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Sprawozdanie Stenograficzne

z 47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.

Warszawa
2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2010.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿yt-
ku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu
Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby praw-
ne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

6. Powo³anie cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej.

7. Z³o¿enie przysiêgi przez powo³anych przez Senat cz³onków Rady Polityki
Pieniê¿nej.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie
powiatowym.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych
kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytal-
nych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji umowy ustanawiaj¹cej
Miêdzynarodow¹ Organizacjê Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wscho-
dniej i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzonej w Kopenhadze w dniu 23 ma-
ja 2000 r.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

G³ówny Inspektorat Sanitarny – zastêpca g³ównego inspektora Jan Orgelbrand

Ministerstwo Finansów – minister Jan Vincent-Rostowski
– sekretarz stanu El¿bieta Suchocka-Roguska

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda
– podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Kazimierz Plocke

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Krzysztof £aszkiewicz
– podsekretarz stanu Joanna Schmid

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – sekretarz stanuTomasz Siemoniak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Andrzej Kremer

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Cezary Rzemek

Cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej – Jerzy Hausner
– Andrzej Rzoñca
– Jan Winiecki

Porz¹dek obrad

47. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11, 12 i 13 lipca 2010 r.



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 13 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca. Otwieram czterdzie-

ste siódme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-
ra Andrzeja Szewiñskiego oraz senatora Witolda
Idczaka. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator
Andrzej Szewiñski. Proszê senatorów sekretarzy
o zajêcie miejsc przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na piêædziesi¹tym szóstym
posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkanio-
wym zasobie gminny i o zmianie kodeksu cywilnego
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego, do ustawy o docho-
dzeniu roszczeñ w postêpowaniu grupowym, do
ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektó-
rych nieruchomoœci pozostaj¹cych we w³adaniu
Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awne-
go. Na tym samym posiedzeniu w dniu 17 grudnia
2009 r. Sejm przyj¹³ jedn¹ poprawkê Senatu do
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto na piêædziesi¹tym siódmym posiedze-
niu w dniu 18 grudnia 2009 r. Sejm przyj¹³ wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie
ustawy o udzieleniu przez Skarb Pañstwa wsparcia
instytucjom finansowym.

Informujê równie¿, ¿e na piêædziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. Sejm
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach do-
tycz¹cych pomocy publicznej, do ustawy o zmia-
nie ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia
oraz niektórych innych ustaw.

Na tym samym posiedzeniu w dniu 8 stycznia
2010 r. Sejm przyj¹³ wiêkszoœæ poprawek Senatu
do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ
pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci praco-
dawcy, do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw,
a tak¿e odrzuci³ wniosek Senatu o odrzucenie
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hym-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczêciach
pañstwowych.

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

Informujê, ¿e protoko³y czterdziestego czwarte-
go i czterdziestego pi¹tego posiedzenia Senatu
zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przygotowane
do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañ-
stwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to
zostan¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad czterdziestego siódmego posiedze-
nia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy bu-
d¿etowej na rok 2010.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, usta-
wy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o sa-
morz¹dzie powiatowym.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych.



8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o raty-
fikacji umowy ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹
Organizacjê Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie
Wschodniej i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzo-
nej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

9. Drugie czytanie projektu apelu o poszano-
wanie Krzy¿a.

10.Powo³anie cz³onkówRadyPolitykiPieniê¿nej.
11. Z³o¿enie przysiêgi przez powo³anych przez

Senat cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej.
Proponujê rozpatrzenie punktu drugiego projek-

tu porz¹dku obrad, pomimo ¿e sprawozdanie Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publi-
cznego i o wolantariacie oraz niektórych innych
ustaw zostanie dorêczone w terminie póŸniejszym
ni¿okreœlonywart. 34ust.2RegulaminuSenatu.

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

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

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

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

Wysoka Izbo! Informujê, ¿e jutro up³ywa termin
rozpatrzenia przez Senat ustawy bud¿etowej na
rok 2010. W zwi¹zku z tym jutro zostanie przepro-
wadzoneg³osowanienad t¹ustaw¹.G³osowanienad
pozosta³ymi punktami porz¹dku obrad zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ponadto informujê, ¿e jutro o godzinie 12.00 zo-
stanie zarz¹dzona pó³godzinna przerwa, podczas
której nast¹pi otwarcie wystawy „Stany Zjednoczo-
neAmerykiwpolskiejhistoriografii i publicystyce”.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2010.

Marsza³ek Senatu skierowa³ ustawê bud¿etow¹
do komisji senackich. Komisje senackie, po rozpa-
trzeniu w³aœciwych czêœci bud¿etowych, przekaza-
³y swoje opinie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych, która na ich podstawie przygotowa³a spra-
wozdania w tej sprawie. Tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 742, a sprawozdanie Komisji i Bud¿etu
Finansów Publicznych w druku nr 742A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ stanowisko Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych w sprawie usta-
wy bud¿etowej na rok 2010. Komisja Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych wnosi o przyjêcie ustawy
bud¿etowej z poprawkami zamieszczonymi w pro-
jekcie uchwa³y Senatu. Nasze sprawozdanie za-
warte jest w druku senackim nr 742A.

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-
natorowie! Ustawa bud¿etowa na rok 2010 jest
opracowana wed³ug nowych zasad wynikaj¹cych
z uchwalonej przez Sejm ustawy o finansach pub-
licznych. Podstawow¹ ró¿nic¹, jeœli chodzi o po-
przednio przygotowane ustawy bud¿etowe, jest
podzia³ bud¿etu pañstwa na bud¿et œrodków eu-
ropejskich i bud¿et œrodków krajowych. Oprócz
tego s¹ te¿ dochody i wydatki ze œrodków pocho-
dz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej. Zarówno
w jednym, jak i w drugim bud¿ecie obecnie notu-
jemy deficyt.

Za³o¿enia makroekonomiczne do bud¿etu pañ-
stwa na rok 2010 i ich wp³yw na dochody bud¿etu
pañstwa. Obecnie wydaje siê, ¿e najgorszy etap
kryzysu finansowego gospodarka œwiatowa ma
ju¿ za sob¹ i powoli zaczyna wchodziæ w fazê o¿y-
wienia, niemniej jednak skutki kryzysu, zwi¹zane
miêdzy innymi z ogromnym zwiêkszeniem siê nie-
równowagi fiskalnej w krajach rozwiniêtych i za-
³amaniem zaufania na rynkach finansowych,
oraz ich wp³yw na funkcjonowanie gospodarki
œwiatowej nie s¹ jeszcze znane. W zwi¹zku z tym,
przygotowuj¹c prognozê makroekonomiczn¹ na
potrzeby ustawy bud¿etowej na rok 2010, kiero-
wano siê zasad¹ szczególnej ostro¿noœci w pro-
gnozowaniu skali oczekiwanego o¿ywienia gospo-
darczego. Celem by³o przygotowanie konserwaty-
wnej prognozy wp³ywów bud¿etowych, aby zapo-
biec niepotrzebnym napiêciom w realizacji bud¿e-
tu. Przyjêcie optymistycznej prognozy mog³oby
wymusiæ dokonanie natychmiastowych dostoso-
wañ po stronie polityki fiskalnej, znacznie os³a-
biaj¹cej o¿ywienie aktywnoœci gospodarczej
w Polsce, w przypadku ewentualnej realizacji ne-
gatywnego scenariusza, jeœli chodzi o wzrost go-
spodarki œwiatowej. Dlatego w oparciu o informa-
cje dotycz¹ce kszta³towania siê wzrostu gospo-
darczego w pierwszej po³owie roku 2009 przyjêto,
i¿ w ca³ym roku ubieg³ym produkt krajowy brutto
wzroœnie realnie o 0,9%, przy czym g³ównymi
czynnikami wzrostu mia³y byæ: poprawa salda
wymiany dóbr i us³ug z zagranic¹, popyt konsum-
pcyjny oraz inwestycje sektora rz¹dowego i samo-
rz¹dowego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e poprawa salda
wymiany z zagranic¹ wynika³a z mniejszego ocze-
kiwanego spadku eksportu w porównaniu do im-
portu. Wyniki przedsiêbiorstw, w tym produku-
j¹cych na eksport, mia³y siê pogorszyæ i pogorszy-
³y siê w stosunku do roku 2008.

Skutkiem wspomnianej wczeœniej niepewnoœci
odnoœnie do trwa³oœci o¿ywienia gospodarczego
by³o przyjêcie za³o¿enia, ¿e realne tempo wzrostu
PKB w roku 2010 zwiêkszy siê tylko o 0,3% w sto-
sunku do prognozy na 2009 r. i wyniesie 1,2%.
Za³o¿ono, ¿e Ÿród³a wzrostu pozostan¹ podobne,
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jak w roku 2009, z jedn¹ ró¿nic¹: wk³ad we wzrost
PKB ze strony eksportu netto, w zwi¹zku z oczeki-
wanym o¿ywieniem popytu krajowego, ma byæ
ujemny i to zmniejszenie ma wynosi 0,2 punktu
procentowego. Realny wzrost spo¿ycia ma wy-
nieœæ 1,1%, przy 0,9% wzrostu spo¿ycia indywi-
dualnego i 1,6% wzrostu spo¿ycia zbiorowego.
Relatywnie niski wzrost spo¿ycia indywidualne-
go, bêd¹cego najwiêksz¹ baz¹ podatkow¹ do do-
chodu bud¿etu pañstwa, wynika z oczekiwanego
niskiego wzrostu dochodów do dyspozycji gospo-
darstw domowych w zwi¹zku z opóŸnion¹ reakcj¹
rynku pracy na o¿ywienie w gospodarce.

Przyjêto równie¿, ¿e nak³ady brutto na œrodki
trwa³e w 2010 r. wzrosn¹ realnie o 0,2% w stosun-
ku do oczekiwanego 2,5% spadku w roku 2009.
Wzrost ten wynikaæ bêdzie z oczekiwanego znacz-
nego zwiêkszenia inwestycji sektora publicznego,
wspó³finansowanych w du¿ej czêœci ze œrodków
Unii Europejskiej. Odnoœnie do aktywnoœci inwe-
stycyjnej sektora prywatnego za³o¿ono, ¿e, podo-
bnie jak w 2009 r., bêdzie ona bardzo ograniczo-
na. Wynika to z braku wyraŸnych sygna³ów trwa-
³oœci o¿ywienia na œwiecie, ograniczenia dostêp-
noœci kredytu inwestycyjnego oraz du¿ego zapasu
wolnych mocy wytwórczych przedsiêbiorstw.

