. Czy zosta³o naruszone prawo?
2. Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za przekazanie materia³ów pedofilskich miesiêcznikowi „Chip”?
3. Czy prokurator przekazuj¹cy zdjêcia do publikacji w miesiêczniku „Chip” przekroczy³ swoje upra-

wnienia?
4. Czy prokuratura bez decyzji s¹du mo¿e przekazywaæ materia³y pedofilskie do prasy?
5. Jakie uregulowania prawne obowi¹zuj¹ w odniesieniu do udostêpniania tego typu materia³ów oso-

bom trzecim i czy w zwi¹zku z tym zosta³o naruszone prawo?
6. Jakie czynnoœci zamierza podj¹æ prokurator generalny, aby w przysz³oœci nie dosz³o do tego typu

zdarzeñ?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o informacje dotycz¹ce podzia³u œrodków na œwiadczenia, po-
chodz¹cych z funduszu zapasowego NFZ, jeœli chodzi o tak zwane hospitalizacje ponadlimitowe.

Czy podzia³ œrodków by³ dokonany wed³ug algorytmu dla szesnastu oddzia³ów NFZ?
Czy by³ to wskaŸnik procentowy?
Dlaczego województwo opolskie dosta³o na tak zwane hospitalizacje ponadlimitowe 9,5 milionów z³,

a województwo dolnoœl¹skie 79,6 milionów z³?

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W Polsce dzia³a bardzo wiele spo³ecznych organizacji charytatywnych zbieraj¹cych fundusze na szla-
chetne cele. Dziêki rozwojowi technologicznemu us³ug telekomunikacyjnych chc¹cy wesprzeæ jedn¹ z or-
ganizacji nie musz¹ ju¿ udawaæ siê do banku lub na pocztê, ani nawet opuszczaæ w³asnego domu. Wy-
starczy wys³aæ wiadomoœæ esemes pod podany numer, aby zasiliæ konto organizacji sum¹ kilku z³otych.

Niestety, mimo ¿e op³ata za esemes w ca³oœci przeznaczona jest dla organizacji dobroczynnej, operato-
rzy komórkowi musz¹ odprowadzaæ do urzêdu skarbowego dwudziestodwuprocentowy podatek VAT.

Organizacje spo³eczne apeluj¹, by esemesy tego typu by³y traktowane przez fiskusa jako darowizna,
wy³¹czona z podatku VAT, a nie us³uga telekomunikacyjna, w której podatek jest naliczany od pe³nej
kwoty przekazywanych pieniêdzy.

Z tego powodu zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zwolnienia z podatku
VAT esemesów dla organizacji charytatywnych, dziêki czemu mog³oby do nich trafiaæ o 22% wiêcej pie-
niêdzy przeznaczonych na cele dobroczynne.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzaty
Krasnodêbskiej-Tomkiel

Z informacji, które docieraj¹ do mnie podczas dy¿urów senatorskich wynika, ¿e oko³o 1/4 skontrolo-
wanych w sklepach zabawek nie tylko nie nadaje siê do zabawy, ale wrêcz mo¿e zaszkodziæ zdrowiu na-
szych dzieci.

Zawarte w zabawkach substancje chemiczne mog¹ powodowaæ u dzieci podra¿nienia uk³adu odde-
chowego, a w doros³ym ¿yciu prowadziæ do przewlek³ych chorób. Z informacji Inspekcji Handlowej wyni-
ka, ¿e szkodliwe substancje mo¿na stosowaæ jedynie zgodnie z norm¹ – maksymalnie mo¿e to byæ 0,1%
wagi zabawki. Tymczasem z przeprowadzonych testów wynika, ¿e niektóre zabawki zawieraj¹ nawet 40%
szkodliwych substancji.

Zaznaczyæ te¿ warto, ¿e wiele sprowadzonych produktów, pomimo obowi¹zku na³o¿onego na produ-
centów i importerów zabawek, na opakowaniach nie ma podanej ¿adnej informacji w jêzyku polskim,
która mówi³aby, ¿e produkt mo¿e byæ niebezpieczny dla dzieci. Zdarza siê równie¿, ¿e informacje, które
znajduj¹ siê na opakowaniu, nie s¹ zgodne z prawd¹.

Wiele produktów nie ma te¿ wymaganej instrukcji obs³ugi w jêzyku polskim.
Z tego powodu zwracam siê do Pani Prezes z proœb¹ o informacjê, jakie dzia³ania zostan¹ podjête w po-

wy¿szej sprawie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Dzia³ania Centralnej Pompowni „Bolko” Sp. z o.o. w Bytomiu s¹ realizowane w oparciu o œrodki przewi-

dziane w ustawie bud¿etowej, przeznaczone na wykonanie zadañ okreœlonych w ustawie z dnia 17 lutego
2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

Od momentu wejœcia w ¿ycie powy¿szej ustawy co roku œrodki przewidziane w bud¿ecie wynosi³y
12 milionów z³. W ustawie bud¿etowej na rok 2010, mimo wzrostu kosztów funkcjonowania pompowni,
zaplanowano kwotê 10 milionów z³.

Obni¿enie œrodków przeznaczonych na dzia³alnoœæ przewidzian¹ w ustawie w praktyce spowoduje
wstrzymanie czêœci dzia³añ tego¿ podmiotu, gdy¿ niemo¿liwe stanie siê zabezpieczenie wszystkich jego
zobowi¹zañ, a tak¿e przeprowadzenie niezbêdnych remontów i konserwacji urz¹dzeñ oraz ich utrzyma-
nie w nale¿ytym stanie technicznym przez ca³y czas eksploatacji.

Ponadto, co warto nadmieniæ, nawet chwilowe wstrzymanie dzia³alnoœci spó³ki mo¿e spowodowaæ tra-
giczne konsekwencje dla regionu w postaci zalania i zapadniêcia siê terenów, spod których spó³ka wy-
pompowuje wodê, a co za tym idzie, mo¿e dojœæ do katastrofy w postaci zawalenia siê wielu budynków
mieszkalnych.

Bior¹c pod uwagê przytoczone argumenty, pozwalam sobie zapytaæ Pana Premiera, jakie przyczyny
leg³y u podstaw obni¿enia dotacji na rok 2010 dla wy¿ej wymienionej spó³ki i czy istnieje mo¿liwoœæ utrzy-
mania dotacji na wczeœniejszym, niezmienionym, poziomie?

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pocz¹tki lecznictwa uzdrowiskowego w Gocza³kowicach-Zdroju siêgaj¹ maja 1862 r., kiedy to rozpo-

cz¹³ siê pierwszy sezon kuracyjny z udzia³em dwustu szeœædziesiêciu dwóch kuracjuszy. W kolejnych la-
tach liczba przyje¿d¿aj¹cych do uzdrowiska powiêkszy³a siê wielokrotnie. W obecnych czasach gmina
Gocza³kowice-Zdrój ze wzglêdu na swoje walory lecznicze, krajobrazowe i historyczne ma powszechnie
ugruntowan¹, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, pozycjê licz¹cego siê uzdrowiska.

Z wielkim niepokojem przyj¹³em zatem informacjê, z której wynika, ¿e ju¿ wkrótce w tym piêknym i hi-
storycznym miejscu mo¿e zostaæ zlikwidowana mo¿liwoœæ leczenia uzdrowiskowego. Decyzj¹ ministra
zdrowia z dnia 30 kwietnia 2009 r. nr MZ-OZU-520-16128-3/GR/09 stwierdzone zosta³y bowiem niepra-
wid³owoœci w zakresie przekroczenia stê¿eñ i poziomów zanieczyszczeñ w powietrzu dotycz¹cych ben-
zo(a)pirenu, py³u zawieszonego, oraz poziomów ha³asu, a termin ich usuniêcia zosta³ wyznaczony na
31 grudnia 2013 r.

Czasu na podjêcie pilnych i skutecznych dzia³añ, zmierzaj¹cych do zapewnienia œrodków finansowych
i wykonania koniecznych prac, w tym ekranów akustycznych w celu ochrony uzdrowiska przed wp³ywa-
mi ruchu kolejowego oraz drogi krajowej nr 1, pozosta³o niewiele. Nale¿y bowiem wskazaæ, ¿e okres po-
miarów i monitoringu, przeprowadzanych w ramach badañ klimatycznych, wynosi minimum jeden rok.
Zatem w celu udowodnienia poprawy warunków klimatycznych ekrany i inne konieczne przedmioty za-
bezpieczaj¹ce uzdrowisko powinny zostaæ oddane do u¿ytku z minimum rocznym wyprzedzeniem. Nadto
realizacja inwestycji powinna uwzglêdniaæ uzdrowiskowy charakter gminy i zwi¹zan¹ z tym ochronê kra-
jobrazu w postaci budowy ekranów w formie wa³ów ziemnych poroœniêtych zieleni¹ ochronn¹, co impli-
kuje koniecznoœæ uprzedniego prze³o¿enia magistralnych urz¹dzeñ sieciowych oraz pozyskania terenów.

Reasumuj¹c, proszê o podjêcie wszelkich potrzebnych czynnoœci w celu zapewnienia mo¿liwoœci pro-
wadzenia leczenia uzdrowiskowego w Gocza³kowicach-Zdroju oraz o wskazanie harmonogramu plano-
wanych w tym celu dzia³añ z uwzglêdnieniem zapewnienia œrodków finansowych.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz ministra œrodo-
wiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
8 wrzeœnia 2004 r. Komisja Europejska podjê³a decyzjê o dodaniu do listy nasion dopuszczonych do

sprzeda¿y na terenie UE siedemnastu odmian zmodyfikowanych kukurydzy MON 810, która zosta³a op-
racowana przez biotechnologiczny koncern Monsanto. W zwi¹zku z zastosowan¹ modyfikacj¹ kukury-
dza odporna jest na larwy szkodnika, omacnicy prosowianki (Ostrinia nubilalis).

Pomimo to dotychczas na terytoriach siedmiu pañstw UE, to jest Austrii, Francji, Grecji, Luksembur-
ga, Niemiec, Wêgier i W³och, zosta³ wprowadzony zakaz wysiewu kukurydzy MON 810.

W porz¹dku obrad piêædziesi¹tego szóstego posiedzenia Sejmu RP zaplanowano pierwsze czytanie
projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który – s³usznie dokonuj¹c sy-
stematyzacji tej materii – nie tylko nie wydaje siê przewidywaæ wprost zakazu wysiewu, ale dopuszcza
wprowadzenie produktów modyfikowanych genetycznie do wysiewu i obrotu.

Maj¹c na uwadze art. 23 dyrektywy 2001/18 w sprawie zamierzonego uwalniania do œrodowiska orga-
nizmów zmodyfikowanych genetycznie umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie równie¿ na terytorium Polski zaka-
zu wysiewu kukurydzy MON 810, z powodu zagro¿enia dla zdrowia ludzkiego lub œrodowiska, proszê
o przedstawienie stanowiska rz¹du co do proponowanych rozwi¹zañ w przedmiotowej sprawie z uwzglê-
dnieniem stanowi¹cych jego podstawê argumentów natury naukowej.

Wprowadzenie zakazu i zwi¹zana z tym procedura wymagaj¹ naukowych dowodów, uzasadniaj¹cych
wzmiankowane rozwi¹zania legislacyjne. W przypadku stwierdzenia zasadnoœci wprowadzenia zakazu
wysiewu proszê równie¿ o okreœlenie tego rodzaju podstaw prezentowanego stanowiska.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha
oraz senator Gra¿ynê Sztark

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Wnosimy o rozwa¿enie odwo³ania pana Józefa Chodarcewicza z funkcji prezesa Regionalnej Izby Obra-

chunkowej w Szczecinie z uwagi na ra¿¹ce naruszenie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa podczas wyko-
nywania obowi¹zków. Poni¿ej wskazujemy dzia³ania prezesa, które nie tylko ra¿¹co naruszaj¹ przepisy
prawa, ale maj¹ tak¿e cechy przekroczenia kompetencji wynikaj¹cych z pe³nionej funkcji.

1. W zakresie pracy nieetatowego cz³onka kolegium
Od dnia 1 czerwca 2009 r. nieetatowy cz³onek kolegium Krystyna GoŸdzik podjê³a prowadzenie w³as-

nego biura notarialnego w Szczecinie. Z tym dniem prezes izby wyrazi³ zgodê na niewype³nianie obowi¹z-
ków nieetatowego cz³onka przez pani¹ Krystynê GoŸdzik. Jednostki samorz¹du terytorialnego nadzoro-
wane przez pani¹ Krystynê GoŸdzik przydzieli³ innym cz³onkom kolegium. Cz³onkowie kolegium zwracali
siê do pana prezesa o wyjaœnienie sytuacji prawnej pani GoŸdzik. Do dnia dzisiejszego nie otrzymali
w przedmiotowej sprawie wi¹¿¹cej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o RIO prezes izby wystêpuje do prezesa Rady Ministrów z wnioska-
mi o powo³anie i o odwo³anie zastêpcy prezesa oraz o powo³anie, odwo³anie lub zmianê charakteru za-
trudnienia cz³onka kolegium. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów jedynie prezes Rady Ministrów pode-
jmuje ka¿d¹ decyzjê dotycz¹c¹ nieetatowego cz³onka kolegium, poniewa¿ prezes izby nie jest jego praco-
dawc¹. Zawieszaj¹c nieetatowego cz³onka kolegium od 1 czerwca 2009 r. do dnia dzisiejszego z uwagi na
prowadzenie przez tego cz³onka kancelarii notarialnej od dnia 1 czerwca 2009 r., prezes izby przekroczy³
swoje kompetencje. Pani Krystyna GoŸdzik uchyla siê od wykonywania obowi¹zków cz³onka kolegium,
co stanowi przes³ankê do jej odwo³ania.

2. W zakresie ustalenia wynagrodzeñ cz³onków kolegium
W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie jest nieprawid³owa interpretacja przepisów ustawy

z dnia 7 paŸdziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych i rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotnoœci kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regio-
nalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania rycza³tu, diet i zwrotów ko-
sztów podró¿y pozaetatowych cz³onków kolegiów izb (DzU nr 85 poz. 428 ze zmianami)

Rzecz dotyczy art. 26 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz §3 cytowanego rozpo-
rz¹dzenia. Ustawa wskazuje, ¿e wynagrodzenie zasadnicze prezesa izby, jego zastêpców i etatowych
cz³onków kolegium stanowi wielokrotnoœæ kwoty bazowej (wysokoœæ tej kwoty ustalaj¹ odrêbne ustawy).
Jednoczeœnie ustawa mówi, ¿e wysokoœæ wynagrodzenia „ró¿nicowana jest ze wzglêdu na sta¿ i pe³nion¹
funkcjê oraz liczbê jednostek nadzorowanych przez dan¹ regionaln¹ izbê obrachunkow¹”. Zgodnie z §3
wspomnianego rozporz¹dzenia wielokrotnoœæ kwoty bazowej dla ustalenia wynagrodzenia pokazuje ta-
bela stanowi¹ca za³¹cznik do rozporz¹dzenia. Z tabeli wynika, ¿e wynagrodzenie zasadnicze mo¿e siê
mieœciæ w okreœlonych „wide³kach”. Spór sprowadza siê do ustalenia odpowiedzi na pytanie, czy te „wi-
de³ki” oznaczaj¹, i¿ w jednej izbie obrachunkowej ka¿dy cz³onek kolegium mo¿e otrzymywaæ ró¿ne wyna-
grodzenie, w zale¿noœci od uznania przyznaj¹cego to wynagrodzenie prezesa, czy te¿ tabela ta zró¿nico-
wa³a stawki wynagrodzenia, ale dla poszczególnych izb obrachunkowych, a w ramach izby ka¿dy cz³onek
kolegium otrzymywaæ powinien takie samo wynagrodzenie zasadnicze wybrane dla izby.