Przyjête za³o¿enia makroekonomiczne znajdu-
j¹ odzwierciedlenie w projekcie dochodów bud¿e-
tu pañstwa, które w 2010 r. zosta³y zaplanowane
w wysokoœci oko³o 249 miliardów z³. Dochody po-
datkowe bud¿etu pañstwa w 2010 r. prognozowa-
ne s¹ na kwotê wy¿sz¹ od dochodów zapisanych
w nowelizowanej ustawie bud¿etowej na rok 2009
o oko³o 6,3%. Poza wspomnianymi czynnikami
makroekonomicznymi dochody bud¿etu pañstwa
w 2010 r. kszta³towaæ siê bêd¹ pod wp³ywem nie-
licznych planowanych zmian systemowych,
wœród których najistotniejsze bêd¹: podwy¿ka
akcyzy na wyroby tytoniowe, wynikaj¹ca z imple-
mentacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej,
oraz zwiêkszenie limitu zwolnienia podmiotowego
z VAT w 2010 r. do 100 tysiêcy z³. Te ustawy przy-
jmowaliœmy jeszcze w listopadzie, tak aby mog³y
wejœæ w ¿ycie z dniem 1 stycznia bie¿¹cego roku.

Odnoœnie do wydatków w zakresie œrodków
krajowych zaplanowano wydatki bud¿etu pañ-
stwa na kwotê nie wiêksz¹ ni¿ 301 miliardów
198 milionów 800 tysiêcy z³. Pomimo priorytetów
w postaci generowania mo¿liwie najwiêkszych
oszczêdnoœci nie uda³o siê unikn¹æ wzrostu wy-
datków, g³ównie z uwagi na wzrost tak zwanych
wydatków sztywnych, wœród których najwa¿niej-
sze to: dotacje do Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych – wzrost o ponad 7 miliardów 500 milio-
nów z³ – z uwagi na niewielki wzrost planowanych
przychodów z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne przy zak³adanym dalszym wzroœcie wy-
datków z tytu³u kolejnej waloryzacji œwiadczeñ

emerytalno-rentowych – ca³a kwota dotacji na
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych to oko³o
38 miliardów z³; wydatki na obs³ugê d³ugu Skar-
bu Pañstwa – wzrost o ponad 4 miliardy 200 mi-
lionów z³ – z uwagi na wzrost poziomu d³ugu
w efekcie finansowania potrzeb po¿yczkowych
bud¿etu pañstwa na lata 2009–2010, a tak¿e wy-
datków z tytu³u porêczeñ i gwarancji; wydatki na
wspó³finansowanie z bud¿etu krajowego projek-
tów z udzia³em œrodków europejskich – jest to
wzrost wydatków o 2 miliardy 200 milionów z³ –
w celu szybkiego i efektywnego wykorzystania
przyznanych œrodków. W konsekwencji deficyt
bud¿etu pañstwa zaplanowano na kwotê nie wiê-
ksz¹ ni¿ 52 miliardy 200 milionów z³.

Pragnê przypomnieæ, ¿e do bud¿etu w uk³adzie
tradycyjnym zosta³ do³¹czony plan wydatków bu-
d¿etu pañstwa w uk³adzie zadaniowym z podzia-
³em na funkcje, zadania i podzadania wraz z mier-
nikami stopnia ich realizacji z wyszczególnieniem
zadañ priorytetowych. Taka forma prezentacji
bud¿etu ma docelowo usprawniæ planowanie i za-
rz¹dzanie finansami publicznymi w celu bardziej
efektywnego wydatkowania œrodków publicz-
nych. Tak ¿e mo¿na powiedzieæ, i¿ stopieñ przed-
stawiania bud¿etu w uk³adzie zadaniowym z roku
na rok zwiêksza siê, tak abyœmy docelowo przeszli
na ten uk³ad zadaniowy.

Wysoka Izbo! Przyst¹piê teraz do omówienia
zmian w projekcie ustawy bud¿etowej na
rok 2010 wprowadzonych przez Sejm. My jako se-
natorowie pracowaliœmy tak¿e nad projektem bu-
d¿etu przygotowanym przez rz¹d, ale oczywiœcie
w koñcówce roku Sejm dokona³ zmian w przed³o-
¿eniu rz¹dowym i to ta wersja jest dla nas podsta-
w¹ do prac. W ustawie bud¿etowej na rok 2010
przekazanej do Senatu dochody bud¿etu pañstwa
ustalone zosta³y na poziomie 248 miliardów
984 miliony 601 tysiêcy z³, a wydatki – na kwotê
nie wiêksz¹ ni¿ 301 miliardów 198 milionów
817 tysiêcy z³. Deficyt bud¿etu pañstwa pozosta³
niezmieniony: 52 miliardy 214 milionów 216 ty-
siêcy z³.

W porównaniu do projektu ustawy bud¿etowej
przekazanej do Sejmu dnia 29 wrzeœnia 2009 r.,
w trakcie prac sejmowych dochody oraz wydatki
bud¿etu pañstwa uleg³y zwiêkszeniu o 1 milion z³.

Do projektu ustawy bud¿etowej Komisja Fi-
nansów Publicznych wnios³a poprawki. Przedsta-
wiê niektóre, najwa¿niejsze. A wiêc dokonano
zwiêkszenia dochodów bud¿etu pañstwa o 1 mi-
lion z³ oraz zwiêkszenia wydatków o tê sam¹ kwo-
tê. Poprawka wp³ynê³a wiêc tak¿e na zmianê do-
chodu bud¿etu pañstwa, co oczywiste. Te wydatki
bud¿etu pañstwa wzros³y w³aœnie o kwotê 1 milio-
na z³, co zosta³o spowodowane zwiêkszeniem wy-
datków bie¿¹cych w czêœci 31 – prace zwi¹zane
z funkcjonowaniem jednostki bud¿etowej Cen-
trum Partnerstwa Spo³ecznego „Dialog”. Pozosta-
³e zmiany dokonane przez Komisjê Finansów
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Publicznych nie spowodowa³y zmiany kwoty wy-
datków bud¿etu pañstwa ogó³em, a jedynie prze-
suniêcia w klasyfikacji wydatków. Zmiany te do-
tyczy³y miêdzy innymi czêœci 23 „Integracja euro-
pejska” – nast¹pi³a jej likwidacja, ta zmiana to
kwota 80 milionów 440 tysiêcy z³. Zmian na ³¹cz-
n¹ kwotê 68 milionów 176 tysiêcy dokonano tak-
¿e w czêœci „Rezerwy celowe”. Te zmiany nast¹pi³y
tu w poz. 49, poz. 56, poz. 8, poz. 19 oraz poz. 62.
Dokonano tak¿e zmian w wydatkach jednostek
pozarz¹dowych na ogóln¹ kwotê 33 milionów
780 tysiêcy z³. To by³y zmiany w naczelnych orga-
nach administracji pañstwowej. I tak na przyk³ad
te kwoty zmniejszono: w bud¿ecie Najwy¿szej Izby
Kontroli – o 10 milionów z³; w Kancelarii Sejmu –
o 9 milionów 637 tysiêcy z³; w Krajowej Radzie Ra-
diofonii i Telewizji – o 4 miliony z³; w Instytucie Pa-
miêci Narodowej – o 4 miliony z³; u Rzecznika
Praw Obywatelskich – o 1 milion 300 tysiêcy z³;
w Kancelarii Senatu – o 644 tysi¹ce z³; w Kancela-
rii Prezydenta ³¹cznie o 4 miliony z³. W czêœci 15
„S¹dy powszechne” zmniejszono wydatki bie¿¹ce,
wynagrodzenia w jednostkach s¹downictwa po-
wszechnego, o 200 tysiêcy z³.

Zmniejszono tak¿e wydatki w czêœci oœwiato-
wej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego o 631 tysiêcy z³. Na skutek tych
zmian, jakie dokonano, czyli zmniejszeñ, zwiêk-
szono wydatki w poszczególnych czêœciach bu-
d¿etu: w czêœci 23 „Integracja europejska” wydat-
ki zwiêkszy³y siê – one otrzyma³y now¹ nazwê
„Sprawy zagraniczne i cz³onkostwo Polski w Unii
Europejskiej” – o kwotê 80 milionów 440 tysiê-
cy z³, w czêœci 46 „Zdrowie” wydatki zwiêkszy³y siê
o 30 milionów z³, w czêœci „Szkolnictwo wy¿sze”
o ponad 20 milionów z³, w czêœci „Bud¿et, finanse
publiczne i instytucje finansowe” jest wzrost
o prawie 20 milionów z³, to jest wzrost spowodo-
wany wejœciem w ¿ycie ustawy o s³u¿bie celnej.
Nast¹pi³y te¿ zwiêkszenia w czêœci 25 „Kultura fi-
zyczna i sport” o 10 milionów z³, w czêœci „Nauka”
– ogó³em o 8 milionów 900 tysiêcy z³. Nastêpnie
dokonano zmian w bud¿etach wojewodów na
³¹czn¹ kwotê 6 milionów 700 tysiêcy z³. Te zmiany
nast¹pi³y w poszczególnych województwach,
a wiêc na przyk³ad w województwie ³ódzkim.
Zmian dokonano tak¿e w poszczególnych czê-
œciach: w czêœci 66 „Rzecznik praw pacjenta” wy-
datki bie¿¹ce zwiêkszono o 2,5 miliona z³, w czêœci
„Sprawy wewnêtrzne” dotacje w Komendzie G³ó-
wnej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – o 2 miliony z³,
w czêœci „Transport” na dzia³alnoœæ dydaktyczn¹
w szkolnictwie wy¿szym – o 1 milion 300 tysiê-
cy z³, i w czêœci 37 „Sprawiedliwoœæ” na wydatki
bie¿¹ce – o 200 tysiêcy z³.