Tabela zawarta w rozporz¹dzeniu wskazuje stawki wynagrodzeñ, które mo¿na przyznaæ w poszczegól-
nych izbach, w zwi¹zku z treœci¹ zdania drugiego art. 26a pkt 5 ró¿ne dla ka¿dej izby, ale jednakowe w ob-
rêbie izby dla ka¿dego cz³onka kolegium. Przepis mówi bowiem wyraŸnie, ¿e wysokoœæ wynagrodzenia
ró¿nicowana mo¿e byæ wy³¹cznie z trzech przyczyn: sta¿u pracy, pe³nionej funkcji oraz liczby jednostek
nadzorowanych przez dan¹ regionaln¹ izbê obrachunkow¹. Tak wiêc nie ze wzglêdu na liczbê jednostek
nadzorowanych przez poszczególnych cz³onków kolegium.

Jednakowe wynagrodzenie dla ka¿dego cz³onka kolegium w obrêbie danej izby gwarantowa³oby „nie-
zawis³oœæ” cz³onka kolegium zapisan¹ w ustawie. W Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do-
sz³o do zró¿nicowania wynagrodzeñ zasadniczych cz³onków kolegium w zale¿noœci od uznania prezesa
izby w ramach limitu wskazanego w tabeli wynagrodzeñ.

Dodatkowo chcielibyœmy zwróciæ uwagê na to, i¿ panie zatrudnione w kolegium izby maj¹ od 2004 r.
ni¿sze wynagrodzenia ni¿ zatrudnieni w nim mê¿czyŸni. Przepis z art. 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. DzU nr 21 poz. 94 ze zmianami) stanowi: „pracownicy maj¹ rów-
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ne prawa z tytu³u jednakowego wype³niania takich samych obowi¹zków; dotyczy to w szczególnoœci rów-
nego traktowania mê¿czyzn i kobiet w zatrudnieniu”. Jest to podstawowa zasada prawa pracy, która
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie nie jest przestrzegana od wielu lat.

3. W zakresie podejmowania uchwa³ przez kolegium izby
Przy podejmowaniu uchwa³ dotycz¹cych stwierdzenia istotnego naruszenia prawa w aktach praw-

nych j.s.t., uchwa³ dotycz¹cych prowadzonego postêpowania nadzorczego i innych jest nagminnie naru-
szany art. 15 ust. 1, w zwi¹zku z art. 18 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. W posie-
dzeniu kolegium izby, na które jest wezwany przedstawiciel podmiotu okreœlonego w art. 1 ust. 2 wspo-
mnianej ustawy, uczestnicz¹ te¿ naczelnik Wydzia³u Kontroli oraz naczelnik Wydzia³u Analiz i Szkoleñ.
W trakcie g³osowania nad podjêciem uchwa³y w przedmiocie naruszenia prawa uczestnicz¹ tak¿e wymie-
nione osoby. Z uwagi na to uchwa³y kolegium izby w przedmiotowych kwestiach podejmowane s¹ z ra-
¿¹cym naruszeniem prawa, co powinno skutkowaæ niewa¿noœci¹ podjêtych uchwa³. Taka procedura jest
stosowana przez kolegium izby w Szczecinie od wielu lat.

Ponadto kolegium izby w Szczecinie nagminnie narusza przepis art. 25b ust. 1 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych. Zgodnie z tym przepisem uchwa³y kolegium w sprawach zastrze¿eñ do wnios-
ków zawartych w wyst¹pieniach pokontrolnych zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów na posiedzeniu nie-
jawnym. W posiedzeniu kolegium izby w trakcie g³osowania nad podjêciem uchwa³y w przedmiotowej
kwestii uczestnicz¹ naczelnicy wydzia³ów. Naszym skromnym zdaniem jest to ewidentne naruszanie
przepisu art. 25b ust. 1, które skutkuje niewa¿noœci¹ podjêtych uchwa³. Gmina nie ma mo¿liwoœci za-
skar¿enia wspomnianej uchwa³y, gdy¿ jest ona ostateczna. I w ten sposób w obrocie prawnym pozostaj¹
uchwa³y podjête z ra¿¹cym naruszeniem prawa. Taki stan rzeczy trwa od kilku lat. Winê za to ponosi pre-
zes izby, który wzywa naczelników wydzia³ów na posiedzenie kolegium i pozwala na ich „czynne uczestni-
ctwo” w posiedzeniu kolegium i podejmowaniu uchwa³. W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prezes izby
jest odpowiedzialny za prawid³ow¹ dzia³alnoœæ kolegium.

4. W zakresie pracy prezesa izby
Od wrzeœnia bie¿¹cego roku prezes izby, zgodnie z art. 18a ust. 2, bardzo czêsto wyznacza cz³onka ko-

legium do prowadzenia zwo³anego przez prezesa posiedzenia kolegium. Nieobecnoœæ prezesa wynika z je-
go uczestnictwa na przyk³ad w uroczystoœciach izby skarbowej, szkoleniach naczelników wydzia³ów kon-
troli regionalnych izb obrachunkowych (4 dni). Takie postêpowanie prezesa doprowadzi³o do niepodjêcia
uchwa³y przez kolegium w sprawie wniosków do projektu bud¿etu izby oraz ramowego planu pracy, roz-
strzygniêcia innych spraw wa¿nych dla prawid³owego funkcjonowania izby. Postêpowanie prezesa wska-
zuje na uchylanie siê od wykonywania ustawowych obowi¹zków.

Nale¿y zatem uznaæ, ¿e zachodz¹ przes³anki zawarte w art. 15 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 7 paŸdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

Z wyrazami szacunku
Jan Olech
Gra¿yna Sztark

Do wiadomoœci:
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji Tomasz Siemoniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê do Pana z uprzejm¹ proœb¹ o rozpatrzenie mo¿liwoœci otwarcia konsulatu Rzeczypospo-

litej Polskiej na terytorium irackiego Regionu Kurdystanu w Erbil. Zmiany, jakie w ostatnich latach za-
sz³y na Bliskim Wschodzie, a zw³aszcza koniec wojny w Iraku, daj¹ Polsce, która uczestniczy³a w wyzwa-
laniu Iraku, mo¿liwoœæ zaistnienia na terytorium Regionu Kurdystanu nie tylko jako sojusznika militar-
nego, ale tak¿e jako partnera gospodarczego.

Otwarcie placówki w czêœci kurdyjskiej Iraku stworzy³oby szansê rozwoju i promocji polskich firm.
Placówka, która dzisiaj jest zlokalizowana w Bagdadzie, nie spe³nia funkcji handlowych konsulatu. Brak
stabilizacji spo³ecznej w stolicy uniemo¿liwia polskim firmom kontakty handlowe, a rozwój w takim ob-
szarze administracyjnym jest utrudniony, a wrêcz niemo¿liwy, a¿ do czasu ustabilizowania siê sytuacji
politycznej.

Stabilizacja spo³eczna oraz intensywnie rozwijaj¹ca siê gospodarka rynkowa po zniszczeniach wojen-
nych w czêœci kurdyjskiej Iraku pozwalaj¹ na stwierdzenie, i¿ usytuowanie placówki dyplomatycznej
w Erbil, stolicy irackiego Regionu Kurdystanu, jest niew¹tpliwie korzystnym rozwi¹zaniem dla szerzenia
polskoœci oraz promowania naszych firm i ich rozwi¹zañ.

Chcia³bym zauwa¿yæ, i¿ Polska znajduje siê w grupie nielicznych krajów, które nie posiadaj¹ konsula-
tu na nowo utworzonym i rozwijaj¹cym siê terytorium. Wizyta, któr¹ z³o¿y³em w irackim Regionie Kurdy-
stanu w towarzystwie mojego znajomego, doktora habilitowanego in¿yniera Kesry Nermendy, i rozmowy,
jakie przeprowadzi³em z by³ym ministrem Hussainem Sinjari, Davidem Bagistani oraz Salahem Berzani,
utwierdzi³y mnie w przekonaniu, i¿ polski rz¹d powinien rozwa¿yæ otwarcie konsulatu w Erbil. Jest to
miejsce, gdzie dzisiaj spotykaj¹ siê wszystkie wielkie znane œwiatowe korporacje. Otwarcie konsulatu
umo¿liwi³oby polskim firmom zawieranie kontraktów i kojarzenie firm lokalnych z polskimi, co mo¿e
przynieœæ wymierne korzyœci dla polskiej gospodarki.

Jeszcze raz uprzejmie prosimy o rozwa¿enie mo¿liwoœci utworzenia konsulatu na terytorium irackiego
Regionu Kurdystanu w Erbil.

Z wyrazami szacunku
Jan Olech
Gra¿yna Anna Sztark
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz do minister nauki i szkol-
nictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Podczas czterdziestego trzeciego posiedzenia Senatu RP, w dniach 4–5 listopada 2009 r. wystosowa-
³em do pani minister Barbary Kudryckiej oœwiadczenie w sprawie Wy¿szej Szko³y Handlu i Finansów Miê-
dzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, za³o¿ycielki Zachodniej Wy¿szej Szko³y Handlu
i Finansów Miêdzynarodowych im. Jana Paw³a II w Zielonej Górze. W oœwiadczeniu chodzi³o o zgodnoœæ
z prawem wyboru rektora uczelni w Zielonej Górze.

O tê interwencjê zwróci³ siê do mnie dr hab. S. Ryszard Domañski, wskazuj¹c na ci¹g naruszeñ prawa,
które poci¹gnê³y za sob¹ ³añcuch dzia³añ wymierzonych w Zachodni¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Handlu i Finansów
Miêdzynarodowych im. Jana Paw³a II w Zielonej Górze.

Na moje oœwiadczenie otrzyma³em odpowiedŸ wiceminister prof. Gra¿yny Prawelskiej-Skrzypek,
w której ministerstwo zapewni³o mnie, ¿e sprawy bêd¹ce przedmiotem mojego wyst¹pienia by³y wielokro-
tnie badane i ¿adnych naruszeñ nie stwierdzono. Dziêkujê za obszerne wyjaœnienia.

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e w moim oœwiadczeniu znalaz³o siê stwierdzenie – przekazane mi przez pana
Domañskiego i poparte sygnatur¹ s¹dow¹ – jakoby na Piotrze Kusznieruku, prezesie MSH sp. z o.o., spó-
³ki za³o¿ycielskiej WSHiFM w Warszawie, ci¹¿y³ wyrok s¹dowy. Stwierdzam, ¿e zosta³em wprowadzony
w b³¹d, poniewa¿ informacje przekazane mi przez dra hab. S. Ryszarda Domañskiego, na których siê
opiera³em, w szczególnoœci dotycz¹ce rzekomej karalnoœci pana Piotra Kusznieruka, okaza³y siê niepra-
wdziwe. Wobec tego przeprosi³em osoby, które poczu³y siê pomówione, w tym szczególnie pana Piotra Ku-
sznieruka oraz pana dra hab. in¿. M. Kelles-Krauza.

Informujê o tym pana marsza³ka oraz pani¹ minister, aby sprawiedliwoœci sta³o siê zadoœæ. Mam na-
dziejê, ¿e tym oœwiadczeniem zadoœæuczyni³em wymienionym osobom.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Sadowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincentego-Rostowskiego

W lipcu 2009 r. Ministerstwo Finansów przedstawi³o projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów
i us³ug, który przewiduje objêcie niepublicznych szkó³ jêzykowych dwudziestodwuprocentow¹ stawk¹
podatku VAT.

Rozwi¹zania zawarte w wy¿ej wymienionym projekcie mog¹ przynieœæ wiele negatywnych skutków.
Proponowane zmiany mog¹ zahamowaæ proces nauczania jêzyków obcych w Polsce, a tym samym bê-

d¹ czynnikiem hamuj¹cym integracjê ze spo³ecznoœci¹ europejsk¹. Zmiany wp³yn¹ te¿ ujemnie na m³o-
dzie¿, studentów oraz rodziców, którzy inwestuj¹ w swoje dzieci.

Warto zauwa¿yæ, ¿e sytuacja na rynku szkó³ jêzykowych jest bardzo trudna ze wzglêdu na kryzys eko-
nomiczny, który spowodowa³ zmniejszenie wydatków na edukacjê.

Badania przeprowadzone przez CBOS wykaza³y, ¿e liczba osób inwestuj¹cych w naukê jêzyków obcych
spad³a o 25%. Po wejœciu proponowanych zmian spadek ten bêdzie na pewno wiêkszy. Innym negatywnym
skutkiem mo¿e byæ obni¿enie jakoœci kszta³cenia jêzykowego. Po wprowadzeniu podatku VAT wiêkszoœæ
szkó³ jêzykowych podwy¿szy koszty ponoszone przez s³uchaczy. Rozwinie siê te¿ szara strefa us³ug eduka-
cyjnych. Od nich nie zostan¹ odprowadzone do bud¿etu pañstwa ¿adne podatki. Nauka jêzyków obcych
stanie siê towarem dostêpnym tylko dla najbogatszych. W obecnej chwili oferta szkó³ jêzykowych inwestu-
j¹cych w najnowsze programy jest wzorem do naœladowania dla wielu placówek oœwiatowych.

Maj¹cpowy¿szenauwadze, zwracamsiêdoPanaMinistra zproœb¹ouzasadnienieprojektunowelizacji.

Z powa¿aniem
S³awomir Sadowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do ministra spra-
wiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

W czasie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z decyzj¹, wraz z uzasadnieniem, naczelnika Urzêdu
Celnego we Wroc³awiu z dnia 13.08.2009 nr 451000-UPAR-9119-187/09/2329/AW.

We wspomnianej decyzji naczelnika Urzêdu Celnego okreœlona zosta³a wysokoœæ zobowi¹zania, je¿eli
chodzi o podatek akcyzowy za okres od czerwca do grudnia 2004 roku, na kwotê 131 tysiêcy 946 z³ z tytu-
³u nieprawid³owoœci przy sprzeda¿y oleju opa³owego lekkiego.

W pe³ni zrozumia³e jest podejmowanie przez s³u¿by dzia³añ maj¹cych na celu egzekwowanie nale¿no-
œci podatkowych. W tym jednak przypadku podstaw¹ podjêcia decyzji by³a jednostronna ocena rzetelno-
œci oœwiadczeñ sk³adanych przez kupuj¹cych. I tak, je¿eli klient zaprzeczy³, ¿e naby³ olej opa³owy, uzna-
wano to za okolicznoœæ wystarczaj¹c¹ do obci¹¿enia podatkiem sprzedaj¹cego. Podobnie postêpowano
w sytuacjach, gdy podane w fakturach dane by³y nieprawdziwe – win¹ za to i sankcj¹ podatkow¹ obarcza-
no sprzedaj¹cych.