W trzecim czytaniu, czyli ju¿ podczas debaty
plenarnej w Sejmie, wprowadzono zmiany, które
by³y zmianami dodatkowymi w stosunku do tego,

co proponowa³a komisja, i nad którymi g³osowa-
no wtedy, gdy g³osowano nad ca³oœci¹ bud¿etu.
I tak, w czêœci 33 „Rozwój wsi” nast¹pi³o zmniej-
szenie per saldo o 149 milionów z³. Zmniejszono
tak¿e dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa – 151 milionów z³, zwiêkszo-
no o 2 miliony z³ dotacje na centrum doradztwa
rolniczego. Wydatki jednostek pozarz¹dowych
w urzêdach naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa zmniejszono ogó³em
o 3 miliony z³, z czego w czêœci 05 „Naczelny S¹d
Administracyjny” o 2 miliony z³, w czêœci „Instytut
Pamiêci Narodowej” o 1 milion z³. W czêœci „Kultu-
ra i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszo-
no wydatki bie¿¹ce w szko³ach artystycznych
o 883 tysi¹ce z³. Oczywiœcie efektem tych zmniej-
szeñ by³o zwiêkszenie wydatków g³ównie w rezer-
wach celowych o kwotê 112 milionów 484 ty-
si¹ce z³, z tym ¿e najwiêksza zmiana dotyczy³a do-
p³at do paliwa rolniczego, to jest 120 milionów z³,
z przeznaczeniem na zwiêkszenie dotacji i sub-
wencji w zwi¹zku z przewidywanym zwiêksze-
niem iloœci wniosków rolników o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego.

Zmian dokonano tak¿e w czêœci 85 „Bud¿ety
wojewodów”. Zwiêkszono wydatki dla wojewódz-
kich oœrodków doradztwa rolniczego o 16 milio-
nów z³. S³aboœci¹ tej zmiany jest to, ¿e rozdzielono
te pieni¹dze po równo – po 1 milionie z³ – miêdzy
wszystkie oœrodki doradztwa rolniczego i wydaje
siê, ¿e tutaj powinno nast¹piæ takie uszczegó³o-
wienie, aby te œrodki zosta³y przeznaczone na po-
szczególne oœrodki wed³ug ich rzeczywistych po-
trzeb. Wiem, ¿e nad tak¹ poprawk¹ senatorowie
ju¿ pracuj¹.

Zosta³a zwiêkszona dotacja dla Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej o kwotê 6 milionów z³. Zwiêk-
szono wydatki Najwy¿szej Izby Kontroli o 3 milio-
ny z³. Zwiêkszono tak¿e kwotê 3 milionów z³ dla
inspektorów rybo³ówstwa morskiego, inspekcji
handlowej, Inspekcji Jakoœci Handlowej Artyku-
³ów Rolno-Spo¿ywczych o 2 miliony z³, a dla
Rz¹dowego Centrum Legislacji – o 1,5 miliona z³.

Ponadto zosta³a przeg³osowana zmiana za³¹cz-
nika 14 „Plany finansowe pañstwowych osób pra-
wnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych” w zakresie planu finansowego Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej, polegaj¹ca na uzu-
pe³nieniu o kwotê 830 tysiêcy z³ dotacji celowej na
inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dokonano tak¿e pewnych drobnych legislacyj-
nych zmian po to, aby dostosowaæ nazwy rezerw
do celów, na jakie zosta³y przeznaczone w tych re-
zerwach œrodki.

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-
natorowie! Uchwalona przez Sejm w dniu 18 gru-
dnia 2009 r. ustawa bud¿etowa skierowana zo-
sta³a do komisji senackich zgodnie z zakresem ich
w³aœciwoœci dnia 23 grudnia 2009 r. Komisje
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w pierwszych dniach stycznia odby³y swoje posie-
dzenia i przekaza³y opinie o ustawie do Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych. Nasza komisja
5 stycznia rozpatrzy³a ustawê w czêœciach odpo-
wiadaj¹cych zakresowi dzia³ania Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych, a nastêpnie 6 stycznia
bie¿¹cego roku zapozna³a siê z opiniami wszyst-
kich komisji senackich i wypracowa³a jednolite
stanowisko. Efektem tej pracy s¹ poprawki zapro-
ponowane przez Komisjê Bud¿etu i Finansów
Publicznych.

Nasza komisja, po analizie poprawek, które zo-
sta³y przygotowane przez poszczególne komisje
bran¿owe Senatu, a tak¿e poprawek zg³oszonych
z w³asnej inicjatywy komisji, proponuje przyjêcie
nastêpuj¹cych poprawek. Ale zanim omówiê po-
prawki, które zosta³y przyjête przez Komisjê Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych, poinformujê
o efektach prac poszczególnych komisji.

Dziesiêæ komisji bran¿owych Senatu nie
wnios³o ¿adnych zastrze¿eñ do ustawy bud¿eto-
wej, proponuj¹c ewentualnie rozpatrzenie w przy-
sz³oœci pewnych zmian, tak aby dowartoœciowaæ
poszczególne sfery ¿ycia naszego pañstwa.

Piêæ komisji senackich przed³o¿y³o Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych opinie zawieraj¹ce
szeœæ poprawek. Na posiedzeniu Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych dodatkowo zosta³o zg³o-
szonych jedenaœcie poprawek, z tym ¿e jedna
z tych poprawek konsumuje zalecenie poprawki
nie w pe³ni przygotowanej przez komisjê regula-
minow¹.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
w g³osowaniu przyjê³a dwie poprawki komisji
bran¿owych, a mianowicie: Komisji Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej oraz Komisji Œrodowiska, oraz
wszystkie poprawki, które zosta³y zg³oszone na
posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych.

Komisja Obrony Narodowej proponowa³a
w swoich uchwa³ach zwiêkszenie o 1,5 miliona z³
wydatków bie¿¹cych na Biuro Bezpieczeñstwa
Narodowego kosztem rezerwy z poz. 8, rezerwy ce-
lowej dotycz¹cej wspó³finansowania projektów
realizowanych ze œrodków europejskich. Komisja
nie odnios³a siê pozytywnie do propozycji zwiêk-
szenia tych wydatków. Z regu³y uwa¿amy, ¿e ka¿-
de cele, na które senatorowie chc¹ przeznaczyæ
pieni¹dze, s¹ s³uszne. Nie wyraziliœmy jednak
zgody na zmniejszenie rezerwy celowej przewi-
dzianej na wspó³finansowanie ró¿nego rodzaju
projektów unijnych, poniewa¿ efektem tego by³o-
by de facto wykorzystanie kilkakrotnie mniej-
szych œrodków przeznaczonych ze œrodków euro-
pejskich na ró¿ne cele realizowane w Polsce. Ko-
misja Obrony Narodowej nie zaproponowa³a in-
nych poprawek. Zwróci³a uwagê na to, ¿e w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej pojawiaj¹ siê pewne

obawy, ¿e w roku 2010 bêdzie ono zmuszone blo-
kowaæ czêœæ wydatków przewidzianych w bud¿e-
cie pañstwa na obronê narodow¹. Dyskutowaliœ-
my na ten temat, pytaliœmy tak¿e ministra finan-
sów publicznych, czy tego typu zagro¿enia
zwi¹zane z blokowaniem czêœci wydatków, je¿eli
by nast¹pi³a jakaœ trudna, nadzwyczajna sytua-
cja realizacji dochodu bud¿etu pañstwa, s¹ mo¿li-
we i prawdopodobne. Oczywiœcie, je¿eli dosz³oby
do sytuacji, które s¹ trudne do przewidzenia
w dniu dzisiejszym, a wiêc do wyraŸnego zmniej-
szenia wp³ywów do bud¿etu pañstwa z tytu³u po-
datków, to teoretycznie takie sytuacje oczywiœcie
s¹ mo¿liwe, ale nie ma, ju¿ dzisiaj, wczeœniej, ¿a-
dnych planów, ¿e Ministerstwo Obrony Narodo-
wej czy jakiekolwiek inne ministerstwo bêd¹
zmuszone blokowaæ ju¿ z góry wczeœniej przewi-
dzian¹ kwotê wydatków. A wiêc ta sprawa, na
przyk³adzie bud¿etu Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, jest oczywiœcie dyskutowana w poszcze-
gólnych œrodowiskach, by³a tak¿e dyskutowana
wœród senatorów, ale jak mówiê, te obawy s¹ wy-
raŸnie przedwczesne i raczej takiej nadzwyczajnej
sytuacji ani Ministerstwo Finansów, ani Komisja
Bud¿etu i Finansów Publicznych nie przewiduj¹.

Komisja Obrony Narodowej zdecydowanie opo-
wiada siê za tym, aby w dalszym ci¹gu kwota przewi-
dziana na wydatki obronne wynosi³a 1,95% PKB,
chocia¿ na posiedzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych zastanawialiœmy siê, czy nie nale¿a³oby
od tej zasady odejœæ, bo trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e je-
dnak bud¿ety w najbli¿szych latach bêd¹ bud¿etami
trudnymi i ustalenie tak sztywnych wydatków pro-
wadzi do tego, ¿e niektóre obszary ¿ycia s¹ bardziej
uprzywilejowane ni¿ inne. Ale, jak mówiê, wskaŸnik
1,95% PKB dotycz¹cy wydatków przeznaczonych na
obronê narodow¹ wynika z ustaw przyjêtych wczeœ-
niej przez Sejm, a zatem oczywiœcie przy kszta³towa-
niu bud¿etu pañstwa trzeba ten wskaŸnik uwzglê-
dniaæ i w bud¿ecie na rok 2010 kwota przeznaczona
na obronê narodow¹ jest w takiej wysokoœci.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji proponowa³a zwiêkszenie o 1,5 miliona z³ wy-
datków bie¿¹cych rzecznika praw obywatelskich
kosztem zmniejszenia o tê kwotê wydatków na
œwiadczenia emerytalne funkcjonariuszy w czêœci
„Sprawy wewnêtrzne”. Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych by³a przeciwna tak¿e tej po-
prawce g³ównie z tego powodu, ¿e Ÿród³o pokrycia
wydatków by³o w³aœnie takie, a w praktyce okazu-
je siê, ¿e ten fundusz jest bardzo ograniczony i s¹
ci¹gle obawy, ¿e fundusz przeznaczony na œwiad-
czenia emerytalne funkcjonariuszy mo¿e byæ zbyt
ma³y, aby zrealizowaæ wszystkie potrzeby zwi¹za-
ne z emeryturami s³u¿b mundurowych.