Tymczasem przepisy uprawniaj¹ce do kontroli danych zawartych w oœwiadczeniach wesz³y w ¿ycie do-
piero w 2009 roku. Co istotne, zgodnie z oœwiadczeniem p. Moniki C., stacja zatrudnia³a celnika, który na
bie¿¹co sprawdza³ i aprobowa³ tryb sprzeda¿y oleju opa³owego. Poniewa¿ mar¿a dla sprzedawców obu ro-
dzajów oleju napêdowego jest podobna, nie bardzo jest jasne, czym mieliby siê oni kierowaæ w narusza-
niu przepisów przy sprzeda¿y oleju opa³owego. W zaistnia³ej sytuacji powstaje powa¿na w¹tpliwoœæ, czy
kontrolerzy urzêdu celnego wystarczaj¹co starannie rozpoznali sytuacjê i obiektywnie ocenili stan fakty-
czny. Te podjête przez kontrolerów czynnoœci stanowi³y bowiem podstawê do wydania decyzji nak³ada-
j¹cej za rok 2004, czyli wstecz, podatek akcyzowy.

Sprawa ta ma aspekt finansowy i prawny, dlatego kierujê to oœwiadczenie zarówno do ministra finan-
sów, jak i ministra sprawiedliwoœci.

W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Panie Ministrze!
W lipcu nad gmin¹ Oleœnica w województwie dolnoœl¹skim przeszed³ nawalny deszcz, który wyrz¹dzi³

znaczne szkody w uprawach. Ministerstwo wyrazi³o zgodê na uruchomienie procedury otwarcia prefe-
rencyjnej linii kredytowej w dniu 6 paŸdziernika 2009 r. Rolnicy spe³nili wymagania, które postawiono im
podczas ubiegania siê o kredyt preferencyjny, uzyskali niezbêdne opinie od wojewody, a Dolnoœl¹ski
Urz¹d Wojewódzki wskaza³ na piœmie banki, które mia³y tych kredytów udzieliæ. Wskazane banki, Bank
Spó³dzielczy w Oleœnicy, Bank PKO i Bank Polskiej Spó³dzielczoœci, nie chc¹ przyjmowaæ wniosków od
rolników. Rolnicy ponieœli znaczne straty i kredyt umo¿liwi³by im wznowienie produkcji.

Prosi³bym o wyjaœnienie, jakie s¹ przyczyny zaistnia³ych opóŸnieñ w udzielaniu preferencyjnych kre-
dytów dla rolników poszkodowanych z powodu nawalnych deszczów.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas ewidencji sprzeda¿y towarów podlegaj¹cych ustawie o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia

2008 r. pojawia siê problem zwi¹zany z koniecznoœci¹ wystawiania dla produktów objêtych t¹ ustaw¹
faktur elektronicznych (e-faktur). Nie ma wtedy tradycyjnej papierowej faktury. Ustawa nak³ada jednak
na sprzedawcê obowi¹zek uzyskania od nabywcy oœwiadczenia, ¿e nabywane wyroby s¹ przeznaczone do
celów opa³owych lub bêd¹ sprzedane z przeznaczeniem do celów opa³owych. Oœwiadczenie musi byæ czy-
telnie podpisane, mo¿e byæ równie¿ z³o¿one na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz
liczby posiadanych urz¹dzeñ grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajduj¹ siê te urz¹dzenia.

W zwi¹zku z powy¿szym mam pytanie do Pana Ministra. Czy mo¿na by wprowadziæ takie rozwi¹zania
prawne, które umo¿liwi³yby sk³adanie niezbêdnych oœwiadczeñ drog¹ elektroniczn¹, co jest zgodne ze
strategi¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do wyst¹pienia przedstawiciela Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w ¯u-

rominie pragnê zwróciæ uwagê Pani Minister na kwestiê umieszczania w domach pomocy spo³ecznej osób
ca³kowicie ubezw³asnowolnionych.

Okreœlenie miejsca zamieszkania osób posiadaj¹cych pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych w prak-
tyce nie sprawia trudnoœci, problem stanowi ustalenie w³aœciwoœci miejscowej organu w wypadku udzie-
lania œwiadczeñ pomocy spo³ecznej osobie ca³kowicie ubezw³asnowolnionej. Zgodnie bowiem z art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (DzU 2009, nr 175, poz. 1362 ze zm.) w³aœci-
woœæ miejscow¹ ustala siê wed³ug miejsca zamieszkania œwiadczeniobiorcy. Miejsce zamieszkania
okreœla art. 27 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.). Sto-
sownie do tych postanowieñ miejscem zamieszkania osoby pozostaj¹cej pod opiek¹ jest miejsce zamiesz-
kania opiekuna. W zwi¹zku z tym opiekun prawny, który jedynie reprezentuje osobê ubezw³asnowolnio-
n¹, przenosi na gminê, w której ona mieszka, ciê¿ar obowi¹zku spoczywaj¹cy na gminie, której miesz-
kañcem jest osoba ubezw³asnowolniona, czyli faktyczny œwiadczeniobiorca.

Czy nie jest w zwi¹zku z tym niezbêdne wprowadzenie zmian w ustawie o pomocy spo³ecznej i jasne
okreœlenie, która gmina wnosi op³atê za pobyt osoby ubezw³asnowolnionej w domu pomocy spo³ecznej?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkania z czêstochowskimi przedsiêbiorcami, na które zosta³em zaproszony, poruszono

wiele problemów dotycz¹cych ich dzia³alnoœci.
Jednym z pojawiaj¹cych siê zastrze¿eñ s¹ utrudnienia na granicy polsko-ukraiñskiej, co przek³ada siê

na dzia³alnoœæ wielu przedsiêbiorców prowadz¹cych interesy na Ukrainie. S¹ oni zmuszeni w celach go-
spodarczych przekraczaæ granicê co najmniej jeden czy dwa razy w miesi¹cu. Jeden z przedsiêbiorców
korzysta z przejœcia granicznego w Korczowej i jak opisuje, jest to „istna droga przez mêkê”. Po rozpozna-
niu sytuacji okazuje siê, ¿e problemem jest zbyt ma³a obsada s³u¿b celnych, wjazd przez tak zwany zielo-
ny pas trwa przewa¿nie od szeœciu do oœmiu godzin, i to ju¿ po odprawie ukraiñskiej. Blokada zatem na-
stêpuje po stronie polskiej. Warto podkreœliæ, ¿e przedsiêbiorca rozmawia³ z kierownikiem zmiany, jak ró-
wnie¿ z dyrektorem Urzêdu Celnego w Przemyœlu. Niestety, nie przynios³o to ¿adnego rezultatu. Wszelkie
wyjaœnienia ograniczaj¹ siê do stwierdzenia, ¿e jest zbyt ma³a obsada pracowników i odpraw dokonuje
przewa¿nie jeden celnik.

W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê o przeanalizowanie sytuacji na wymienionym przejœciu gra-
nicznym i zastosowanie rozwi¹zañ, które usprawni¹ odprawy po stronie polskiej.

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Premierze!
Z dostêpnej mi wiedzy wynika, ¿e rz¹d prowadzi niejednolit¹ politykê w podejœciu do interwencji

w sprawach indywidualnych podejmowanych przez pos³ów do Parlamentu Europejskiego. Udzielanie
b¹dŸ nieudzielanie odpowiedzi na takie interwencje uzale¿nione jest od widzimisiê urzêdników admini-
stracji rz¹dowej.

W zwi¹zku z tym pragnê zadaæ nastêpuj¹ce pytania do prezesa Rady Ministrów, jako zwierzchnika ad-
ministracji rz¹dowej:

1. Jak na gruncie obecnych przepisów prawa kszta³tuj¹ siê uprawnienia pos³ów do Parlamentu Euro-
pejskiego do podejmowania interwencji w sprawach indywidualnych wobec w³adz publicznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej?

2. Czy pos³owie do PE maj¹ prawo do takich interwencji? Czy w³adze publiczne, a w szczególnoœci
cz³onkowie rz¹du RP s¹ obowi¹zani do odpowiadania na takie interwencje?

3. Czy w sprawie odpowiadania na interwencje pos³ów do Parlamentu Europejskiego istniej¹ jakieœ
wewnêtrzne instrukcje rz¹du RP?

4. Czy istniej¹ ró¿nice w uprawnieniach do podejmowania interwencji miêdzy pos³ami do Parlamentu
Europejskiego wybranymi w Polsce a pos³ami wybranymi w innych krajach cz³onkowskich?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz prezesa Rady Ministrów
Donalda Tuska

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Premierze!
W dniu 1 kwietnia 2010 r. wchodzi w ¿ycie znowelizowana ustawa o prokuraturze, uzale¿niaj¹ca pro-

kuraturê od administracji rz¹dowej.
Dotychczas skargi na dzia³alnoœæ prokuratury kierowane by³y do ministra sprawiedliwoœci, a nadzór

zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg w myœl przepisów k.p.a. sprawowa³ prezes Rady Ministrów.
W znowelizowanej ustawie zarówno minister sprawiedliwoœci, jak i prezes Rady Ministrów trac¹ upra-
wnienia zwierzchnie wobec prokuratury.

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, które adresujê do prezesa Rady Ministrów jako wniosko-
dawcy nowelizacji ustawy o prokuraturze.

1. Do kogo obywatele po wejœciu w ¿ycie znowelizowanej ustawy bêd¹ mogli kierowaæ skargi dotycz¹ce
dzia³alnoœci prokuratury?

2. Kto bêdzie sprawowa³ nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg?
3. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem interpelacji poselskich, a jeœli tak, to do

kogo bêdzie mo¿na je sk³adaæ?
4. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem oœwiadczeñ senatorskich, a jeœli tak, to

do kogo bêdzie mo¿na je kierowaæ?
5. Czy dzia³alnoœæ prokuratury mo¿e byæ przedmiotem dzia³alnoœci interwencyjnej pos³ów i senatorów

na gruncie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a lub senatora?
W odpowiedzi na pytanie pi¹te proszê o uwzglêdnienie treœci art. 19 ust. 1 ustawy o wykonywaniu

mandatu pos³a i senatora. Jeœli siê nie mylê, niezale¿na prokuratura nie mieœci siê w katalogu instytucji
tam wymienionych, co wskazywaæ mo¿e, ¿e dzia³alnoœæ prokuratury nie bêdzie mog³a byæ przedmiotem
interwencji poselskich lub senatorskich.

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!
Produkcja i ceny ¿ywca ulegaj¹ silnym cyklicznym wahaniom. Jak pokazuj¹ doœwiadczenia, wahania

te prawie nie poddaj¹ siê dzia³aniom interwencyjnym i s¹ na tyle powtarzalne, ¿e pozwoli³y sformu³owaæ
teoriê tzw. cyklu œwiñskiego, która ma na tyle wyjaœniaæ przyczyny zmiennoœci cen i op³acalnoœci pro-
dukcji ¿ywca wieprzowego, by stosunkowo trafnie i skutecznie przewidywaæ sytuacjê na rynku.

Niestety w ostatnim czasie, pomimo w³aœnie odnotowanej „górki œwiñskiej”, której zakoñczenie mog³o-
by sugerowaæ poprawê op³acalnoœci produkcji i chowu trzody chlewnej, oraz niskich cen zbó¿ producenci
i hodowcy trzody chlewnej nadal odnotowywuj¹ spadek cen. Ceny s¹ niskie pomimo zbli¿aj¹cego siê
okresu œwi¹tecznego i pomimo dopiero co odnotowanej „górki œwiñskiej”, której zakoñczenie powinno
wskazywaæ na polepszenie sytuacji hodowców i producentów. Jednak¿e, mimo odnotowywanego spad-
ku pog³owia trzody chlewnej oraz liczby hodowców i producentów, op³acalnoœæ produkcji nie zmienia siê,
a nawet dalej spada.

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ chcia³bym zapytaæ Pana Ministra, jakie dzia³ania podejmuje resort
rolnictwa odnoœnie do zwiêkszenia skutecznoœci interwencji na tym rynku. Jakie dzia³ania planuje mini-
sterstwo, by pomóc producentom i hodowcom trzody chlewnej w Polsce?

Proszê Pana Ministra o analizê op³acalnoœci produkcji trzody chlewnej w Polsce, ze szczególnym uwzglê-
dnieniem sytuacji producentów w odniesieniu do popytu na ¿ywiec, cen ¿ywca, relacji cen ¿ywca do paszy
oraz importu ¿ywca do Polski, zarówno spoza UE, jak i wewn¹trz UE oraz o przedstawienie prognoz doty-
cz¹cych roku 2010. Proszê równie¿ o informacje na temat sytuacji producentów i hodowców trzody chle-
wnej w innych krajach cz³onkowskich Wspólnoty oraz aktualnej sytuacji na tym rynku w UE.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Celem programu „Mleko dla szkó³” by³o to, aby co dzieñ ka¿dy uczeñ mia³ szansê na wypicie œwie¿ego

mleka w swojej szkole. Sta³o siê to realne od wrzeœnia 2004 r., kiedy mleko spo¿ywane w placówkach oœ-
wiatowych zaczê³a dotowaæ Unia Europejska, a odp³atnoœæ za takie mleko stanowi³a tylko pokrycie mini-
malnych kosztów. Ka¿de dziecko objête programem „Mleko dla szkó³” mia³o mo¿liwoœæ codziennego wy-
picia w szkole 0,25 l mleka œwie¿ego (pasteryzowanego) o najwy¿szej jakoœci.

Po¿ytki, jakie p³yn¹ z programu „Mleko dla szkó³”, s¹ oczywiste. Jest to poprawa zdrowia dzieci i m³o-
dzie¿y szkolnej oraz edukacja i utrwalanie dobrych nawyków z zakresu ¿ywienia.

Z zaniepokojeniem przyjmujê wiêc docieraj¹ce do mnie sygna³y o ograniczaniu b¹dŸ wrêcz zaprzesta-
niu realizacji programu w niektórych szko³ach. Podczas pobytu w gminie Dêbowa £¹ka w województwie
kujawsko-pomorskim dowiedzia³em siê na przyk³ad, ¿e w szkole podstawowej w Wielkich Radowiskach
dzieci objête programem „Mleko dla szkó³” ograniczy³y spo¿ywanie mleka z piêciu do trzech razy w tygo-
dniu.

Bêdê zobowi¹zany za udzielenie odpowiedzi na nurtuj¹ce mnie w zwi¹zku z tym pytania.
1. Z jakich powodów ogranicza siê skalê programu „Mleko dla szkó³”?
2. Czy ograniczenia maj¹ charakter regionalny, czy ogólnopolski?
3. Czy istniej¹ mo¿liwoœci, aby program by³ realizowany w pierwotnym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracaj¹ siê do mnie osoby, które chocia¿ zda³y pañstwowy egzamin na aplikacjê notarialn¹, to nie

mog¹ rozpocz¹æ szkolenia, bowiem nie znalaz³y patrona. Wszystko wskazuje na to, ¿e je¿eli nie znajd¹ pa-
trona do koñca tego roku, to na rozpoczêcie aplikacji bêd¹ zmuszone poczekaæ do stycznia 2011 r.

W odczuciu m³odych ludzi oraz ich rodzin sytuacja ta dowodzi, i¿ notariusze blokuj¹ aplikantom do-
stêp do zawodu. Wydaje siê, ¿e uzale¿nienie rozpoczêcia szkolenia na aplikacji notarialnej od znalezienia
patrona jest sprzeczne z prawem. Wszak rady izb notarialnych maj¹ ustawowy obowi¹zek organizowania
i prowadzenia aplikacji.

Uprzejmie proszê pana ministra o zainteresowanie siê spraw¹ i podjêcie zgodnie z uprawnieniami
dzia³añ, w efekcie których nie bêd¹ mia³y miejsca praktyki ograniczaj¹ce dostêp do aplikacji notarialnej
osobom, które zda³y tegoroczny egzamin.

Z wyrazami szacunku
Jan Wyrowiñski
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 46. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym

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 szkolnictwie wy¿szym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego 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 szkolnictwie wy¿szym

Art. 1.

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póŸn.
zm.1)) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Statut uczelni niepublicznej nadaje jej za³o¿yciel albo uchwala organ kolegialny uczelni wskazany

w statucie, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w uczelni.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043

i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416

oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn. akt K 27/07), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ prze-
pisu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164,
poz. 1365, 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. Nr 68, poz. 584 (dzieñ publikacji wyroku – 6 maja
2009 r.). Pe³ny tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. z 2009 r. Nr 4A,
poz. 54.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym w zakresie, w jakim pomija prawo zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w uczelni
niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie – z art. 59 ust. 2 Konstytucji RP.

Zakwestionowany art. 58 ust. 1 stanowi, i¿: „Statut uczelni niepublicznej nadaje jej za³o¿yciel albo
uchwala organ kolegialny uczelni wskazany w statucie, z zastrze¿eniem art. 24 ust. 1.”.

Natomiast art. 56 ust. 1 dotycz¹cy uczelni publicznych, stanowi, ¿e: „Statut uczelni publicznej uchwala
jej senat wiêkszoœci¹ co najmniej dwóch trzecich g³osów swojego sk³adu, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków
zawodowych dzia³aj¹cych w uczelni.”.

Statut uczelni niepublicznej reguluje m.in. szereg kwestii odnosz¹cych siê do sytuacji prawnej osób
zatrudnionych w szko³ach wy¿szych, w tym przede wszystkim nauczycieli akademickich. Statuty obu
typów uczelni mog¹ np. okreœlaæ dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych
na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych oraz dydaktycznych, czy te¿ przewidywaæ za-
trudnianie pracowników dydaktycznych na stanowisku docenta. Statut uczelni reguluje tak¿e wyma-
gania kwalifikacyjne, jakie musi spe³niaæ kandydat na prorektora, kompetencje kierownika podstawo-
wej jednostki organizacyjnej uczelni, tryb postêpowania poprzedzaj¹cego zatrudnienie pracownika po
raz pierwszy na podstawie mianowania, okresy zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta dla
osób nieposiadaj¹cych odpowiednio stopnia naukowego – doktora i doktora habilitowanego, a tak¿e za-
sady i tryb przeprowadzania konkursu i kryteria oceny nauczycieli akademickich oraz tryb dokonywa-
nia tej oceny. Ponadto statut uczelni niepublicznej mo¿e regulowaæ inne zagadnienia dotycz¹ce sto-
sunku pracy.

2.2. Artyku³ 59 ust. 2 Konstytucji stanowi, i¿ „Zwi¹zki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje
maj¹ prawo do rokowañ, w szczególnoœci w celu rozwi¹zywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania
uk³adów zbiorowych pracy i innych porozumieñ.”.

Zdaniem TK owo konstytucyjne prawo do rokowañ „obejmuje nie tylko rozwi¹zywanie sporów zbioro-
wych i zawieranie uk³adów zbiorowych pracy, lecz dotyczy równie¿ zawierania «innych porozumieñ». Wy-
nika z tego, ¿e spory zbiorowe nie mog¹ byæ postrzegane jako jedyny dopuszczalny przedmiot rokowañ”.

„«Prawo do rokowañ» w tym rozumieniu oznacza prawo do wyra¿ania opinii zwi¹zków zawodowych we
wszystkich sprawach dotycz¹cych praw i obowi¹zków pracowników. Nie ogranicza siê ono zatem wy³¹cz-
nie do prawa do wyra¿enia swojego stanowiska w toku rozwi¹zywania sporów zbiorowych i zawierania
uk³adów zbiorowych pracy”. „Przez rokowania w celu zawarcia «innych porozumieñ», o których mowa
w art. 59 ust. 2 Konstytucji, nale¿y rozumieæ m.in. zg³aszane przez zwi¹zki zawodowe uwagi i opinie do
projektów statutów jako aktów prawnych normuj¹cych funkcjonowanie takich jednostek organizacyj-
nych, jak uczelnie publiczne i niepubliczne, w zakresie okreœlonym ustaw¹”.

TK stwierdzi³, ¿e niekonstytucyjnoœæ art. 58 ust. 1 ustawy wynika z braku uregulowania w tym przepi-
sie prawa zwi¹zków zawodowych uczelni niepublicznej do opiniowania zmian wprowadzanych do statu-
tu takiej uczelni.

Stan niekonstytucyjnoœci – zdaniem TK – mo¿e zostaæ zniesiony ju¿ przez zapewnienie w ustawie – Pra-
wo o szkolnictwie wy¿szym „kompetencji opiniodawczych zwi¹zkom zawodowym, istniej¹cym w uczel-
niach niepublicznych”.

2.3. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji. Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na odsuniêcie
w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu.
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3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia
2009 r., kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, proponuje siê, aby
zmiana ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy¿szym polega³a na nadaniu nowego
brzmienia art. 58 ust. 1.

Proponowana zmiana polega na dodaniu do dotychczasowej treœci art. 58 ust. 1 dyspozycji identycznej
do tej, która znajduje siê w art. 56 ust. 1 dotycz¹cym uczelni publicznej zobowi¹zuj¹cej podmiot nadaj¹cy
(uchwalaj¹cy) statut do zasiêgniêcia opinii zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w uczelni. Rezygnacja
z „zastrze¿enia” w nowelizowanym przepisie usuwa w¹tpliwoœci, czy zmiany w statucie uczelni niepubli-
cznej nadanym po raz pierwszy, wymagaj¹ zasiêgniêcia opinii zwi¹zków zawodowych i przes¹dza, i¿ taka
opinia jest konieczna.

4. Konsultacje

Opiniê przedstawili Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Ten ostatni zaproponowa³ usuniêcie z proponowanego przepisu wyra¿enia „z zastrze¿eniem…”, co zosta-
³o uwzglêdnione.

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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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa
wsparcia instytucjom finansowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 po wyrazach „art. 20” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 1 i dodaje siê

pkt 2 w brzmieniu:
„2) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wsparcie na zasadach okreœlonych w ustawie mo¿e byæ udzielane, pod warunkiem obowi¹zywa-
nia w dniu z³o¿enia wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, pozytywnej decyzji Komisji Euro-
pejskiej o zgodnoœci pomocy publicznej przewidzianej w ustawie ze wspólnym rynkiem.”.”;

2) skreœla siê art. 2.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o udzielaniu
przez Skarb Pañstwa wsparcia instytucjom finansowym i uchwali³ do niej 2 poprawki.

Analiza przepisu przejœciowego (art. 2) prowadzi do wniosku, i¿ ma on w zasadzie charakter przepisu
merytorycznego. Przepis ten formu³uje bowiem dodatkowy wymóg formalny, który musi byæ spe³niony,
aby wsparcie na zasadach okreœlonych w nowelizowanej ustawie mog³o byæ udzielone (cel – zapewnienie,
¿e udzielone wsparcie nie naruszy przepisów wspólnotowych dotycz¹cych pomocy publicznej). Przepisy
merytoryczne, co wynika z ich istoty, powinny byæ sformu³owane w ustawie zawieraj¹cej uregulowania
merytoryczne (w tym przypadku bêdzie to ustawa o udzielaniu przez Skarb Pañstwa wsparcia instytu-
cjom finansowym). Oczywiœcie fakt, i¿ przepis bêdzie obowi¹zywa³ jedynie w ograniczonym zakresie cza-
sowym móg³by sugerowaæ intertemporalnoœæ tego rozwi¹zania. Niemniej argument ten nie wydaje siê
byæ przekonywaj¹cy, je¿eli weŸmiemy pod uwagê treœæ nowelizowanego art. 20 ust. 1. Przepis ten wyzna-
cza maksymalny termin, w którym wsparcie bêdzie mog³o byæ udzielone, a wiêc przes¹dza de facto o epi-
zodycznym charakterze nowelizowanej ustawy. Argumentem przemawiaj¹cym za w³¹czeniem normy
z art. 2 do nowelizowanej ustawy jest równie¿ to, i¿ ewentualne dalsze przed³u¿anie terminu, o którym
mowa w art. 20 ust. 1, powodowa³oby koniecznoœæ ka¿dorazowego formu³owania analogicznego przepisu
przejœciowego.

Co wiêcej, sama treœæ art. 2 mo¿e powodowaæ w¹tpliwoœci interpretacyjne. Ustawodawca pos³u¿y³ siê
w tym przepisie sformu³owaniem: „pod warunkiem obowi¹zywania w tym okresie (tj. od dnia wejœcia
w ¿ycie nowelizacji do dnia 31 grudnia 2010 r.) pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej”. W zwi¹zku
z tym, nasuwa³o siê pytanie, czy wol¹ ustawodawcy jest aby stosowna decyzja obowi¹zywa³a przez ca³y
wskazany okres, czy te¿ wystarczy, aby obowi¹zywa³a ona jedynie przez czêœæ tego okresu (zgoda Komisji
Europejskiej na program pomocy jest wydawana na œciœle okreœlony czas; mo¿e siê on nie pokrywaæ
z okresem przewidzianym w art. 2 i byæ krótszy ani¿eli ten okres). Zdaniem Senatu zgodne z wol¹ ustawo-
dawcy jest, aby wsparcie na zasadach okreœlonych w ustawie mog³o byæ udzielone, pod warunkiem obo-
wi¹zywania takiej decyzji w dniu wyst¹pienia z wnioskiem o udzielenie wsparcia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie uchwalono stosowne poprawki.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach p³atnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o autostradach p³atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 3 w lit. c, w pkt 9 po wyrazach „(Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75)” dodaje siê wyrazy „,
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem nr 2023/2006””,

b) w pkt 32, w art. 53 w ust. 1 wyrazy „Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w spra-
wie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materia³ów i wyrobów przeznaczonych do kon-
taktu z ¿ywnoœci¹ (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75), zwanym dalej „rozporz¹dzeniem nr
2023/2006”” zastêpuje siê wyrazami „nr 2023/2006”;

2) w art. 1:
a) w pkt 18, w art. 28 w ust. 1 wyrazy „sk³adniki o dzia³aniu od¿ywczym lub innym fizjologicznym”

zastêpuje siê wyrazami „substancje wykazuj¹ce efekt od¿ywczy lub inny fizjologiczny”,
b) w pkt 19 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „o dzia³aniu od¿ywczym lub innym fizjologicznym”

zastêpuje siê wyrazami „wykazuj¹ce efekt od¿ywczy lub inny fizjologiczny”;
3) w art. 1 w pkt 18, w art. 29 w ust. 2 w pkt 7 wyraz „nazwê” zastêpuje siê wyrazami „imiê i nazwisko albo

nazwê,”;
4) w art. 1 w pkt 18, w art. 29 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem danych stanowi¹cych tajem-

nicê przedsiêbiorcy”;
5) w art. 1 w pkt 19 w lit. a, w ust. 2 skreœla siê wyraz „wyjaœniaj¹cego”;
6) w art. 1 w pkt 20, w art. 31:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „wymienionej w wykazie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3”,
b) w ust. 4 po wyrazach „krajowej jednostki naukowej” dodaje siê wyrazy „wymienionej w wykazie,

o którym mowa w ust. 6 pkt 3,”;
7) w art. 1:

a) po pkt 34 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) art. 60 otrzymuje brzmienie:

„Art. 60. G³ówny Inspektor Sanitarny i G³ówny Lekarz Weterynarii, stosownie do kompetencji
okreœlonych w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 3, s¹ organami w³aœciwymi w zakresie zadañ, o których
mowa w art. 7 i art. 8 rozporz¹dzenia nr 852/2004, dotycz¹cych krajowych poradników do-
brej praktyki higienicznej oraz wdra¿ania i stosowania zasad systemu HACCP.”;”,

b) w pkt 43, w art. 73:
– w ust. 1 pkt 1a oznacza siê jako pkt 2, dotychczasowy pkt 2 jako pkt 3, pkt 2a jako pkt 4 oraz do-

tychczasowy pkt 3 jako pkt 5,
– w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 3” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 5”,

c) po pkt 46 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 78 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) laboratoria organów, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 5;”;”,
d) po pkt 47 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa ¿ywnoœciowego oraz nad wykonywaniem urzê-
dowych kontroli ¿ywnoœci w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzêcego w zakresie
okreœlonym w art. 73 ust. 1 pkt 3 sprawuje minister w³aœciwy do spraw rolnictwa oraz minister
w³aœciwy do spraw rynków rolnych, dzia³aj¹c w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do
spraw zdrowia.”;”;

8) w art. 1:
a) w pkt 43, w art. 73 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a i c wyrazy „niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej”

zastêpuje siê wyrazem „trzecich”,
b) w pkt 47, w art. 79 w ust. 1 wyrazy „niebêd¹cych cz³onkami Unii Europejskiej” zastêpuje siê wyra-

zem „trzecich”;
9) w art. 1 w pkt 43, w art. 73 w ust. 5 wyrazy „wojska obce przebywaj¹ce” zastêpuje siê wyrazami „wojsk

obcych przebywaj¹cych”;



10) w art. 1:
a) w pkt 47, w art. 79 w ust. 2 i 4 wyrazy „Wspólnoty Europejskiej” zastêpuje siê wyrazami „Unii Eu-

ropejskiej”,
b) po pkt 47 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 83 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw rynków rolnych, ministrem w³aœciwym

do spraw wewnêtrznych, ministrem w³aœciwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem
w³aœciwym do spraw transportu oraz ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicz-
nych - wykaz przejœæ granicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez które
œrodki spo¿ywcze oraz materia³y lub wyroby przeznaczone do kontaktu z ¿ywnoœci¹ mog¹
byæ wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej,”;”;

11) w art. 1 w pkt 48 w lit. b, w pkt 11 po wyrazach „mowa w” dodaje siê wyrazy „za³¹czniku II”;
12) w art. 1 w pkt 49 w lit. a w tiret drugim, pkt 1a otrzymuje brzmienie:

„1a) nie przestrzega wymagañ w zakresie znakowania aromatów okreœlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2,”;

13) w art. 3 w pkt 3 w lit. a, w ust. 1 wyraz „okreœlonej” zastêpuje siê wyrazem „prowadzonej”;
14) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 4, art. 39, art. 44
i art. 70 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wyda-
nych na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39, art. 44 i art. 70 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniej-
sz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 18 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.”;

15) po art. 9 dodaje siê art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy, o której mowa

w art. 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wydanych na podstawie art. 10 tej
ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 18 miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy.”;

16) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Przepis art. 103 ust. 1 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, dodany niniejsz¹ ustaw¹, traci

moc z dniem 20 stycznia 2011 r.”;
17) w art. 12 w pkt 1 wyraz „które” zastêpuje siê wyrazami „oraz art. 9a, które”;
18) w art. 12 w pkt 1 wyrazy „20 stycznia 2010 r.” zastêpuje siê wyrazem „og³oszenia”;
19) w art. 12 w pkt 2 na koñcu dodaje siê œrednik oraz dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:

„3) art. 1 pkt 12, który wchodzi w ¿ycie z dniem wejœcia w ¿ycie przepisów, o których mowa w art. 30
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie dodatków do ¿ywnoœci.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
¿ywnoœci i ¿ywienia oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 19 poprawek.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ ustawodawca w nowelizowanym art. 3 ust. 3 pkt 9 sformu³owa³ definicjê „dobrej
praktyki produkcyjnej” w odniesieniu do materia³ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywno-
œci¹, zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej, nale¿y pos³ugiwaæ siê t¹ definicj¹ w dalszych przepi-
sach ustawy. W zwi¹zku z tym uchwalono poprawkê nr 1. Jednoczeœnie kieruj¹c siê przyjêt¹ przez usta-
wodawcê technik¹ formu³owania skrótów tytu³ów rozporz¹dzeñ unijnych proponuje siê umieszczenie
skrótu zawartego w art. 53 ust. 1 w s³owniczku ustawy (w definicji pojêcia „dobra praktyka produkcyj-
na”), w którym po raz pierwszy odes³ano do rozporz¹dzenia nr 2023/2006.