Kolejna poprawka Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji zmierza do zwiêkszenia
wydatków bie¿¹cych Instytutu Pamiêci Narodo-
wej o 4 miliony z³ oraz wydatków maj¹tkowych
o 1 milion z³ kosztem tego samego Ÿród³a, o któ-
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rym wspomnia³em, czyli chodzi o zmniejszenie go
o 5 milionów z³. Komisja Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych ponownie nie odnosi³a siê do celowoœci
zwiêkszenia wydatków Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, wiêcej, uwa¿a³a nawet, ¿e jest mo¿e taka
potrzeba, aby ten bud¿et by³ wiêkszy, ale uwa¿a³a
równie¿, ¿e Ÿród³o pokrycia zaproponowane przez
komisjê jest Ÿród³em niew³aœciwym i prowadzi³o-
by to do dezorganizacji funkcjonowania innej je-
dnostki.

Kolejna poprawka Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji zmierza do utworzenia
nowej rezerwy celowej, której celem by³oby utwo-
rzenie piêædziesiêciu etatów kuratorów zawodo-
wych. �ród³o pokrycia takie samo, jak w dwóch
poprzednich poprawkach. Komisja zwróci³a
uwagê na to, ¿e dzia³anie polegaj¹ce na tworze-
niu dodatkowych etatów powinno byæ wynikiem
inspiracji Ministerstwa Sprawiedliwoœci i w doœæ
du¿ym bud¿ecie ministerstwa powinny znaleŸæ
siê œrodki na ten cel, je¿eli ministerstwo uzna³o-
by za celowe utworzenie tego typu etatów. Ale
g³ównym powodem odrzucenia tej poprawki by³o
to, ¿e Ÿród³o pokrycia, wed³ug nas, te¿ by³o nie-
w³aœciwe.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-
torskich zaproponowa³a zmianê ustawy bud¿eto-
wej polegaj¹c¹ na zmniejszeniu wydatków Kance-
larii Senatu w roku 2010 o kwotê 474 tysiêcy z³.
Zmniejszenie dotyczyæ mia³o œrodków finanso-
wych ujêtych w grupie wydatków maj¹tkowych.
Komisja regulaminowa nie zdecydowa³a jednak,
na jakie cele mog³yby byæ przeznaczone te pie-
ni¹dze, i w zwi¹zku z tym Komisja Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych podjê³a decyzjê o przezna-
czeniu tych œrodków.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Poprawek, któ-
re Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych przy-
jê³a na swoim posiedzeniu, jest trzynaœcie.

Poprawka pierwsza zwiêksza dochody bud¿etu
pañstwa w czêœci „Skarb Pañstwa” o 22 miliony z³
z przeznaczeniem na zwiêkszenie wydatków ma-
j¹tkowych Agencji Wywiadu. Ta poprawka, podo-
bnie jak czêœæ nastêpnych poprawek, to popraw-
ka porz¹dkowa. Ona wynika z takiego racjonalne-
go dzia³ania dotycz¹cego nieruchomoœci Skarbu
Pañstwa i nieruchomoœci Agencji Wywiadu.

Poprawka druga zwiêksza limit wzrostu zad³u-
¿enia z tytu³u zaci¹gniêtych i sp³aconych kredy-
tów lub po¿yczek oraz emisji i sp³aty skarbowych
papierów wartoœciowych o kwotê 5 miliardów z³
oraz upowa¿nia ministra finansów do udzielenia
po¿yczek Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych
na wyp³aty œwiadczeñ gwarantowanych do kwoty
5,5 miliarda z³. Ta poprawka umo¿liwia bardziej
elastyczne funkcjonowanie Funduszowi Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, tak aby mo¿na by³o uchroniæ
siê przed ewentualnymi krótkotrwa³ymi niedobo-

rami w Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i aby
nie dosz³o do sytuacji, ¿e by³yby trudnoœci z wy-
p³at¹ œwiadczeñ w jednym czy drugim miesi¹cu.
Oczywiœcie ta poprawka nie prowadzi do powsta-
nia wiêkszego zad³u¿enia czy bud¿etu pañstwa,
czy Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, ona po-
zwala tylko na bardziej elastyczne dzia³anie fun-
duszu.

Poprawka trzecia zwiêksza o 31 milionów z³ od-
pis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego. Œrodki te bêd¹ prze-
znaczone miêdzy innymi na program, realizowa-
ny w ramach po¿yczki Banku Œwiatowego, dosto-
sowania systemu KRUS do nowych rozwi¹zañ or-
ganizacyjnych, dostosowania go do dyrektywy
dotycz¹cej pojedynczego punktu kontaktowego
oraz na szkolenia.

W poprawce czwartej zmniejsza siê wydatki
maj¹tkowe Kancelarii Senatu o 474 tysi¹ce z³
i przeznacza tê kwotê na wydatki bie¿¹ce Archi-
wów Pañstwowych.

Poprawka pi¹ta zwiêksza o 300 tysiêcy z³ wy-
datki bie¿¹ce Urzêdu do spraw Cudzoziemców ko-
sztem zmniejszenia wydatków przeznaczonych
na pomoc dla cudzoziemców. Œrodki s¹ przezna-
czone na dostosowanie wzoru zaproszeñ dla cu-
dzoziemców do rozporz¹dzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 15 wrzeœnia 2009 r.

Poprawka szósta zwiêksza o 1 milion z³ wydatki
na Wy¿szy Urz¹d Górniczy kosztem zmniejszenia
rezerwy celowej na wybory. Œrodki te maj¹ byæ
przeznaczone g³ównie na ekspertyzy Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, zwi¹zane tak¿e z zagro¿e-
niem wybuchami metanowymi.

Poprawka siódma zwiêksza o 1 milion z³ œrodki
przeznaczone na dzia³ania zwi¹zane z obchodami
trzydziestej rocznicy utworzenia „Solidarnoœci”
kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na wybory.
Podczas dyskutowania nad t¹ poprawk¹ senato-
rowie pytali, czy œrodki przeznaczone na obchody
zwi¹zane ze strajkami sierpniowymi, strajkami
roku 1980 s¹ skierowane tylko i wy³¹cznie do jed-
nej instytucji. Zmiany, które zosta³y dokonane
przez Sejm w nazwie i funkcjonowaniu tej rezer-
wy, prowadz¹ do tego, ¿e ten fundusz, w którym
³¹cznie, po przyjêciu naszej poprawki, bêdzie
21 milionów z³, bêdzie funduszem, do którego bê-
d¹ mog³y aplikowaæ wszystkie podmioty chc¹ce
w jakiœ sposób uczciæ rocznicê 1980 r., a wiêc
trzydziest¹ rocznicê i strajków, i powstania „Soli-
darnoœci”.

Poprawka ósma dostosowuje nazwê rezerwy do
zmian przyjêtych w ustawie bud¿etowej na etapie
procesu legislacyjnego w Sejmie.

Poprawka dziewi¹ta dokonuje wewnêtrznych
przeniesieñ w ramach Œl¹skiego Urzêdu Wojewódz-
kiego i dotyczy Inspekcji Transportu Drogowego.

Poprawka dziesi¹ta aktualizuje plan finanso-
wy Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej oraz z powodu utraty przez
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ten fundusz statusu funduszu celowego zamie-
szcza go we w³aœciwym za³¹czniku ustawy bu-
d¿etowej.

Poprawka jedenasta zwiêksza o 22 tysi¹ce z³
wynagrodzenia w Pañstwowej Stra¿y Rybackiej
kosztem zmniejszenia o tê kwotê wynagrodzeñ
Zespo³u do spraw Orzekania o Niepe³nosprawno-
œci w województwie mazowieckim.

Poprawka dwunasta jest kolejn¹ poprawk¹ po-
rz¹dkuj¹c¹. Dotyczy tym razem wynagrodzeñ
w Dolnoœl¹skim Urzêdzie Wojewódzkim, a wynika
z likwidacji gospodarstwa pomocniczego i przejê-
cia jego zadañ. W innych urzêdach wojewódzkich
zmiany zwi¹zane z funkcjonowaniem gospo-
darstw pomocniczych albo zosta³y przyjête wcze-
œniej, albo wojewodowie czekaj¹ z reorganizacj¹
tych gospodarstw do koñca roku 2010, a wiêc te
zmiany bêd¹ skutkowa³y dopiero w roku 2011.

Poprawka trzynasta zwiêksza o 48 tysiêcy z³
œrodki na wynagrodzenia nadzoru budowlanego
w ramach bud¿etu województwa podkarpackiego
ze wzgledu na zwiêkszenie zadañ kontrolnych wy-
nikaj¹cych z Euro 2012 oraz zwiêkszenie liczby
kontroli budynków wielkopowierzchniowych.

Przy okazji tej poprawki prowadziliœmy te¿ dys-
kusjê nad bud¿etem nadzoru budowlanego nie
tylko w województwie podkarpackim, ale w ca³ej
Polsce. Jak wiemy, problemy w funkcjonowaniu
urzêdów nadzoru budowlanego zwi¹zane s¹
z ograniczonymi œrodkami przeznaczonymi na ich
utrzymanie i wystêpuj¹ od wielu lat. Senatorowie
wahali siê, zastanawiali siê, czy nie nale¿a³oby
przygotowaæ odpowiedniej poprawki, która prze-
znacza³aby œrodki finansowe na to, aby zwiêkszyæ
bud¿ety urzêdów nadzoru budowlanego. Niestety
by³ problem ze znalezieniem Ÿróde³ pokrycia dla
ewentualnej poprawki, co doprowadzi³o do tego,
¿e na tym etapie senatorowie jej nie wprowadzili.

Koñcz¹c swoje sprawozdanie, proszê Wysok¹
Izbê o przyjêcie bud¿etu wraz z zaproponowanymi
przez Komisjê Bud¿etu i Finansów Publicznych
poprawkami. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Oklaski)

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

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

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Pan senator Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, by³ pan ³askaw stwierdziæ

w swoim sprawozdaniu, ¿e Komisja Regulamino-

wa, Etyki i Spraw Senatorskich zg³osi³a nie
w pe³ni przygotowan¹ poprawkê. Nie bardzo mogê
siê z tym stwierdzeniem zgodziæ i by³bym rad, gdy-
by pan senator przedstawi³ mi, na czym polega
problem. Myœlê, ¿e na tym, ¿e nie wskazaliœmy ce-
lu, mo¿liwoœci wykorzystania tych zaoszczêdzo-
nych œrodków, ale to nie jest chyba ¿aden b³¹d.
Przy okazji prosi³bym te¿ pana senatora, aby po-
informowa³ pan, na co te pieni¹¿ki, te 473 tysi¹ce
z³, posz³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, rozpoczyna-

j¹c dotycz¹ce bud¿etu sprawozdanie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych, mówi³ pan o po-
wolnym wzroœcie gospodarczym w roku 2010,
a tak¿e o deficycie wiêkszym ni¿ ten, jakiego mo¿-
na siê by³o spodziewaæ. Ja mam pytanie natury
ogólnej zwi¹zane z tym, ¿e Komisja Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych zajmowa³a siê ca³okszta³tem
tego bud¿etu.