Przepis art. 28 ust. 1 w nowym brzmieniu przewiduje, ¿e do œrodków spo¿ywczych mog¹ byæ dodawane
w szczególnoœci inne ni¿ witaminy i sk³adniki mineralne, sk³adniki o dzia³aniu od¿ywczym lub innym fiz-
jologicznym. Jednoczeœnie w ust. 3 tego artyku³u ustawodawca mówi o stosowaniu substancji innych
ni¿ witaminy i sk³adniki mineralne. Z treœci art. 28 wynika, i¿ ustawodawca stanowi¹c w jednym ustêpie
o sk³adnikach, w drugim o substancjach ma na wzglêdzie to samo pojêcie. Analiza innych przepisów
ustawy (np. nowelizowanego art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. b) prowadzi do wniosku, i¿ art. 28 ust. 1 powinien sta-
nowiæ o innych substancjach o dzia³aniu od¿ywczym lub innym fizjologicznym. Ponadto nasuwa siê py-
tanie o wzajemn¹ relacjê pojêæ: „substancja o dzia³aniu od¿ywczym lub innym fizjologicznym” oraz „sub-
stancja wykazuj¹ca efekt od¿ywczy lub inny fizjologiczny”. W aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie m.in.
w definicji „suplementu diety” oraz w art. 27 ust. 1 i ust. 7 pkt 2 pos³u¿ono siê bowiem drugim z tych po-
jêæ. Po analizie uznano, i¿ oba te pojêcia s¹ to¿same. Maj¹c na uwadze § 10 Zasad techniki prawodawczej
nakazuj¹cy zachowanie konsekwencji terminologicznej w aktach normatywnych Senat ujednolici³ ter-
minologiê omawianych przepisów (poprawka nr 2).

Nowelizowany art. 29 ust. 2 pkt 7 przewiduje, i¿ w powiadomieniu o wprowadzeniu lub zamiarze wpro-
wadzenia po raz pierwszy do obrotu œrodka spo¿ywczego wskazuje siê m.in. nazwê podmiotu powiada-
miaj¹cego. Maj¹c na wzglêdzie, i¿ stosowanego powiadomienia dokonuje podmiot dzia³aj¹cy na rynku
spo¿ywczym, fakt, ¿e zgodnie z art. 3 pkt 3 rozporz¹dzenia nr 178/2002 podmiotem takim mo¿e byæ rów-
nie¿ osoba fizyczna oraz, ¿e w myœl przepisów Kodeksu cywilnego (m.in. art. 434) osoba fizyczna dzia³a
w obrocie prawnym pod swoim imieniem i nazwiskiem (pod nazw¹ wystêpuje jednostka organizacyjna,
np. osoba prawna) Senat uchwali³ poprawkê nr 3, która skoreluje analizowany przepis z przytoczonymi
regulacjami. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za poprawk¹ jest treœæ art. 64 ust. 2 pkt 1 w no-
wym brzmieniu (art. 1 pkt 38 lit. c ustawy nowelizuj¹cej).

Z nowelizowanego art. 29 ust. 4 wynika, ¿e stosownego powiadomienia dokonuje siê w formie doku-
mentu elektronicznego powsta³ego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiado-
mienia, z zastrze¿eniem danych stanowi¹cych tajemnicê przedsiêbiorcy. W zwi¹zku z tym zastrze-
¿eniem nasuwa siê pytanie, czy oznacza ono, i¿ dane stanowi¹ce tajemnicê w ogóle nie znajd¹ siê w po-
wiadomieniu, czy te¿ przeciwnie znajd¹ siê w powiadomieniu, ale w tym zakresie bêdzie ono mia³o inn¹
ani¿eli elektroniczna formê (ustawodawca nie przes¹dza jak¹). Z dodawanego art. 30 ust. 6 wynika, ¿e
dane takie objête bêd¹ powiadomieniem (nie bêd¹ jednak publikowane na stronie internetowej; z art. 30
ust. 4 wynika, ¿e rejestr obejmuje dane wprowadzone w sposób, o którym mowa w art. 29 ust. 4). Doko-
nuj¹c powiadomienia podmiot dzia³aj¹cy na rynku spo¿ywczym bêdzie mia³ w¹tpliwoœæ, czy w stoso-
wnym formularzu elektronicznym zamieszczaæ dane stanowi¹ce jego tajemnicê, czy te¿ nie. Celem doko-
nanego zastrze¿enia jest zagwarantowanie ochrony interesu przedsiêbiorcy. Zdaniem Senatu, cel ten
ustawodawca realizuje dostatecznie w dodawanym art. 30 ust. 6, który przes¹dza, ¿e dane objête tajem-
nic¹ przedsiêbiorstwa nie bêd¹ publikowane. W zwi¹zku z tym, d¹¿¹c do wyeliminowania mo¿liwych w¹t-
pliwoœci interpretacyjnych w poprawce nr 4 skreœla siê kwestionowane zastrze¿enie.

W nowelizowanym art. 30 ust. 1 ustawodawca stanowi o „postêpowaniu maj¹cym na celu wyjaœnie-
nie” okreœlonych okolicznoœci. Odnosz¹c siê do tego postêpowania w innych przepisach ustawy ustawo-
dawca konsekwentnie pos³uguje siê formu³¹ „postêpowanie, o którym mowa w ust. 1”. W ¿adnym z prze-
pisów ustawy postêpowanie to nie jest okreœlane jako postêpowanie wyjaœniaj¹ce. W zwi¹zku z tym oraz
maj¹c na wzglêdzie zachowanie konsekwencji terminologicznej w ustawie uznano za wskazane skreœle-
nie w art. 30 ust. 2 wyrazu „wyjaœniaj¹cego” (poprawka nr 5).

Zgodnie z nowelizowanym art. 31 ust. 4 podmiot zobowi¹zany do przed³o¿enia opinii jednostki nauko-
wej mo¿e fakultatywnie przed³o¿yæ opiniê w³aœciwej krajowej jednostki naukowej lub opiniê w³aœciwej je-
dnostki naukowej innego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Z tego przepisu wynika wiêc, ¿e
w tym zakresie podmiot dzia³aj¹cy na rynku spo¿ywczym ma swobodê wyboru. Z przepisu art. 30 ust. 1
pkt 2 wynika coœ innego, a mianowicie ¿e G³ówny Inspektor Sanitarny mo¿e zobowi¹zaæ taki podmiot do
przed³o¿enia opinii w³aœciwej krajowej jednostki naukowej. Oznacza to wy³¹czenie swobody w zakresie
wyboru opiniuj¹cej jednostki naukowej. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie spójnoœci ustawy, rozumianej
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jako koniecznoœæ wyeliminowania przepisów sprzecznych ze sob¹, Senat uchwali³ poprawkê nr 6 i przy-
j¹³, i¿ zgodne z wol¹ ustawodawcy jest zapewnienie swobody wyboru jednostki opiniuj¹cej.

Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej dotycz¹cymi oznaczania jednostek redakcyjnych ustawo-
dawca nadaj¹c nowe brzmienie jednostce redakcyjnej (artyku³owi, ustêpowi) zawieraj¹cej wyliczenie po-
winien w obrêbie tego wyliczenia zachowaæ ci¹g³oœæ numeracji. Oznaczenie jednostki redakcyjnej (frag-
mentu jednostki redakcyjnej) z liter¹ przewidziane jest na okolicznoœæ dodawania nowych jednostek (ich
fragmentów) do przepisów ju¿ obowi¹zuj¹cych. W zwi¹zku z powy¿szym w art. 73 w ust. 1, któremu usta-
wodawca nadaje nowe brzmienie, niedopuszczalne jest pos³u¿enie siê punktami z liter¹ (pkt 1a i 2a). Dla-
tego te¿ w poprawce nr 7 zmieniono oznaczenia w ramach dokonywanego w art. 73 ust. 1 wyliczenia oraz
wprowadzono niezbêdne konsekwencje tej zmiany.

Maj¹c na wzglêdzie treœæ dodawanego do ustawy nowelizuj¹cej art. 3a, zgodnie z którym pañstwa nie-
bêd¹ce cz³onkami Unii Europejskiej ustawodawca w dalszych przepisach ustawy nowelizowanej nazy-
wa³ bêdzie „pañstwami trzecimi”, uchwalono poprawkê nr 8.

Poprawka nr 9 ma charakter redakcyjny.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana

opublikowana w Dzienniku Urzêdowym UE C 115) nale¿y mieæ na wzglêdzie, i¿ pos³uguje siê on pojêciem
terytorium Unii Europejskiej, a nie terytorium Wspólnoty Europejskiej (o „terytorium Unii” mówi¹ art. 77
ust. 2 lit. c, art. 153 ust. 1 lit. g oraz 196 ust. 1 lit. a i b TFUE). Konsekwencj¹ zmiany proponowanej w no-
welizowanym art. 79 ust. 2 i 4 (poprawka nr 10) bêdzie zmiana art. 83 ust. 2 pkt 1, w którym ustawodaw-
ca równie¿ pos³u¿y³ siê pojêciem terytorium Wspólnoty Europejskiej (poniewa¿ nie zmieni siê treœæ prze-
pisu upowa¿niaj¹cego dotychczasowe rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 zachowa
moc obowi¹zuj¹c¹). W innych przepisach i odnoœnikach ustawy nowelizowanej i nowelizuj¹cej, które sta-
nowi¹ o Wspólnocie Europejskiej nie wprowadzono odpowiednich zmian, uznaj¹c i¿ odnosz¹ siê one do
aktów prawnych, które zosta³y przyjête albo zawarte przed dniem wejœcia w ¿ycie TFUE.

Rozdzia³VIII, doktóregoodsy³austawodawcawnowelizowanymart.100ust.1pkt11, zawarty jestwza³¹cz-
niku nr II do rozporz¹dzenia nr 852/2004. Maj¹c na wzglêdzie Zasady techniki prawodawczej dotycz¹ce for-
mu³owania odes³añ Senat uchwali³ poprawkê nr 11, która precyzyjnie wskazuje gdzie nale¿y szukaæ przepisu,
do którego nastêpuje odes³anie. Jest to szczególnie wa¿ne, jeœli wzi¹æ pod uwagê, i¿ jest to przepis karny.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ dodawany art. 103 ust. 1 pkt 1a wejdzie w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia
ustawyoraz terminrozpatrzeniaustawyprzezSenatnale¿ystwierdziæ, ¿eprzepis tenwejdziew¿yciepodniu20
stycznia 2010 r. W tym samym terminie wejdzie w ¿ycie art. 11, który przewiduje, ¿e art. 103 ust. 1 pkt 1a
lit. a utraci moc z dniem 20 stycznia 2010 r. Dojdzie wiêc do sytuacji, w której wskazany przepis w jednym mo-
mencie wejdzie w ¿ycie oraz utraci moc obowi¹zuj¹c¹ (przy czym przepis o utracie mocy obowi¹zuj¹cej wejdzie
z moc¹ wsteczn¹). W zwi¹zku z tym uznano, ¿e dodawanie art. 103 ust. 1 pkt 1a lit. a jest niecelowe oraz wpro-
wadzonopoprawkê,wrezultaciektórej dosystemuzostaniedodanyart. 103ust. 1pkt1a jedyniewzakresie lit.
b (poprawki nr 12 i 16). Ponadto stwierdzono, i¿ istnieje ryzyko, ¿e ustawa nie zostanie og³oszona przed dniem
20 stycznia 2010 r. Je¿eli og³oszenie nast¹pi³oby po dniu 20 stycznia 2010 r. oznacza³oby to, ¿e przepisy wska-
zane w art. 12 pkt 1 wejd¹ w ¿ycie z moc¹ wsteczn¹. W celu wyeliminowania takiego zagro¿enia przyjêto, ¿e
przepisy wymienione w tym punkcie powinny wchodziæ w ¿ycie z dniem og³oszenia (poprawka nr 18).

Poprawka nr 13 ma charakter redakcyjny.
W zwi¹zku z tym, i¿ dotychczas nie wydano rozporz¹dzeñ na podstawie art. 28 ust. 3 i art. 73 ust. 5

ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia, przepis przejœciowy nie mo¿e utrzymywaæ w mocy czegoœ,
czego nie ma. Maj¹c to na uwadze oraz kieruj¹c siê § 33 Zasad techniki prawodawczej usuniêto z przepisu
czasowo utrzymuj¹cego w mocy dotychczasowe rozporz¹dzenia przepisy, na podstawie których nie wy-
dano aktów wykonawczych (poprawka nr 14). Ponadto w zwi¹zku z tym, ¿e zmiana przepisu upowa¿nia-
j¹cego zawartego w art. 10 nast¹pi w terminie wskazanym w art. 12 pkt 1, przyjêto, i¿ w tym samym termi-
nie musi wejœæ w ¿ycie przepis czasowo utrzymuj¹cy w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie
dotychczasowej delegacji (poprawki nr 15 i 17). Przepis art. 9 wejdzie bowiem w ¿ycie póŸniej ni¿ zmiana
upowa¿nienia (w tym dniu utraci moc dotychczasowe rozporz¹dzenie) i w efekcie nie zostanie utrzymane
w mocy rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 10 w dotychczasowym brzmieniu.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 19 Senat kierowa³ siê opini¹ partnerów spo³ecznych wskazuj¹cych, i¿ utrata
mocy przez art. 11 ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia przed dniem wejœcia w ¿ycie przepisów
wydanych na podstawie art. 30 rozporz¹dzenia nr 1333/2008 uniemo¿liwi ministrowi w³aœciwemu do
spraw zdrowia zezwalanie, w drodze rozporz¹dzenia, na wprowadzanie do obrotu i stosowanie w ¿ywno-
œci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji dodatkowych niezamieszczonych w wykazie in-
nych ni¿ dopuszczone do produkcji i stosowania w ¿ywnoœci dozwolonych substancji dodatkowych, po-
mimo ¿e stosowanie tych substancji bêdzie zgodne z wymaganiami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu
1333/2008. Zdaniem Senatu art. 11 powinien utraciæ moc z dniem wejœcia w ¿ycie stosownych unijnych
wykazów dodatków do ¿ywnoœci. Jednoczeœnie nale¿y stwierdziæ, i¿ spe³nione bêd¹ przes³anki sformu³o-
wane w § 46 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych
w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w art. 12a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku, o którym mowa w art. 8a ust. 1, kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwa-

rantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, na wniosek pracownika, dokonuje wyp³aty niezaspo-
kojonych przez pracodawcê roszczeñ pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 2. Przepisy
art. 14 stosuje siê odpowiednio.”,

b) w ust. 6 wyrazy „Wyp³ata pozosta³ych niezaspokojonych roszczeñ pracowniczych, jak równie¿” za-
stêpuje siê wyrazami „Wyp³ata niezaspokojonych”;

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 12a w ust. 2 po wyrazach „o którym mowa w art. 15 ust. 3” przecinek zastêpuje
siê kropk¹ oraz wyrazy „w którym pracownik obowi¹zany jest” zastêpuje siê wyrazami „We wniosku
pracownik jest obowi¹zany”;

3) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. Do roszczeñ z tytu³u niewyp³acalnoœci pracodawcy, o której mowa w art. 8a ustawy zmienia-

nej w art. 1, powsta³ych od dnia 1 paŸdziernika 2006 r., stosuje siê przepisy w brzmieniu nadanym
niniejsz¹ ustaw¹.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat wprowadzi³ do nowelizacji ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci
pracodawcy trzy poprawki, z których dwie maj¹ charakter merytoryczny.

Poniewa¿ faktyczne zaprzestanie dzia³alnoœci przez pracodawcê zdarza siê w praktyce prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej coraz czêœciej, dodanie do ustawy nowego tytu³u zaspokojenia roszczeñ praco-
wniczych jest bardzo wa¿ne ze wzglêdów spo³ecznych. Przyjêta przez Senat poprawka wprowadza przepis
zapewniaj¹cy mo¿liwoœæ zastosowania korzystnych dla pracowników uregulowañ ustawy z moc¹ wstecz-
n¹ - od dnia 1 paŸdziernika 2006 r., tj. od samego pocz¹tku wejœcia w ¿ycie ustawy nowelizowanej. Uzna-
no bowiem za nieprawid³ow¹ i niekorzystn¹ spo³ecznie sytuacjê, w której nowe uregulowania nie bêd¹
mog³y mieæ zastosowania w stosunku do pracowników firmy, których przypadek spowodowa³ podjêcie
prac legislacyjnych ani te¿ obj¹æ tych, którzy znaleŸli siê w podobnym po³o¿eniu przed wejœciem w ¿ycie
nowelizacji (poprawka nr 3).

Senat uzna³ za celowe odst¹pienie od koncepcji wyp³acania pracownikom zaliczki na poczet niezaspo-
kojonych roszczeñ (w wysokoœci kwoty minimalnego wynagrodzenia) na rzecz wyp³aty ich roszczeñ pra-
cowniczych, niezaspokojonych przez pracodawcê, podnosz¹c jednoczeœnie granice wysokoœci wyp³at do
kwoty przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta³u (poprawka nr 1).

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjno–stylistyczny i poprawia czytelnoœæ przyjêtych uregulowañ.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 2a wyrazy „uwzglêdniaj¹c wymagania okreœlone prawem Unii Europej-

skiej w zakresie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo³ów-
stwie” zastêpuje siê wyrazami „kieruj¹c siê koniecznoœci¹ zapewnienia zupe³noœci i przejrzystoœci
przedstawianych informacji”;

2) w art. 1 w pkt 6 w lit. c, w ust. 6 wyrazy „, uwzglêdniaj¹c wymagania okreœlone prawem Unii Europej-
skiej w zakresie udzielania pomocy oraz” zastêpuje siê wyrazami „oraz uwzglêdniaj¹c”;

3) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do pomocy publicznej udzielonej beneficjentowi po dniu 14 kwietnia 2008 r. i niewyp³aconej do

dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê art. 25 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Senat, kieruj¹c siê potrzeb¹ zamieszczenia w przepisie upowa¿niaj¹cym zupe³nych wytycznych doty-
cz¹cych treœci upowa¿nienia, jako konstytucyjnego warunku jego poprawnoœci, uchwali³ poprawkê nr 1.
W ocenie Senatu wytycznym nakazuj¹cym uwzglêdnienie „wymagañ okreœlonych prawem Unii Europej-
skiej” nale¿y postawiæ zarzut pozornoœci. Odsy³aj¹ one bowiem do postanowieñ, które musz¹ byæ brane
pod uwagê, przez organ w³aœciwy do wydania rozporz¹dzenia, w ka¿dym przypadku, bez wzglêdu na to czy
zosta³y sformu³owane w upowa¿nieniu. (Zasada niedopuszczalnoœci powo³ania siê na przepisy prawa Unii
Europejskiej zosta³a potwierdzona w dokumencie „Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej.
Zapewnienie efektywnoœci prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym” opublikowanym przez
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i zaakceptowanym przez Rz¹dowe Centrum Legislacji. Zgodnie
z tym dokumentem „w wytycznych, nie nale¿y zamieszczaæ ogólnych klauzul nakazuj¹cych ministrowi
branie pod uwagê prawa Unii Europejskiej w regulowanej dziedzinie”.).

Z tych samych wzglêdów Senat wprowadzi³ poprawkê nr 2. W tym przypadku odniesienie do przepi-
sów prawa Unii Europejskiej nie skutkuje zarzutem niekonstytucyjnoœci upowa¿nienia. Nale¿y je jednak
oceniæ negatywnie, jako nienios¹ce nowoœci normatywnej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3 Senat kierowa³ siê potrzeb¹ zapewnienia czytelnoœci przepisu przejœciowe-
go, tak aby oddaæ w pe³ni istotê uchwalonej normy, adekwatnie do intencji ustawodawcy. Literalne
brzmienie przepisu sugeruje, ¿e art. 25 ust. 3 w „nowym” brzmieniu bêdzie mia³ zastosowanie w ograni-
czonym czasowo zakresie: do pomocy udzielonej po dniu 14 kwietnia 2008 r. i niewyp³aconej do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy. Tymczasem oczywistym jest, ¿e powinien znaleŸæ zastosowanie tak¿e do pomocy
udzielonej i niewyp³aconej po dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2009 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, odpowiednio do zakresu dzia³ania,”;
2) w art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 3 skreœla siê wyrazy „o jej wypowiedzeniu”;
3) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 3 po wyrazach „w ust. 1” dodaje siê wyrazy „zdanie pierwsze”;
4) w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 3b wyrazy „powinien zawieraæ” zastêpuje siê wyrazem „zawiera”;
5) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8c oraz w ust. 8g w pkt 1 i 2 skreœla siê wyraz „kompletnego”;
6) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8d dodaje siê zdanie drugie w brzmieniu:

„Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzaæ dopuszczalnoœæ lokalizacji danego
Ÿród³a energii na terenie objêtym planowan¹ inwestycj¹, która jest objêta wnioskiem o okreœlenie
warunków przy³¹czenia.”;

7) w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8e wyraz „znamionowych” zastêpuje siê wyrazem „znamionowym”;
8) w art. 1 w pkt 5 w lit. c:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 8a-8k” zastêpuje siê wyrazami „ust. 8a-8l”,
b) po ust. 8g dodaje siê ust. … w brzmieniu:

„…. Przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem lub dystrybucj¹ energii elektrycz-
nej powinno potwierdziæ pisemnie z³o¿enie przez wnioskodawcê wniosku, okreœlaj¹c w szcze-
gólnoœci datê z³o¿enia wniosku.”;

9) w art. 1 po pkt 5 dodaje siê pkt 5a w brzmieniu:
„5a) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sprawach spornych dotycz¹cych odmowy zawarcia umowy o przy³¹czenie do sieci, umowy
sprzeda¿y, umowy o œwiadczenie us³ug przesy³ania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy
o œwiadczenie us³ug transportu gazu ziemnego, umowy o œwiadczenie us³ugi magazynowania
paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3, umowy o œwiadczenie us³ugi skrapla-
nia gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a tak¿e w przypadku nieuzasadnionego wstrzy-
mania dostarczania paliw gazowych lub energii albo odmowy dostêpu do internetowej platfor-
my handlowej rozstrzyga Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.”;”;

10) w art. 1 w pkt 14, w art. 9j:
a) w ust. 2 wyrazy „s³u¿by dyspozytorskie operatora” zastêpuje siê wyrazem „operator”, wyraz „wyda-

j¹” zastêpuje siê wyrazem „wydaje” oraz wyrazy „odpowiednim s³u¿bom wytwórcy, operatora” za-
stêpuje siê wyrazami „wytwórcy, operatorowi”,

b) w ust. 3 skreœla siê wyrazy „dyspozytorskie wydawane przez s³u¿by dyspozytorskie” oraz wyrazy
„dyspozytorskich wydawanych przez s³u¿by dyspozytorskie”;

11) w art. 1 w pkt 20, w art. 11c w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) strajku lub niepokojów spo³ecznych;”;

12) w art. 1 w pkt 20:
a) w art. 11c w ust. 2 po wyrazach „W przypadku” dodaje siê wyraz „nag³ego”,
b) w art. 11d w ust. 1 wyrazy „W sytuacji” zastêpuje siê wyrazami „W przypadku nag³ego”;

13) w art. 1 w pkt 20, w art. 11d:
a) w ust. 1:

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „odpowiednie s³u¿by operatora” zastêpuje siê wyrazem
„operator” oraz wyraz „podejmuj¹” zastêpuje siê wyrazem „podejmuje”,

– w pkt 1 wyrazy „wydaj¹ odpowiednim s³u¿bom” zastêpuje siê wyrazem „wydaje”,
– w pkt 2 i 6 wyraz „dokonuj¹” zastêpuje siê wyrazem „dokonuje”,
– w pkt 3, 4 i 5 wyraz „wydaj¹” zastêpuje siê wyrazem „wydaje”,

b) w ust. 2 skreœla siê wyrazy „w³aœciwych s³u¿b dyspozytorskich”;
14) w art. 1 w pkt 20, w art. 11d w ust. 1 w pkt 5 przed wyrazem „wydaj¹” dodaje siê wyrazy „po wyczerpa-

niu wszystkich mo¿liwych dzia³añ zmierzaj¹cych do pokrycia zapotrzebowania na energiê elektrycz-
n¹”;

15) w art. 1:



a) w pkt 20, w art. 11f wyrazy „art. 16 rozporz¹dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do transgrani-
cznej wymiany energii elektrycznej i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz. Urz. UE L
211 z 14.08.2009, str. 15-35)” zastêpuje siê wyrazami „art. 6 rozporz¹dzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 1228/2003/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostêpu do
sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 176
z 15.07.2003, str. 1, z póŸn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2 str. 175)”,

b) w pkt 22, w art. 15b w ust. 5 w pkt 1 wyrazy „rozporz¹dzeniu (WE) nr 714/2009 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do
transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003”
zastêpuje siê wyrazami „rozporz¹dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej”,

c) w pkt 29 w lit. a w tiret szóstym, w pkt 11 wyrazy „rozporz¹dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu
do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003”
zastêpuje siê wyrazami „rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1228/2003/WE
z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej
wymiany energii elektrycznej”,

d) w pkt 34 skreœla siê lit. a,
e) w pkt 37:

– w lit. a w tiret pierwszym w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 1a-1d” zastêpuje siê wyrazami „pkt
1a-1c” oraz skreœla siê pkt 1d,

– skreœla siê lit. f;
16) w art. 1:

a) w pkt 29 w lit. a w tiret trzecim, w pkt 4a po wyrazach „ust. 1” dodaje siê wyrazy „i 2”,
b) w pkt 36, w art. 49a:

– w ust. 3, 4, 6 i 7 po wyrazach „ust. 1” dodaje siê wyrazy „i 2”,
– w ust. 5 po wyrazach „okreœlone w ust. 1” dodaje siê wyrazy „i 2”,

c) w pkt 37 w lit. a w tiret pi¹tym, w pkt 32 wyrazy „art. 49a ust. 1 i 1a” zastêpuje siê wyrazami „art.
49a ust. 1 i 2”;

17) w art. 1 w pkt 36, w art. 49a:
a) w ust. 1 wyrazy „internetowej platformie handlowej” zastêpuje siê wyrazami „rynku regulowanym

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”,
b) w ust. 2 po wyrazie „handlowej” dodaje siê wyrazy „na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”;
18) w art. 1 w pkt 36, w art. 49a po ust. 2 dodaje siê ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Przez internetow¹ platformê handlow¹ rozumie siê zespó³ œrodków organizacyjnych i technicz-
nych umo¿liwiaj¹cych obrót energi¹ elektryczn¹ za pomoc¹ sieci internetowej przez bezpoœrednie
kojarzenie ofert kupna lub sprzeda¿y energii elektrycznej.

2b. Prowadz¹cy internetow¹ platformê handlow¹ s¹ obowi¹zani zapewniæ wszystkim uczestnikom
obrotu energi¹ elektryczn¹ jednakowe warunki zawierania transakcji oraz dostêp, w tym samym
czasie, do informacji rynkowych, a tak¿e jawnoœæ zasad dzia³ania oraz pobieranych op³at.”;

19) w art. 1 w pkt 36, w art. 49a w ust. 3 w pkt 5 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 6
w brzmieniu:
„6) wytworzonej w jednostce wytwórczej o ³¹cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wy¿szej ni¿

50 MW.”;
20) w art. 1 w pkt 37:

a) w lit c, w ust. 2b po wyrazach „pkt 1a” dodaje siê wyrazy „i 28-30”,
b) w lit. d:

– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 2c-2e” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2c i 2d”,
– skreœla siê ust. 2d;

21) w art. 1 w pkt 37 w lit. d w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 2c-2e” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2c-2g”
oraz po ust. 2d dodaje siê ust. … i … w brzmieniu:
„…. Wysokoœæ kary pieniê¿nej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, nie mo¿e

byæ ni¿sza ni¿ 3.000 z³ za ka¿dy dzieñ zw³oki w wydaniu warunków przy³¹czenia.
…. Wysokoœæ kary pieniê¿nej wymierzonej w przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, nie

mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 1% i wy¿sza ni¿ 15% przychodu, o którym mowa w ust. 3.”;
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22) w art. 3 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póŸn. zm.)” dodaje siê wy-
razy „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:”, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 2 oraz dodaje siê
pkt 1 w brzmieniu:
„1) w art. 401 w ust. 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wp³ywy z op³at zastêpczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z póŸn. zm.), oraz wp³y-
wy z kar pieniê¿nych wymierzanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1a i 28-30 tej ustawy;”; ”;

23) w art. 7 w ust. 1 i 2 skreœla siê wyraz „kompletny”;
24) po art. 7 dodaje siê art. 7a w brzmieniu

„Art. 7a. Przepisy art. 9a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹ w zakre-
sie dotycz¹cym œwiadectw pochodzenia biogazu rolniczego stosuje siê od dnia 1 stycznia 2011 r.”;

25) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „, wydanych przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy,” zastêpuje siê
wyrazem „wydanych”;

26) w art. 10 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „od dnia 1 stycznia 2010 r.”;
27) w art. 18 wyrazy „art. 49a ust. 1 i 1a” zastêpuje siê wyrazami „art. 49a ust. 1 i 2”;
28) art. 21 otrzymuje brzmienie:

„Art. 21. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 1:
1) pkt 7 i 36, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 6 miesiêcy od dnia og³oszenia;
2) pkt 17, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw zasta³a rozpa-
trzona przez Senat na 46. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 17 grudnia 2009 r. Senat proponuje
wprowadzenie do ustawy dwudziestu oœmiu poprawek.

W przepisie art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 2 wyrazy „, odpowiednio do zakresu dzia³ania,” zosta³y u¿yte
niepotrzebnie. Nie wnosz¹ one nic do treœci przepisu. Senat poprawk¹ nr 1 skreœli³ je jako zbêdne.