P³yn¹ niepokoj¹ce sygna³y dotycz¹ce deficytu
i d³ugu publicznego. Mówi siê nawet o d³ugu
w wysokoœci 66% PKB w roku 2011, co jest oczy-
wiœcie bardzo niebezpieczne, bo sprawi, ¿e rozwój
gospodarczy Polski zamiast wejœæ na szybki tor,
bêdzie pe³zaj¹cy, powolny. W tej kwestii równie¿
bêd¹ nas oceniali inwestorzy zagraniczni. Wiary-
godnoœæ naszego kraju bêdzie uzale¿niona od
mo¿liwoœci redukcji obu tych deficytów. Czy Ko-
misja Bud¿etu i Finansów Publicznych zosta³a
przez rz¹d zapoznana z jakimiœ radykalnymi dzia-
³aniami, które mia³yby doprowadziæ do zahamo-
wania wzrostu d³ugu publicznego i deficytu?
I chodzi mi nie o dzia³ania, które polegaj¹ na zmia-
nie definicji d³ugu publicznego, tylko o bardzo
konkretne radykalne dzia³ania w roku 2010.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Bender, proszê bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marsza³ku…)
Moment, Panie Senatorze. Jeszcze pan senator

Bender zada pytania, a potem pan odpowie.

Senator Ryszard Bender:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku, ¿e by³ pan ³askaw

mnie dostrzec.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wieœæ niesie,

¿e komisjê proszono, ¿eby skupiæ uwagê, i komi-
sja tak zrobi³a, na wydatkach dotycz¹cych ogól-
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nopolskich problemów finansowych i ograniczyæ
regionalne do mo¿liwego minimum.

Czy rzeczywiœcie wydatki regionalne nie mog¹
byæ traktowane paralelnie? Niekiedy przecie¿
w oparciu o nie kszta³tuje siê rzeczywistoœæ go-
spodarcza i finansowa kraju.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pierwsze pyta-

nie, dotycz¹ce propozycji poprawki przygotowa-
nej przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki i Spraw
Senatorskich. Komisja regulaminowa nie przygo-
towa³a poprawki w takim sensie, ¿e poda³a i kwotê
oszczêdnoœci, i cel, na który maj¹ byæ przeznaczo-
ne te pieni¹dze. To by³a œwiadoma decyzja komisji
regulaminowej, bardzo dobra z punktu widzenia
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, ponie-
wa¿ dziêki temu mogliœmy podj¹æ decyzjê o prze-
znaczeniu tych pieniêdzy. One zosta³y wygospo-
darowane w sposób niekonfliktowy, w uzgodnie-
niu z Kancelari¹ Senatu, ¿e ta kwota oszczêdno-
œci, o któr¹ komisja regulaminowa proponuje
zmniejszyæ bud¿et kancelarii, nie zawa¿y na wy-
konywaniu stoj¹cych przed kancelari¹ zadañ.
W zwi¹zku z tym mogliœmy dokonaæ przeznacze-
nia tych œrodków wed³ug w³asnego naszego uzna-
nia, ale w taki sposób, ¿eby doceniæ postawê se-
natorów w tej sprawie. Decyzja naszej komisji by-
³a taka, aby te œrodki, nie nadzwyczajnie ogromne
z punktu widzenia bud¿etu pañstwa, przeznaczyæ
na wsparcie Archiwów Pañstwowych, poniewa¿
Archiwa Pañstwowe przez wiele lat by³y niedofi-
nansowane. Ale trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Sejm
tak¿e, chyba po raz pierwszy, doœæ znaczne œrodki
przeznaczy³ na funkcjonowanie Archiwów Pañ-
stwowych. Z tego bardzo siê cieszymy, bo to s¹
bardzo wa¿ne zadania. Archiwa Pañstwowe reali-
zuj¹ wprawdzie trochê inne zadania ni¿ Instytut
Pamiêci Narodowej, ale do nich podobne, a wiêc
wsparcie dla obu tych instytucji powinno byæ
mo¿liwie jak najwiêksze.

Sprawa deficytu bud¿etu pañstwa, o któr¹ py-
ta³ pan senator Dajczak, to by³ jeden z najwa¿niej-
szych problemów podczas naszej debaty na posie-
dzeniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych,
bo ten deficytu bud¿etu pañstwa wzrasta
z 27,2 miliarda z³, przewidzianych w bud¿ecie na
rok 2009, do kwoty 52,5 miliarda z³ w roku 2010.
I to jest rzeczywiœcie najwiêksze wyzwanie stoj¹ce
przed pañstwem, przed rz¹dem, przed ministrem
finansów. Oczywiœcie wszyscy wolelibyœmy, aby
deficyt by³ jak najmniejszy, i on móg³by byæ taki,

ale w konsekwencji na wiele zadañ realizowanych
przez pañstwo w ró¿nych jego strukturach by³oby
zdecydowanie mniej pieniêdzy. Ja myœlê, ¿e ten
rok bêdzie rokiem próby dla wszystkich dyspo-
nentów bud¿etu pañstwa, rokiem badania, na ile
uda siê tak ograniczyæ wydatki, aby bud¿et realny
i faktyczny by³ jednak mniejszy ni¿ bud¿et plano-
wany, aby deficyt by³ mniejszy ni¿ te planowane
52 miliardy z³. Chcê bowiem powiedzieæ, tak¿e mi-
nister pewnie o tym powie, ¿e faktyczny deficyt
w bud¿ecie pañstwa w 2009 r. by³ o kilka miliar-
dów z³otych mniejszy od zaplanowanych 27 mi-
liardów. Je¿eli tê praktykê uda³oby siê utrzymaæ,
to mog³oby dojœæ do takiej sytuacji, ¿e finanse
publiczne w d³u¿szej perspektywie bêd¹ w lepszej
kondycji.

Zagro¿enia rzeczywiœcie s¹, pan senator ma ra-
cjê, bardzo powa¿ne. Gdyby dosz³o do przekrocze-
nia dopuszczalnych konstytucj¹ limitów, a wiêc
relacja d³ugu publicznego na koniec roku 2010
by³aby wy¿sza od 50% PKB, musia³oby dojœæ do
bardzo radykalnych rozwi¹zañ polegaj¹cych na
ciêciach wydatków w nastêpnych kolejnych bu-
d¿etach w roku 2012, a na pewno tak¿e w 2013.
W zwi¹zku z tym rz¹d, minister finansów ma przy-
gotowaæ program konsolidacji, program poprawy
czy te¿ naprawy finansów publicznych i przedsta-
wiæ go jeszcze w pierwszych miesi¹cach tego ro-
ku. Myœlê, ¿e minister finansów wiêcej powie
o tych dzia³aniach i konkretnych projektach, któ-
re zostan¹ przez rz¹d podjête. Ja nie czujê siê
upowa¿niony, ¿eby tu przedstawiaæ ju¿ konkret-
ne zadania. Ale to rzeczywiœcie s¹ sprawy najwa¿-
niejsze. Dyskusja wokó³ tego, w jaki sposób defi-
cyt bud¿etowy ograniczaæ w tym roku i w latach
nastêpnych, to jest zadanie dla nas najwa¿niej-
sze.

Pytanie pana senatora Bendera dotyczy popra-
wek regionalnych. Na posiedzeniu Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych nie wprowadzaliœ-
my ¿adnych formalnych ograniczeñ, wiêc ka¿dy
senator móg³ zg³aszaæ na posiedzeniu komisji,
i oczywiœcie mo¿e je zg³aszaæ dzisiaj, podczas de-
baty plenarnej, ró¿norodne poprawki, które bêd¹
przedmiotem analizy Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych. Ale w dyskusji przyjêliœmy tak¹ we-
wnêtrzn¹ zasadê, ¿e raczej nie zg³aszamy popra-
wek, które maj¹ charakter regionalny, bez wzglê-
du na to, z jakiej partii politycznej pochodz¹ sena-
torowie cz³onkowie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych, dlatego ¿e po prostu w praktyce one
prowadz¹ do sporów miêdzy senatorami. Poza
tym poprawki, które dotycz¹ tej czy innej konkret-
nej inwestycji, nie zawsze s¹ do koñca przemyœla-
ne. Czasami one prowadz¹ do tego, ¿e…

(Senator Ryszard Bender: Panie Senatorze pro-
szê tak nie twierdziæ.)

Mówiê, ¿e tak stwierdziliœmy na posiedzeniu
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, co nie
znaczy, ¿e tak musz¹ uwa¿aæ poszczególni sena-
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torowie. Po prostu w praktyce czêsto bywa tak, ¿e
zg³aszane poprawki, które dotycz¹ na przyk³ad in-
westycji drogowych czy inwestycji w s³u¿bie zdro-
wia… Wiadomo, ¿e te inwestycje s¹ potrzebne, ale
nie zawsze te poprawki s¹ na tyle dopracowane,
¿eby mo¿na by³o realizowaæ zadania przygotowa-
ne w taki sposób. Nastêpnym, najwa¿niejszym ar-
gumentem za tym, aby by³o jak najmniej regional-
nych poprawek, chocia¿ tego nigdy nie da siê do
koñca unikn¹æ…

(Senator Ryszard Bender: Warszawska…)
Dlatego mówiê, ¿e tego nigdy nie da siê ca³kiem

unikn¹æ.
A wiêc nastêpnym argumentem jest to, ¿e te

œrodki przeznaczone na programy regionalne s¹
przewidziane w specjalnych, ogólnych rezerwach
bud¿etu pañstwa, z których mo¿na korzystaæ
póŸniej, przygotowuj¹c odpowiednie projekty eu-
ropejskie, a tak¿e, poniewa¿ te zadania najczê-
œciej s¹ realizowane przez samorz¹dy wojewódz-
kie, s¹ przewidziane jako œrodki dla samorz¹dów
wojewódzkich. Ale, jak mówiê, nad ka¿d¹ kon-
kretn¹ poprawk¹ trzeba by zawsze dyskutowaæ
oddzielnie. My na posiedzeniu naszej komisji
ostatecznie w³aœnie tak postanowiliœmy. Zreszt¹
chcê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e podczas g³o-
sowania ten projekt bud¿etu wraz z poprawkami
zosta³ zaakceptowany przez senatorów tylko
przy… Nie by³o g³osów sprzeciwu, wiêkszoœæ se-
natorów by³a za przyjêciem ca³ego bud¿etu wraz
z poprawkami, kilku senatorów wstrzyma³o siê od
g³osu. To te¿ œwiadczy o tym, ¿e ten bud¿et, trud-
ny bud¿et na trudny rok, zosta³ przygotowany
tak, ¿e nie jest bardzo ra¿¹cy – oczywiœcie dla opo-
zycji. My uwa¿amy, ¿e jest on dobrze przygotowa-
ny.