W art. 1 w pkt 3, w art. 4j w ust. 3 ustawa nakazuje, aby wypowiedzenie umowy nast¹pi³o poprzez z³o-
¿enie do przedsiêbiorstwa energetycznego oœwiadczenia o jej wypowiedzeniu. U¿ycie wyrazów „o jej wypo-
wiedzeniu” w tym przepisie in fine jest zbêdnym powtórzeniem, co w ocenie Senatu uzasadnia ich skreœle-
nie (poprawka nr 2).

Przepis art. 1 pkt 5, art. 7 ust. 3 wskazuje okolicznoœæ uchylaj¹c¹ obowi¹zek, o którym mowa w art. 7
w ust. 1 ustawy nowelizowanej. W przepisie art. 7 ust. 1 wskazane s¹ dwa obowi¹zki. Pierwszy, polega-
j¹cy na zawarciu umowy o przy³¹czeniu do sieci, oraz drugi – powiadomienia o odmowie zawarcia umowy
Prezesa URE i zainteresowanego podmiotu. Z treœci ust. 3 mo¿na domniemywaæ, ¿e w przepisie tym cho-
dzi o pierwszy z wymienionych w ust. 1 obowi¹zków. Dlatego Senat poprawk¹ nr 3 doprecyzowa³ odes³a-
nie do art. 7 ust. 1.

Z kontekstu, w jakim zosta³ u¿yty w art. 1 w pkt 5, w art. 7 w ust. 3b zwrot „powinien zawieraæ” wydaje
siê, ¿e ustawodawca u¿y³ go znaczeniu „musi zawieraæ”. Aby jednoznacznie to rozstrzygn¹æ, Senat wyra-
zy „powinien zawieraæ” zast¹pi³ wyrazem „zawiera” (poprawka nr 4).

Ustawa uzale¿nia od z³o¿enia „kompletnego wniosku” o okreœlenie warunków przy³¹czenia rozpoczê-
cie biegu terminu na wp³acenie zaliczki (art. 7 ust. 8c) oraz terminu na wydanie warunków przy³¹czenia
(art. 7 ust. 8g). Nie ma potrzeby podkreœlaæ w ustawie, ¿e wniosek ma byæ kompletny, gdy¿ je¿eli pismo
nie bêdzie zawiera³o jakiegoœ elementu, nie bêdzie mo¿na go traktowaæ jako wniosku (poprawki nr 5 i 23).

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 6 doprecyzowa³ treœæ za³¹cznika do wniosku o wydanie warunków
przy³¹czenia, tak by nie by³o w¹tpliwoœci, ¿e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu maj¹ potwierdzaæ dopusz-
czalnoœæ lokalizacji danego Ÿród³a energii na terenie objêtym planowan¹ inwestycj¹.

Poprawka nr 7 ma na celu poprawienie w art. 1 w pkt 5 w lit. c, w ust. 8e formy gramatycznej wyrazu
„znamionowy”.

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 8 mia³ na celu jednoznaczne okreœlenie zachowania siê przedsiêbior-
stwa energetycznego w trakcie przyjmowania wniosku o wydanie warunków przy³¹czenia. Dziêki temu
podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie bêdzie mia³ pewnoœæ, od której chwili zaczn¹ biec terminy na wp³a-
cenie zaliczki oraz na wydanie warunków przy³¹czenia.

Przyjêcie poprawki nr 9 jest konsekwencj¹ wprowadzenia do ustawy mo¿liwoœci sprzeda¿y energii
elektrycznej na internetowych platformach cyfrowych. Poprawka nadaje Prezesowi Urzêdu Regulacji
Energetyki kompetencjê rozstrzygania sporów w zakresie niedopuszczenia do internetowej platformy
handlowej.

Ustawa przyznaje „s³u¿bom dyspozytorskim” albo „odpowiednim s³u¿bom” kompetencje w zakresie
zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej. Ustawa nie definiuje tych s³u¿b. W zwi¹zku
z tym nie wiadomo komu przyznaje te kompetencje. Podmiotami zaanga¿owanymi w proces zapewnienia
bezpieczeñstwa s¹ u¿ytkownicy systemu, w szczególnoœci operator systemu przesy³owego i przedsiêbior-
stwa energetyczne, a nie s³u¿by operatorskie (dyspozytorskie) tych podmiotów.1 Nie zdefiniowano rów-
nie¿, czym s¹ „polecenia dyspozytorskie”, wobec tego wystarczaj¹cym jest u¿ycie pojêcia „polecenia”. Ma-
j¹c to na wzglêdzie Senat przyj¹³ poprawki nr 10 i 13.

Poprawka nr 11 eliminuje z treœci przepisu sugestiê, ¿e strajk jest niepokojem spo³ecznym. Strajk jest
prawem zagwarantowanym w art. 59 ust. 3 Konstytucji. Ponadto w polskim systemie prawnym nie wy-
stêpuje pojêcie „strajk powszechny”. Powy¿sze uzasadnia treœæ poprawki.

Przepisy art. 11c-11f mia³y w intencji projektodawców umo¿liwiæ w nag³ych sytuacjach szybk¹ reakcjê
operatora, zanim zostanie wydane rozporz¹dzenie na podstawie art. 11.2 To za³o¿enie nie znajduje od-
zwierciedlenia w przepisach ustawy. Przepis art. 11c ust. 2 daje operatorowi systemu przesy³owego mo¿-
liwoœæ dzia³ania w ka¿dym wypadku powstania zagro¿enia bezpieczeñstwa dostaw energii elektrycznej,
a wiêc równie¿ w sytuacjach, które nie s¹ nag³e. Aby oddaæ intencje prawodawcy, Senat wprowadzi³ po-
prawkê nr 12.
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1 Kompetencje tych s³u¿b maj¹ okreœliæ w formie instrukcji operatorzy systemu elektroenergetycznego po uzgodnieniu z opera-

torem systemu przesy³owego elektroenergetycznego (§ 35 rozporz¹dzenie ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegó³owych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego)
2 Uzasadnienie projektu ustawy, str. 32.



Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 5 odpowiednie s³u¿by operatora systemu przesy³owego elektroenergety-
cznego lub systemu po³¹czonego elektroenergetycznego wydaj¹ odbiorcom koñcowym, przy³¹czonym bez-
poœrednio do sieci przesy³owej, polecenia zmniejszenia iloœci pobieranej energii elektrycznej lub od³¹czenia
od sieci urz¹dzeñ i instalacji nale¿¹cych do tych odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeñ.
Wed³ug uzasadnienia projektu ustawy (str. 33) œrodek ten mia³ byæ stosowany po wyczerpaniu wszystkich
mo¿liwych dzia³añ dla pokrycia potrzeb odbiorców na energiê elektryczn¹. W obecnym brzmieniu przepisu
nie ma warunku uprzedniego wykorzystania wszystkich mo¿liwych dzia³añ. Aby urzeczywistniæ wolê usta-
wodawcy wyra¿on¹ w uzasadnieniu projektu, Senat wprowadzi³ poprawkê nr 14.

Ustawa zawiera odes³ania do rozporz¹dzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostêpu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany
energii elektrycznej i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003. Rozporz¹dzenie to wprawdzie we-
sz³o w ¿ycie, ale na podstawie art. 26 zdanie drugie stosuje siê je od dnia 3 marca 2011 r. Z kolei art. 25 te-
go rozporz¹dzenia stanowi, ¿e dnia 3 marca 2011 r. traci moc rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003. A za-
tem obowi¹zuj¹cym aktem prawnym jest rozporz¹dzenie (WE) nr 1228/2003 i do niego powinno byæ
skierowane odes³anie. Wobec powy¿szego Senat uchwali³ poprawkê nr 15.

Na etapie prac w Sejmie przekonstruowano art. 49a. Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ zmiany odes³añ
do tego przepisu (poprawki nr 16 i 27).

Senat uzna³ za w³aœciwe zmieniæ sposób obrotu energi¹ elektryczn¹. Poprawk¹ nr 17 wprowadzi³ mo¿li-
woœæ realizacji obowi¹zkusprzeda¿yenergii elektrycznejna rynkuregulowanymwrozumieniuustawyzdnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obok sprzeda¿y na internetowej platformie handlowej
przez przedsiêbiorstwa energetyczne uprawnione od otrzymywania œrodków na pokrycie kosztów osieroco-
nych, a wobec pozosta³ych podmiotów wprowadzi³ mo¿liwoœæ realizacji obowi¹zku sprzeda¿y energii elektry-
cznej na rynku regulowanym zamiast obowi¹zku sprzeda¿y na internetowej platformie handlowej.

Przepis art. 49a ustanawia obowi¹zek sprzeda¿y energii elektrycznej m.in. na internetowej platformie
handlowej. Na podstawie art. 49a ust. 10 minister w³aœciwy do spraw gospodarki okreœli, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, sposób i tryb sprzeda¿y energii elektrycznej na internetowej platformie handlowej, w tym wy-
magania, jakim powinna odpowiadaæ internetowa platforma handlowa. Wobec braku w ustawie definicji
internetowej platformy handlowej nale¿y przyj¹æ najbardziej korzystn¹ dla zobowi¹zanego podmiotu wy-
k³adniê tego przepisu, i uznaæ, ¿e ka¿da sprzeda¿ z wykorzystaniem Internetu czyni zadoœæ ustawowemu
wymaganiu. Okreœlenie w rozporz¹dzeniu cech internetowej platformy handlowej w drodze rozporz¹dze-
nia jest niemo¿liwe, ze wzglêdu na wadliwoœæ przepisu upowa¿niaj¹cego.3 Powy¿sze uzasadnia wprowa-
dzenie poprawki nr 18 definiuj¹cej w ustawie pojêcie „internetowa platforma handlowa” i ustanawiaj¹cej
standardy prowadzenia sprzeda¿y w tej formie.

Przepisy art. 56 ust. 2b i 2d pkt 1 pozostaj¹ ze sob¹ w sprzecznoœci co do katalogu kar pieniê¿nych sta-
nowi¹cych przychody Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Senat dostrze-
gaj¹c tê u³omnoœæ ustawy wprowadzi³ poprawkê nr 20.

Poprawka nr 21 ma na celu okreœlenie wysokoœci kar pieniê¿nych za zw³okê w wydaniu warunków przy-
³¹czenia oraz za naruszenie warunków i kryteriów niezale¿noœci operatora. Wprowadzenie dolnej granicy ka-
rymape³niæ funkcjeprewencyjn¹, czyni¹cprzekroczenie sankcjonowanychnormprawnychnieop³acalnym.

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 22 skorelowa³ treœæ przepisów ustaw - Prawo ochrony œrodowiska i Pra-
wo energetyczne.

Poprawki nr 24 i 28 zmierzaj¹ do jednoznacznego okreœlenia, kiedy art. 1 pkt 7 wchodzi w ¿ycie. Obecne
brzmienie art. 21 pkt 2 nakazuje w zale¿noœci od stanu faktycznego, który jest poddawany subsumpcji uz-
nawaæ, ¿e przepis wszed³ lub nie wszed³ w ¿ycie. Senat postanowi³ jednoznacznie wskazaæ dzieñ wejœcia
w ¿ycie art. 1 pkt 7 i odsun¹æ w czasie jego stosowanie przy ocenie niektórych stanów faktycznych.

Przepis zawarty w art. 10 ust. 2 odnosi siê do œwiadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przed
dniem wejœcia w ¿ycie Ustawy, dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w je-
dnostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1a ustawy nowelizowanej. Wymienione
w przepisie œwiadectwa kogeneracji zosta³y wprowadzone do ustawy – Prawo energetyczne niniejsz¹
ustaw¹, a zatem niemo¿liwe jest, aby mog³y zostaæ wydane przed dniem jej wejœcia w ¿ycie. Z tego powodu
Senat wprowadzi³ poprawkê nr 25.

Poniewa¿ na obecnym etapie procesu legislacyjnego wiadomo, ¿e Ustawa nie wejdzie w ¿ycie przed
dniem 1 stycznia 2010 r., dlatego zbêdnym jest wprowadzanie zastrze¿enia ustanawiaj¹cego w tym dniu
pocz¹tkowy termin stosowania przepisu odnosz¹cego siê do œwiadectw pochodzenia, o których by³a mo-
wa w uzasadnieniu poprzedniej poprawki. Wobec tego Senat uchwali³ poprawkê nr 26.
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3 Problematyka ta zosta³a omówiona w: M. Wierzbowski i K. Karasiewicz: Opinia prawna dotycz¹ca konsekwencji wprowadzenia

w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne mo¿liwoœci sprzeda¿y energii elektrycznej na “interneto-
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych,
odrzuca tê ustawê.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych i uchwali³ jej odrzucenie w ca³oœci.

Senat uzna³, i¿ ustawa w kszta³cie uchwalonym przez Sejm jest niezgodna z kanonami dobrej legisla-
cji, w tym z zasadami techniki prawodawczej.

Przyjmuj¹c, ¿e jedn¹ z najwa¿niejszych cech dobrego prawa jest jego stabilnoœæ oraz maj¹c na wzglê-
dzie, ¿e ka¿da zmiana prawa wi¹¿e siê z okreœlonymi kosztami spo³ecznymi, zw³aszcza gdy polega na ko-
rekcie treœci obowi¹zuj¹cych ju¿ norm, Senat uzna³, i¿ ingerencja prawodawcy w porz¹dek prawny po-
winna byæ dokonywana jedynie wtedy, gdy spodziewa siê on osi¹gn¹æ w ten sposób znaczn¹ korzyœæ,
a nie zaledwie nieznacznie poprawiæ istniej¹cy porz¹dek prawny. W przypadku rozpatrzonej ustawy na-
suwa³o siê zasadnicze pytanie, czy z punktu widzenia interesu publicznego mo¿na mówiæ o jakiejkolwiek
korzyœci wynikaj¹cej z jej uchwalenia. Zdaniem Senatu w rozpatrywanej sprawie ewentualne korzyœci
wynikaj¹ce z ustawy nie rekompensuj¹ kosztów zwi¹zanych z ingerencj¹ w system prawny.

Celowoœæ ustawy musi byæ rozpatrywana równie¿ pod k¹tem funkcjonalnoœci regulacji, które na sku-
tek dzia³añ prawodawcy znajd¹ siê w systemie prawnym. Funkcjonalnoœæ prawa rozumiana jako zdol-
noœæ prawa do osi¹gniêcia celu za³o¿onego przez prawodawcê mo¿e byæ oceniana jedynie w sytuacji, je¿eli
mo¿liwe jest zdefiniowanie celu, który przed regulacj¹ stawia prawodawca. Analizuj¹c nowe brzmienie
art. 7 ust. 3 trudno jednoznacznie ustaliæ, co ustawodawca zamierza osi¹gn¹æ formu³uj¹c ten przepis
w szczególnoœci, czy wol¹ ustawodawcy jest spowodowanie, aby w okreœlonych dniach na wszystkich
wskazanych w przepisie budynkach lub przed nimi by³y umieszczone albo podniesione flagi pañstwowe,
czy celem tym jest mo¿e wychowanie obywateli w duchu patriotyzmu i szacunku dla flagi i barw narodo-
wych. Bez wzglêdu na to, jaka bêdzie odpowiedŸ na to pytanie, art. 7 ust. 3 nie bêdzie, zdaniem Senatu,
narzêdziem skutecznym umo¿liwiaj¹cym osi¹gniecie jakichkolwiek celów.