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy¿by siê pan prze-
pisa³ do opozycji, Panie Senatorze?)

Jeszcze nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz zadaje pytanie pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-

pytaæ, czy Komisja Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych debatowa³a nad spraw¹ ukrytego d³ugu, któ-
ry pojawia siê w Krajowym Funduszu Drogowym.
Ta sprawa wynika oczywiœcie ze sposobu emisji
obligacji – emisja obligacji t¹ drog¹, poprzez krajo-
wy fundusz, jest dro¿sza ni¿ emisja poprzez bu-
d¿et. Oczywiœcie trzeba powiedzieæ, ¿e to dobrze, i¿
bêdziemy szybciej budowaæ drogi, pozostaje tylko
kwestia tego, jakim kosztem i jakie trzeba bêdzie

ponieœæ ofiary z tego tytu³u w przysz³oœci. Moim
zdaniem, tego d³ugu nie da siê ukryæ, on i tak bê-
dzie do sp³acenia, a to oszczêdzanie na prawdzie –
bo ci¹gle nie mo¿emy siê dobiæ do tego, ¿eby ktoœ
przyzna³, i¿ to rzeczywiœcie wp³ywa na deficyt, na
d³ug publiczny… Komisja gospodarki oczywiœcie
wita z radoœci¹… Ale czy Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych dyskutowa³a, debatowa³a z tros-
k¹ na temat tego mechanizmu?

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodnicz¹cy, czy do pana wp³ynê³y

wnioski inne ni¿ administracji pañstwowej czy
samorz¹dowej? A jeœli tak, to co pokrótce mo¿na
by powiedzieæ na temat stanowiska, jakie wobec
nich zajê³a komisja?

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Se-

natorowie! Problem ukrytego d³ugu jest oczywi-
œcie problemem, o którym trzeba dyskutowaæ.
Myœlê, ¿e pan minister finansów powie na ten te-
mat wiêcej. My ci¹gle podnosimy tê sprawê, za-
stanawiamy siê, czy s¹ jeszcze jakieœ obszary, na
których to zagro¿enie wzrostem d³ugu publiczne-
go, niewyartyku³owane wprost w bud¿ecie pañ-
stwa w tej kwocie 52 miliardów z³, wystêpuje.
Oczywiœcie poszczególne jednostki bêd¹ siê za-
d³u¿a³y i one mog¹ siê zad³u¿aæ. Przyjêliœmy od-
powiednie ustawy upowa¿niaj¹ce do tego, tak¿e
ustawa bud¿etowa daje mo¿liwoœæ zaci¹gania
kredytu poszczególnym instytucjom finansowa-
nym z bud¿etu pañstwa. Je¿eli te instytucje bêd¹
dzia³a³y racjonalnie – a od tego s¹ ich prze³o¿eni
i instytucje nadzoruj¹ce, aby nie dochodzi³o do
sytuacji takiej, ¿e wydaje siê pieni¹dze, których
siê nie posiada – to zagro¿enia nie ma. Krajowy
Fundusz Drogowy zosta³ tak skonstruowany, ¿e-
by wzmocniæ budowê dróg i autostrad, przyspie-
szyæ jej tempo. W tym roku wysi³ek inwestycyjny
ma byæ du¿o wiêkszy ni¿ w latach poprzednich.
Je¿eli oka¿e siê, ¿e to zosta³o dobrze zorganizowa-
ne, ¿e Krajowy Fundusz Drogowy zosta³ dobrze
zaprojektowany, bêdziemy siê z tego cieszyæ.
Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿eby nie zwiêkszaæ
deficytu bud¿etu pañstwa. Te zadania, o których
pan minister na pewno powie, te programy, te
dzia³ania zwi¹zane z konsolidacj¹ bud¿etu, z na-
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praw¹… Na pytania o walkê z zagro¿eniem wzro-
stem deficytu bud¿etowego pan minister równie¿
udzieli bardziej szczegó³owej odpowiedzi.

Czy inne organizacje sk³ada³y poprawki do bu-
d¿etu? W zasadzie takie poprawki nie wp³ynê³y
wprost do komisji, ale oczywiœcie poszczególni
senatorowie otrzymali uwagi dotycz¹ce braku
œrodków finansowych na poszczególne cele. Na
przyk³ad parlament studencki, czyli reprezenta-
cja studentów, zg³osi³ problem zbyt ma³ych, we-
d³ug nich, œrodków przeznaczonych na fundusz
stypendialny. Chodzi³o o to, ¿e w tym obszarze
jest zbyt ma³o œrodków finansowych. Sprawa ta
nie by³a dyskutowana na forum ca³ej komisji, ale
wiem, ¿e te poprawki, te uwagi otrzymali niektó-
rzy cz³onkowie Komisji Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych, dlatego zwracam na to uwagê. Wydaje
siê, ¿e tak¿e system podzia³u funduszu stypen-
dialnego, który jest obecnie w gestii minister-
stwa, jest nie do koñca sprawiedliwy, poniewa¿
okazuje siê, ¿e na niektórych uczeniach stypen-
dia socjalne s¹ kilkakrotnie wy¿sze od stypen-
diów socjalnych na innych uczelniach. Tê kwe-
stiê oczywiœcie nale¿a³oby przeanalizowaæ. Wy-
daje mi siê, ¿e odpowiedni do tego by³by minister
w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego. Cho-
dzi o to, aby nie dochodzi³o do takiej dyspropor-
cji, ¿e s¹ uczelnie, na których s¹ stypendia so-
cjalne rzêdu nawet 700 z³ czy 800 z³ miesiêcznie,
a na innych – niespe³na 300 z³. Studenci zwracali
uwagê na to, ¿e jest to problem algorytmu po-
dzia³u œrodków pomiêdzy poszczególne uczelnie
czy poszczególne regiony. Generalnie mówili
o tym, ¿e œrodków na fundusz stypendialny jest
zbyt ma³o i ¿e powinno ich byæ wiêcej. Ale na razie
nie zosta³a zg³oszona ¿adna poprawka w zwi¹zku
z tym problemem.

O tym by³a g³ówna dyskusja. Na posiedzeniu
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych proble-
my innych organizacji, szczególnie pozarz¹do-
wych, dotycz¹ce bud¿etu nie zosta³y zg³oszone, ale
jest mo¿liwe, ¿e dotar³y w listach czy innych g³o-
sach do poszczególnych pañ senator i panów sena-
torów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ. Mo¿e pan odpocz¹æ.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam jeszcze

pytanie.)
No, Panie Senatorze, spóŸni³ siê pan.
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam,

sk³ada³em…)
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, spóŸni³

siê pan. Ale bêd¹ jeszcze pytania do ministrów.

Proszê o zabranie g³osu pana ministra Jana
Vincenta-Rostowskiego.

(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, czy
móg³bym zabraæ g³os w sprawie formalnej?)

Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do szanownego pana ministra

z takim zapytaniem. Jeœli chodzi o poprzednie la-
ta, to czêsto pan minister, kiedy wyg³asza³ swoje
przemówienie, wypowiada³ siê bardziej w sensie
politycznym ni¿ merytorycznym. W zwi¹zku z tym
mam pytanie: czy pan minister bêdzie ³askaw zo-
staæ na sali obrad, czy te¿ nas opuœci? Bo pewnie
bêd¹ pytania do pana ministra.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, nie jest to sprawa formalna.
(Senator Piotr Kaleta: Ale bardzo istotna.)
Nie jest to sprawa formalna. Nadu¿y³ pan tej

formu³y.
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Proszê o wy-

st¹pienie.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Panie Senatorze!
Myœlê, ¿e dobrze by³oby, ¿eby by³a tak¿e ogólna

dyskusja na temat polityki gospodarczej rz¹du,
której kluczowym elementem jest oczywiœcie bu-
d¿et pañstwa. I ja przedstawiê ten aspekt sprawy.
Zostanê potem trochê, je¿eli bêd¹ pytania do
mnie, szczególnie jeœli bêdzie jakieœ pytanie od
pana senatora. Ale jeœli chodzi o pytania szczegó-
³owe, to, jeœli pan senator pozwoli, pozwolê odpo-
wiedzieæ na nie pani minister, a sam opuszczê sa-
lê. Panie Senatorze, w obrêbie Ministerstwa Fi-
nansów jest rozdzia³ odpowiedzialnoœci, minister
konstytucyjny zajmuje siê g³ównie szerok¹ stra-
tegi¹ gospodarcz¹ i bud¿etow¹. I myœlê, ¿e warto
nad t¹ strategi¹ siê zastanawiaæ. Sprawy szczegó-
³owe tak¿e s¹ bardzo wa¿ne, ale nimi zajmuje siê
g³ównie pani minister Suchocka.

(Senator Ryszard Bender: S³owa pana ministra
obra¿aj¹ Senat.)

Myœlê, ¿e to jest sensowny, racjonalny podzia³
obowi¹zków. Rozumiem, ¿e bêdzie skierowane
przez pana senatora pytanie dotycz¹ce ogólnej
strategii gospodarczej i bud¿etowej rz¹du, wiêc
oczywiœcie poczekam, a¿ pan senator takie pyta-
nie zada.

Chcia³bym teraz przejœæ, jeœli mo¿na, w³aœnie
do opisu strategii ogólnej, strategii gospodarczej,
dlatego ¿e w³aœnie skoñczy³ siê rok 2009, rok wiel-
kiego kryzysu gospodarczego i finansowego na
œwiecie. By³ to rok kryzysu finansowego i gospo-
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darczego, przez który Polska jako jedyny kraj
w Unii Europejskiej przesz³a bez recesji.
Chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów o tym, dlaczego
tak siê sta³o i pokazaæ pewne aspekty, z których
nale¿y te¿ wyci¹gn¹æ wnioski dotycz¹ce dalszych
lat. Potem bêdê chcia³ powiedzieæ kilka s³ów
o tym, jak bud¿et na 2010 r. pasuje do ogólnej
strategii finansów publicznych, strategii gospo-
darczej rz¹du i jakie rz¹d ma zamiary w dalszych
latach, tak¿e w kontekœcie zagro¿eñ, o których
mówi³ pan senator.

Tak wiêc, jak ju¿ wspomnia³em, chcia³bym po-
wiedzieæ kilka s³ów o sposobie, w jaki rz¹d Donalda
Tuska, rz¹d Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego, walczy³ z tym kryzysem.
Myœlê, ¿e wszyscy siê zgodzimy, i¿ skutecznie wal-
czy³ z tym kryzysem. Mo¿e cofnijmy siê do pocz¹tku
2009 r. W³aœnie wtedy Polacy codziennie s³yszeli od
polityków i ekonomistów, ¿e kryzys dotrze do Polski
i uderzy w nas z tak¹ sam¹ si³¹, jak w inne kraje na-
szego kontynentu. Tak siê jednak nie sta³o. Polska,
jak pañstwo wiecie, by³a jedyn¹ zielon¹ wysp¹
wzrostu w czerwonym oceanie recesji w Europie.
Wed³ug niektórych komentatorów przeszliœmy
przez ten kryzys bez recesji dziêki szczêœciu, dziêki
niemieckiemu programowi z³omowania samocho-
dów, dziêki s³abemu z³otemu i dziêki œrodkom unij-
nym. Je¿eli jednak zastanowimy siê przez chwilê
nad tymi wyt³umaczeniami, nad tymi rzekomymi
powodami, to zrozumiemy, ¿e one nie t³umacz¹ zja-
wiska wyj¹tkowej odpornoœci polskiej gospodarki
i faktu, ¿e w Polsce – i tylko w Polsce – recesji nie by-
³o. Oczywiœcie nie mogê udowadniaæ, ¿e Polska nie
mia³a wyj¹tkowego szczêœcia. Je¿eli tak by³o, to
bardzo siê cieszê; myœlê, ¿e jest to oczywiœcie czymœ
dobrym. Jasne jest jednak, ¿e niemiecki program
z³omowania samochodów nie pomóg³ unikn¹æ kry-
zysu ani Republice Czeskiej, ani S³owacji, ani Szwe-
cji, a wszystkie te kraje maj¹ wiêkszy udzia³ prze-
mys³u motoryzacyjnego w PKB ni¿ Polska. Co wiê-
cej, ten program nie pomóg³ samym Niemcom, któ-
re tak¿e maj¹ wiêkszy udzia³ tego przemys³u w swo-
jej gospodarce ni¿ Polska. A wiêc chyba to nie pro-
gram z³omowania samochodów spowodowa³ to, ¿e
Polskaprzesz³aprzezkryzysbez recesji. Jeœli chodzi
o to, ¿e z³oty siê zdeprecjonowa³, tonapewnomo¿na
powiedzieæ, ¿e pomog³o to eksportowi. Jednak nale-
¿ypamiêtaæ,mówi¹co deprecjacji polskiego z³otego
wzglêdem euro, ¿e Republika Czeska mia³a tak¹ sa-
m¹ deprecjacjê korony czeskiej wzglêdem euro,
a Szwecja mia³a tak¹ sam¹ deprecjacjê korony
szwedzkiej wzglêdem euro.

(G³oszsali:Audzia³ eksportuwPKB?Jakto jest?)
Co wiêcej, udzia³ eksportu w PKB jest znacznie

wiêkszy w Czechach i w Szwecji, wobec tego sty-
muluj¹cy efekt tej deprecjacji, Panie Senatorze,
powinien byæ w Czechach i Szwecji wiêkszy ni¿
w Polsce. A jednak w Czechach mamy spadek

PKB w 2009 r. o 5%, w Szwecji te¿ by³ podobny
spadek. Wobec tego raczej to nie kwestia depre-
cjacji z³otego by³a tym elementem, który Polskê
wyró¿nia³ na tle innych krajów. Trzeci rzekomy
powód braku recesji w Polsce to wysoki poziom
œrodków unijnych. Ja oczywiœcie, tak jak inni
cz³onkowie rz¹du, cieszê siê z tego. Myœlê, ¿e mo-
gê siê pochwaliæ tym, ¿e rz¹d Platformy Obywatel-
skiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego skutecz-
nie wykorzysta³ œrodki unijne w 2009 r. Pani mi-
nister El¿bieta Bieñkowska w³o¿y³a wiele wysi³ku
w³aœnie w to, ¿eby te œrodki unijne wykorzystaæ
w maksimum. Ale oczywiœcie…

(G³os z sali: Ile by³o tych œrodków?)
Oko³o 25 miliardów z³ ³¹cznie, z czego 18–19

miliardów z³ poza wspóln¹ polityk¹ roln¹.
Myœlê, ¿e panowie senatorowie z opozycji przy-

znaj¹, ¿e i Bu³garia, która mia³a spadek PKB chyba
o 7%, i Rumunia, która mia³a spadek PKB o 7%,
i Wêgry, które mia³y spadek PKB w okolicach 7%,
i Czechy, które mia³y spadek PKB o 5% – ¿e nie wy-
mieniê ju¿ krajów ba³tyckich, które proporcjonal-
nie do wielkoœci gospodarki mia³y mniej wiêcej taki
sami dostêp do œrodków unijnych jak Polska…
Wobec tego trudno powiedzieæ, ¿e Polska uniknê³a
recesji na skutek œrodków unijnych.

Jak ju¿ powiedzia³em, myœlê, ¿e Polacy mog¹
byæ dumni z tego, ¿e Polska by³a w 2009 r. t¹ zielo-
n¹ wysp¹ wzrostu, tym bardziej ¿e osi¹gnêliœmy
ten sukces, stosuj¹c w³asne metody walki z kry-
zysem, a nie metody, które proponowa³a opozy-
cja, nie metody, które stosowano w Europie Za-
chodniej. (Oklaski)

Jak z tym kryzysem walczyliœmy? Przede wszy-
stkim tak, ¿e wzmacnialiœmy polsk¹ gospodarkê
tam, gdzie wiedzieliœmy, ¿e ona potencjalnie po-
trzebuje wzmocnienia, i nie takimi sposobami,
które by³y polskiej gospodarce niepotrzebne.

Pyta³a mnie dziennikarka w ubieg³ym tygo-
dniu, jak to jest, ¿e otrzyma³em nagrodê za to, ¿e
szybko dzia³a³em przeciwko kryzysowi, chocia¿
opozycja mówi³a, ¿e dzia³a³em opieszale. Odpo-
wiedŸ jest bardzo prosta: nie dzia³a³em tam, gdzie
chcia³a opozycja, bo by³o to niepotrzebne, ale
dzia³a³em tam, gdzie to by³o skuteczne, i to dzia³a-
nie by³o w³aœnie takie, jakiego polska gospodarka
potrzebowa³a. St¹d bierze siê rozbie¿noœæ ocen…
(Oklaski) …miêdzy ekspertami zagranicznymi
i nasz¹, zreszt¹ przesympatyczn¹, opozycj¹.

(Senator Czes³aw Ryszka: W ogóle pan nie
dzia³a³…)

(Rozmowy na sali)
Myœlê, ¿e nie bêdê odpowiada³ na okrzyki, które

nie przystoj¹.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-

strze, proszê nie wdawaæ siê w takie dyskusje.)
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Politycy opozycji domagali siê natychmiasto-

wego olbrzymiego wzrostu deficytu bud¿etowego,
zreszt¹…
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(G³os z sali: Który nast¹pi³.)
(G³os z sali: On wyst¹pi³.)
(Weso³oœæ na sali)
Ale przez pakiet stymulacyjny. W³aœnie tego nie

by³o i tym siê ró¿ni… Bardzo siê cieszê, ¿e pan se-
nator bierze ¿ywy udzia³ w tej debacie, bo od tego
ona jest. W³aœnie na tym polega³a ró¿nica, ¿e myœ-
my wiedzieli, i¿ i tak nast¹pi znacz¹cy wzrost defi-
cytu na skutek dzia³ania amortyzatorów automa-
tycznych, na skutek tego, ¿e w czasie spowolnie-
nia dochody bud¿etowe, a szczególnie dochody
podatkowe, w sposób nieuchronny musz¹ siê
zmniejszyæ, jak te¿ wzrosn¹ niektóre wydatki
zwi¹zane z potrzebami socjalnymi. Uwa¿aliœmy,
¿e nie ma potrzeby wprowadzania pakietu stymu-
lacyjnego. Uwa¿aliœmy, ¿e te amortyzatory auto-
matyczne bêd¹ zupe³nie wystarczaj¹ce. I tutaj
w³aœnie jest ró¿nica miêdzy dzia³aniami rz¹du
i propozycjami opozycji. Bo gdybyœmy wprowa-
dzili program stymulacyjny, to ponieœlibyœmy ry-
zyko utraty wiarygodnoœci w oczach inwestorów –
nie tylko zagranicznych, ale tak¿e krajowych –
którzy musz¹ finansowaæ deficyt, a on i tak mu-
sia³ rosn¹æ. Oczywiœcie gdybyœmy wprowadzili
ten pakiet stymulacyjny, o którym mówi³a opozy-
cja, opiewaj¹cy na wiêcej ni¿ 11 miliardów z³,
i gdybyœmy nie wprowadzili pakietu oszczêdno-
œciowego, który wprowadziliœmy w dwóch ru-
chach – wpierw w poprawce do bud¿etu w gru-
dniu, a potem w programie oszczêdnoœciowym na
prze³omie stycznia i lutego 2009 r.… Te dwa pa-
kiety przynios³y oszczêdnoœci na poziomie 12 mi-
liardów z³, to znaczy prawie 1% PKB. Polska by³a
jedynym krajem, który niezmuszony do tego w ob-
liczu kryzysu wprowadzi³ pakiet oszczêdnoœcio-
wy. By³y kraje, które wprowadzi³y pakiet oszczê-
dnoœciowy w kontekœcie kryzysu, ale to by³y kra-
je, które musia³y taki pakiet wprowadziæ, bo nie
mia³y dostêpu do finansowania – myœlê o Wê-
grzech, £otwie i Litwie. By³y kraje, które nie mu-
sia³y wprowadzaæ pakietów oszczêdnoœciowych
i takich pakietów nie wprowadzi³y – myœlê o Sta-
nach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w pew-
nym sensie o Niemczech, Francji i pozosta³ych
krajach Europy Zachodniej. Polska jako jedyny
kraj, który nie musia³ wprowadziæ pakietu oszczê-
dnoœciowego, wprowadzi³a ten pakiet. I bardzo
s³usznie, bo dziêki temu zachowaliœmy wiarygo-
dnoœæ w oczach inwestorów i tak¿e Polaków. A za-
chowanie wiarygodnoœci w oczach inwestorów
i Polaków by³o kluczowe, dlatego ¿e tylko dziêki
temu mogliœmy zastopowaæ deprecjacjê z³otego,
która jednak postêpowa³a w IV kwartale 2008 r.,
a rozpêta³a siê na dobre w I kwartale 2009 r. Myœ-
lê, ¿e Wysoki Senat na pewno jest œwiadom tego,
i¿ najwiêksze zagro¿enie dla polskiej gospodarki
w tamtym momencie to by³aby w³aœnie nieopêta-
na deprecjacja z³otego, czyli niezahamowane, nie-