Ogóln¹ zasad¹ techniki prawodawczej jest, i¿ w akcie normatywnym nie zamieszcza siê wypowiedzi,
które nie maj¹ charakteru normatywnego (nie wyra¿aj¹ norm prawnych). Innymi s³owy ustawodawca nie
powinien formu³owaæ w ustawie przepisów, z których nie da siê zbudowaæ wypowiedzi normatywnej
wskazuj¹cej m.in. nakazane albo zakazane zachowanie adresata (wyj¹tkiem s¹ regulacje dokonuj¹ce
tzw. aktów konwencjonalnych). W œwietle § 11 Zasad techniki prawodawczej dotyczy to w szczególnoœci
formu³owania w ustawie apeli, postulatów, zaleceñ, upomnieñ oraz uzasadnieñ formu³owanych norm.
Przepis art. 7 ust. 3 zaleca adresatom (precyzyjne ustalenia ich krêgu nie jest mo¿liwe, w szczególnoœci
nie jest jasne, kto mia³by realizowaæ zalecenie: w³aœciciel budynku, zarz¹dca, lokator, wynajmuj¹cy)
podnoszenie lub umieszczanie flag pañstwowych z okazji œwi¹t, rocznic i innych uroczystoœci o zasiêgu
pañstwowym lub lokalnym. W zwi¹zku z tym przepis ten w sposób niew¹tpliwy narusza § 11 Zasad te-
chniki prawodawczej.

Gdyby mimo to uznaæ, ¿e z treœci wprowadzanej regulacji mo¿na wyinterpretowaæ normê prawn¹,
w efekcie nale¿a³oby uznaæ, i¿ statuuje ona prawo do podnoszenia lub umieszczania flag, a wiêc de facto
„potwierdza” prawo ju¿ istniej¹ce na gruncie obowi¹zuj¹cych uregulowañ. Prowadzi to wniosku, i¿ prze-
pis ten w zasadzie nie ma ¿adnej nowoœci normatywnej i w rzeczywistoœci innymi s³owami wyra¿a to, co
ju¿ obowi¹zuje. „Nowe”, w opinii Senatu, w tej regulacji nie jest na tyle istotne, aby warto by³o ingerowaæ
w obowi¹zuj¹cy porz¹dek prawny.

46. posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 grudnia 2009 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii

i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec
w sprawie zmian do Konwencji

miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii
i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec

dotycz¹cej Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-Wschodniego,
podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Re-
publiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej,
Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Republiki Federalnej Niemiec dotycz¹cej Wielonarodowego Korpusu
Pó³nocno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r., przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Miêdzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA),
przyjêtego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Statutu Miêdzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjêtego w Bonn dnia 26 sty-
cznia 2009 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie uczczenia pamiêci wielkiego poety Juliusza S³owackiego
w Jego 200. rocznicê urodzin i 160. rocznicê œmierci

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicê urodzin oraz 160. rocznicê œmierci Juliusza S³owackiego
postanawiauczciæJegopamiêæ jakowieszczanarodowego,któregodzie³a sta³y siê chlub¹polskiej kultury.

Poezja Juliusza S³owackiego ma uniwersalny i ponadczasowy charakter, polsk¹ kulturê i tradycjê
³¹czy z cywilizacj¹ antyczn¹ – greck¹ i ³aciñsk¹.

Wed³ug poety najwy¿sze wartoœci to prostota, pokora i ofiara oraz patriotyzm przejawiaj¹cy siê w two-
rzeniu siebie doskonalszego po to, by godnie i m¹drze wspomagaæ naród.

Zgodnie z duchem epoki i ówczesn¹ sytuacj¹ narodu polskiego, poeta podejmowa³ w swej twórczoœci
problemy zwi¹zane z walk¹ narodowo-wyzwoleñcz¹, patriotyzmem, przesz³oœci¹ Polski i Polaków.

Jegoutworywyró¿niaj¹siêmistycyzmem,wspania³ymbogactwemwyobraŸni,poetyckichprzenoœni i jêzyka.
Jako liryk Juliusz S³owacki zas³yn¹³ pieœniami odwo³uj¹cymi siê do orientu, Ÿróde³ ludowych i s³o-

wiañszczyzny.
Poeta pojmowa³ historiê jako proces doskonalenia siê ludzkoœci w celu realizacji boskiego idea³u.

Uznawa³ koniecznoœæ cierpienia, ofiary i czynu w ¿yciu indywidualnym i zbiorowym.
Utwory Juliusza S³owackiego sta³y siê duchow¹ inspiracj¹ dla wielu pokoleñ polskich twórców i Pola-

ków walcz¹cych o niepodleg³oœæ ojczyzny.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca siê do œrodowisk wychowawczo-oœwiatowych i naukowych z ape-

lem o popularyzowanie postaci i zas³ug tego wielkiego Polaka – poety, wieszcza narodowego i patrioty.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza
do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 1 po ust. 1 dodaje siê ust. 11 w brzmieniu:
„11. Spó³dzielnia mieszkaniowa nie mo¿e odnosiæ korzyœci maj¹tkowych kosztem swoich cz³on-

ków, w szczególnoœci z tytu³u przekszta³ceñ praw do lokali.”;”;
2) w art. 1 w pkt 1 po wyrazach „w art. 12” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako

lit. a i dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) po ust. 11 dodaje siê ust. 12 w brzmieniu:

„12. Spó³dzielnia mieszkaniowa zawiera umowê, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesiêcy od
dnia z³o¿enia wniosku przez osobê uprawnion¹, chyba ¿e nieruchomoœæ posiada nieuregulo-
wany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami lub spó³dzielni nie przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczy-
stego gruntu, na którym wybudowa³a sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy praw-
ni.”;”;

3) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 1714 ust. 1 i 11 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Na pisemne ¿¹danie cz³onka lub osoby niebêd¹cej cz³onkiem spó³dzielni, którym przys³uguje
spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu, spó³dzielnia mieszkaniowa jest obowi¹zana za-
wrzeæ umowê przeniesienia w³asnoœci lokalu po dokonaniu przez niego:
1) sp³aty przypadaj¹cych na ten lokal czêœci zobowi¹zañ spó³dzielni zwi¹zanych z budow¹,

w tym w szczególnoœci odpowiedniej czêœci zad³u¿enia kredytowego spó³dzielni wraz z od-
setkami,

2) sp³aty zad³u¿enia z tytu³u op³at, o których mowa w art. 4 ust. 1.
11. Spó³dzielnia mieszkaniowa zawiera umowê, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesiêcy od

dnia z³o¿enia wniosku przez osobê uprawnion¹, chyba ¿e nieruchomoœæ posiada nieuregulo-
wany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami lub spó³dzielni nie przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczy-
stego gruntu, na którym wybudowa³a budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.”;”;

4) w art. 1 w pkt 3, art. 461 otrzymuje brzmienie:
„Art. 461. Wp³ywy ze sp³at przypadaj¹cej na lokal czêœci umorzenia kredytu, o ile spó³dzielnia skorzy-

sta³a ze œrodków publicznych lub innych œrodków, przeznacza siê na sp³atê podlegaj¹cego odpro-
wadzeniu do bud¿etu pañstwa umorzenia kredytu obci¹¿aj¹cego ten lokal.”;

5) w art. 1 w pkt 4, w art. 491 w zdaniu drugim po wyrazie „s¹dowe” dodaje siê wyrazy „oraz koszty zastêp-
stwa procesowego”;

6) w art. 3 wyrazy „art. 7 i 8” zastêpuje siê wyrazami „art. 7 ust. 2-6 i art. 8”;
7) w art. 4 w ust. 1 wyrazy „30 marca 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „30 czerwca 2010 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 7 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nieuzasadnionym jest, ¿eby spó³dzielnia
mieszkaniowa uzyskiwa³a jakiekolwiek korzyœci kosztem swoich cz³onków.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie, wprowadzonej do ustawy regulacji
art. 12 ust. 1, o przepis okreœlaj¹cy termin, w którym spó³dzielnia mieszkaniowa powinna zawrzeæ umo-
wê przeniesienia w³asnoœci lokalu.

Zdaniem Senatu, w celu umo¿liwienia cz³onkom spó³dzielni przekszta³cania spó³dzielczego w³asno-
œciowego prawa do lokalu po dniu wejœcia ustawy w ¿ycie, nale¿y nadaæ nowe brzmienie przepisom ust. 1
i ust. 11 w art. 1714 okreœlaj¹ce zasady tego przekszta³cania w prawo w³asnoœci (poprawka nr 3).

Poprawka nr 4 stanowi konsekwencjê nowelizacji ust. 1 w art. 12 i ma na celu wyeliminowanie z prze-
pisu nieprawid³owego odes³ania. Poprawka precyzuje, które rodzaje wp³ywów ze sp³at przeznacza siê na
sp³atê podlegaj¹cego odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa umorzenia kredytu.

W celu u³atwienia uprawnionym osobom dochodzenia roszczeñ w przypadku bezczynnoœci spó³dziel-
ni, Senat uzna³ za niezbêdne rozszerzenie przepisu, zgodnie z którym spó³dzielnia pokrywa koszty s¹do-
we o obowi¹zek pokrywania równie¿ kosztów zastêpstwa procesowego (poprawka nr 5).

W poprawce nr 6 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y zachowaæ w mocy ust. 1 w art. 7 ustawy z dnia
14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw. Zdaniem Izby nale¿y utrzymaæ zakaz ustanawiania spó³dzielczych w³asnoœciowych praw do lokali
oraz praw do miejsc postojowych po³o¿onych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego
spó³dzielni przys³uguje prawo w³asnoœci lub u¿ytkowania wieczystego.

Nowelizacja przedmiotowej ustawy nak³ada na spó³dzielnie obowi¹zek zawarcia umowy przeniesienia
w³asnoœci lokalu w terminie do dnia 30 marca 2010 r. Senat uzna³ ten termin za zbyt krótki, aby
spó³dzielnie mog³y wywi¹zaæ siê z na³o¿onych na nie obowi¹zków. W zwi¹zku z tym uzna³ zasadne przyjê-
cie poprawki nr 7, która przed³u¿a wymieniony termin do dnia 30 czerwca 2010 r.

46. posiedzenie Senatu w dniach 16 i 17 grudnia 2009 r.
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senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 30
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 30
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 30
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 30

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 31

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 31
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 31
senator Andrzej Owczarek . . . . . . . 32
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 32
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 32
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 33
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 33
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 34
senator Eryk Smulewicz . . . . . . . . 34
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 34
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 35
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 35

podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 35
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 36
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 36
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 36
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 36
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 37
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 37
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 37
podsekretarz stanu
Patrycja Woliñska-Bartkiewicz. . . . . 37

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 38
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 38
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 39
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 39

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-

ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿y-
wienia oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . . 40

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 41
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 41
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz . . . . . . . . . 41
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 42

Wyst¹pienieg³ównego inspektorasanitarnego
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 42

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 43
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 43
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 43
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 44
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 44
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 45
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 46
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 46
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 47
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 48
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 48
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 48
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 49
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 49
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 49
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 49
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senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 51
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 51
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 52
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 52
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 52
senator Jan Olech . . . . . . . . . . . 53
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 53
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 53
g³ówny inspektor
Andrzej Wojty³a . . . . . . . . . . . . 53

Otwarcie dyskusji
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 54

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci praco-
dawcy

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 55

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 55

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 56
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 56
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 56

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 56
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 58
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 58
podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska. . . . . . . . . . 58

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o postêpowaniu w sprawach doty-
cz¹cych pomocy publicznej

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 59

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 61
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 61

Wyst¹pienie wiceprezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

wiceprezes Ma³gorzata Kozak. . . . . . 61
Zapytania i odpowiedzi

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 61
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 62
wiceprezes Ma³gorzata Kozak. . . . . . 62

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 62
wiceprezes Ma³gorzata Kozak. . . . . . 62

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz o zmianie
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 63

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 66

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . . 66

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 67
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 67
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 68
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 68
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 69
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 69

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 70

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 71
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 71
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 72
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 73
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 73
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 73
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 73
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 74
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 75
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 75
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . . 75
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 75
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 76
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 76
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 77
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 77
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 77
podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 77

Otwarcie dyskusji
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senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 78
senator Krzysztof Majkowski . . . . . . 78
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 80
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 80

Zamkniêcie dyskusji

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Joanna Strzelec-£obodziñska . . . . . 81

Komunikaty

(Obrady w dniu 17 grudnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o godle, barwach i hymnie Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañ-
stwowych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 83
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 83
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 83
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 84
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 84
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . . 84
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 84
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . . 84
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 84
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . . 85
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 85
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . . 85
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . 85
podsekretarz stanu
Piotr Stachañczyk . . . . . . . . . . . 85
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 86
senator S³awomir Sadowski . . . . . . 87
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 87

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Porozumienia miêdzy Rz¹dem Rze-

czypospolitej Polskiej, Rz¹dem Królestwa
Danii i Rz¹dem Republiki Federalnej Nie-
miec w sprawie zmian do Konwencji miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej,
Rz¹dem Królestwa Danii i Rz¹dem Re-
publiki Federalnej Niemiec dotycz¹cej
Wielonarodowego Korpusu Pó³nocno-
-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie
16 kwietnia 2009 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 88

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 88

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 89
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 89
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 90
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 90
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 90
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 91

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Statutu Miêdzynarodowej Agencji
Energii Odnawialnej (IRENA), przyjêtego
w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

Sprawozdanie KomisjiSprawZagranicznych
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 91

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 92

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 92
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 93
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 93
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 93
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 93
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 93
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senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 94
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 94
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 94
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 95
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 95
senator sprawozdawca
Janusz Rachoñ . . . . . . . . . . . . 95

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: drugie

czytanie projektu uchwa³y w sprawie
uczczenia pamiêci wielkiego poety Juliu-
sza S³owackiego w Jego 200. rocznicê
urodzin i 160. rocznicê œmierci

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 95

Otwarcie dyskusji
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 97

Zamkniêcie dyskusji
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 98

Punkty dwunasty i trzynasty porz¹dku
obrad: drugie czytanie projektu apelu
o poszanowanie Krzy¿a; drugie czytanie
projektu uchwa³y w sprawie orzeczenia
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu dotycz¹cego obec-
noœci znaku krzy¿a w miejscach publi-
cznych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 99

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 99
senator Ryszard Bender . . . . . . . 101
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 102
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 104
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 104
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 105
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 106
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 108
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 108
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 109
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 109
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 110
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 111

Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Skierowanie projektu uchwa³y do Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 111

Komunikaty
Wznowienie obrad
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 112

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Tadeusz Gruszka. . . . . . . . . . . 113
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 113

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 113
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 113
senator Ryszard Bender . . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 114
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 114
senator Eryk Smulewicz . . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 114
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 114
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 115
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 115
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 115
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 115
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 116
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 116
senator Ryszard Bender . . . . . . . 117
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 117
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 117
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 118
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 118
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 118
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 119
senator Krzysztof Majkowski . . . . . 119
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 119
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 120
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 120
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 121
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 121
senator Eryk Smulewicz . . . . . . . 121
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podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 122
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 122
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 122
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 123
podsekretarz stanu
Piotr Styczeñ . . . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 123
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 124
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 124
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 125
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 126
senator Krzysztof Majkowski . . . . . 126
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 127
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 128

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Wniosek formalny o kontynuowanie drugie-

go czytania projektu apelu o poszanowa-
nie Krzy¿a na kolejnym posiedzeniu

senator Marek Rocki . . . . . . . . . 128
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 129

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 129
Przyjêcie wniosku formalnego

senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 129
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 130

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: trzecie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 130

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 130
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 131

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 131

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Kaleta . . . . . . . . . . . . . 131
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