kontrolowane os³abienie z³otego, dlatego ¿e takie
os³abienie z³otego spowodowa³oby wzrost pasy-
wów sektora bankowego w relacji do kapita³ów te-
go sektora, co uniemo¿liwi³oby z powodu funkcjo-
nowania tak zwanych wskaŸników adekwatnoœci
kapita³owej nie tylko zwiêkszenie, ale nawet
utrzymanie akcji kredytowej przez system banko-
wy. Mog³oby tak¿e spowodowaæ panikê wœród
normalnych deponentów, normalnych w³aœcicieli
depozytów i lokat. Myœmy zadzia³ali przeciwko te-
mu zagro¿eniu, które, wed³ug naszej oceny – a by-
³a to, jestem o tym przeœwiadczony, s³uszna ocena
– by³o najwiêkszym zagro¿eniem dla polskiej go-
spodarki, i to zadzia³aliœmy wielowymiarowo.

Jeszcze w 2008 r. wprowadziliœmy ustawy za-
bezpieczaj¹ce depozyty i podwy¿szyliœmy gwa-
rancje depozytów bankowych dla ludnoœci
z 22 tysiêcy euro do 50 tysiêcy euro, wprowadzi-
liœmy ustawê p³ynnoœciow¹ dla instytucji finan-
sowych, zreszt¹ przy wsparciu ze strony opozycji,
za co naprawdê serdecznie dziêkujê, i wprowadzi-
liœmy pakiety oszczêdnoœciowe – ten z grudnia
i ten z prze³omu stycznia i lutego. Niestety, jeœli
chodzi o pakiety oszczêdnoœciowe, to nie mieliœ-
my poparcia opozycji, a by³o to kluczowe dzia³anie
dla odzyskania wiarygodnoœci Polski. W tym sa-
mym czasie rozpoczêliœmy te¿ negocjacje w spra-
wie dostêpu do elastycznej linii kredytowej, co po-
zwoli³o w maju na zwiêkszenie rezerw dostêpnych
dla Narodowego Banku Polskiego o 21 miliardów
dolarów. Zreszt¹ polski rz¹d ju¿ wczeœniej, w mar-
cu, wymieni³ pewne kwoty euro ze œrodków unij-
nych na z³ote.

Uwa¿aliœmy ¿e by³ to dobry moment, bo euro
wtedy by³o drogie. To dzia³anie pomog³o tak¿e
w zatrzymaniu niekontrolowanego os³abienia z³o-
tego.

Myœlê, ¿e warto przypomnieæ, ¿e nie byliœmy je-
dynymi, którzy uwa¿ali, ¿e fundamenty polskiej
gospodarki s¹ silne. Otó¿ MFW, udzielaj¹ce nam
dostêpu do elastycznej linii kredytowej, uzasadni³
to stwierdzeniem, ¿e Polska bêdzie filarem stabil-
noœci w naszym regionie, ¿e MFW chce wzmocniæ
potencjalnie bardzo stabiln¹ Polskê, ¿eby potem
Polska mog³a dziêki swojej stabilnoœci wzmacniaæ
stabilnoœæ innych krajów. I dlatego bardzo smut-
ne jest to, ¿e wa¿ne instytucje miêdzynarodowe,
jak Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy, tak wi-
dzia³y polsk¹ gospodarkê, a wielu ekspertów i po-
lityków w Polsce mówi³o o nadchodz¹cej katastro-
fie gospodarczej i ekonomicznej. Myœlê, ¿e warto
tak¿e przypomnieæ, ¿e dostêp do elastycznej linii
kredytowej w kwietniu 2009 r. – i tu chcia³bym za-
znaczyæ, ¿e rozpoczêliœmy negocjacje z Miêdzyna-
rodowym Funduszem Walutowym w sprawie do-
stêpu do tej linii ju¿ w listopadzie 2008 r., czyli
cztery miesi¹ce wczeœniej – oznacza³, ¿e ju¿ nie
bêdziemy nara¿eni na ataki spekulacyjne, które
mog³yby zniszczyæ nasz sektor bankowy. Warto
te¿ pamiêtaæ, ¿e ju¿ dziewiêæ miesiêcy póŸniej,
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w grudniu 2009 r., rezerwy Narodowego Banku
Polskiego, bez uwzglêdnienia dostêpu do linii kre-
dytowej, wzros³y o 21 miliardów dolarów – w³aœnie
mniej wiêcej o tê kwotê, do której uzyskaliœmy do-
stêp przez wynegocjowanie wspomnianej linii
kredytowej. Czyli uzyskaliœmy czas na to, ¿eby na
skutek ró¿nych dzia³añ, takich jak przewaluto-
wanie œrodków unijnych i kilka innych dzia³añ,
nasze rezerwy wzros³y. Zadzia³aliœmy w momen-
cie najbardziej krytycznym, dziêki temu stworzy-
liœmy pewien most do momentu, kiedy nasze re-
zerwy walutowe, a wiêc rezerwy walutowe Naro-
dowego Banku Polskiego, bêd¹ wiêksze, i dziêki
temu osi¹gnêliœmy cel zabezpieczenia gospodarki
polskiej w tym zakresie, w którym potrzebowa³a
wzmocnienia.

Rz¹d Platformy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego walczy³ na forum miêdzy-
narodowym tak¿e z protekcjonizmem handlowym
i finansowym. Niezmiernie wa¿na by³a inicjatywa
premiera Donalda Tuska i premiera Czech Mirka
Topolánka, kiedy w marcu 2009 r. na dwóch
szczytach Rady Europejskiej, wpierw na niefor-
malnym na pocz¹tku marca, a potem na formal-
nym, ju¿ chyba 19 marca, przyszli oni ze wspar-
ciem dla Komisji Europejskiej w jej walce z pro-
tekcjonizmem, z egoizmem narodowym w ramach
Unii Europejskiej. By³o to wa¿ne nie tylko jeœli
chodzi o protekcjonizm handlowy. Pañstwo pa-
miêtacie, ¿e pewien wa¿ny polityk Europy Zacho-
dniej powiedzia³, ¿e je¿eli pewna firma motoryza-
cyjna ma zamkn¹æ fabryki, to nie u niego, tylko
w S³owacji. Ju¿ po tej interwencji, po tym szczycie
takich g³osów nie by³o. Tak ¿e walka przeciwko
tak zwanemu protekcjonizmowi finansowemu
by³a niezmiernie wa¿na. Musimy pamiêtaæ, ¿e
w tamtym okresie z powodu tego, ¿e systemy fi-
nansowe Europy Zachodniej – i nie tylko Europy
Zachodniej, tak¿e Ameryki Pó³nocnej – by³y za-
gro¿one kryzysem, rz¹dy tamtych krajów udziela-
³y gwarancji swoim instytucjom finansowym.
I by³y pokusy, aby ograniczyæ œrodki gwarantowa-
ne do kraju macierzystego, nie pozwoliæ na to, aby
instytucje finansowe, szczególnie te du¿e grupy
transgraniczne, korzystaj¹c z gwarancji w kraju
Europy Zachodniej, mog³y czêœæ tych gwaranto-
wanych œrodków wysy³aæ do swoich spó³ek córek
w nowym krajach cz³onkowskich czy w innych
krajach naszego regionu. My stanowczo i aktyw-
nie przeciwko temu interweniowaliœmy, ja osobi-
œcie interweniowa³em na posiedzeniu rady mini-
strów finansów Unii Europejskiej Ecofin. Dziêki
naszemu dzia³aniu w ogóle powsta³o pojêcie pro-
tekcjonizmu finansowego. Inne kraje potem przy-
³¹czy³y siê do naszego dzia³ania, i to nie tylko kraje
naszego regionu, ale tak¿e na przyk³ad Wielka
Brytania, i by³o to niezmiernie wa¿ne dzia³anie.
Mimo ¿e my jako Polska nie byliœmy bezpoœrednio

zagro¿eni takim protekcjonizmem finansowym,
bo transgraniczne grupy finansowe dobrze wie-
dzia³y, ¿e polska gospodarka jest wystarczaj¹co
silna i nie chcia³y wycofywaæ œrodków z naszego
systemu finansowego, o czym zreszt¹ wiedzieliœ-
my bardzo dobrze, nawet w czasach, kiedy by³
w zwi¹zku z tym wielki alarm w prasie i wœród nie-
których ekspertów, to jednak byli niechêtni te
œrodki przelewaæ do naszych krajów oœciennych
i mog³o to, przez os³abienie tamtych gospodarek,
poœrednio wp³yn¹æ tak¿e na stan gospodarki pol-
skiej. Dlatego chcieliœmy prewencyjnie interwe-
niowaæ w Komisji Europejskiej i na forum rady
ministrów finansów Unii Europejskiej Ecofin,
i zrobiliœmy to bardzo skutecznie.

Myœlê, ¿e warto powiedzieæ tu kilka s³ów o no-
welizacji bud¿etu w ubieg³ym roku. Przedstawia-
j¹c bud¿et na 2009 r. w Sejmie w paŸdzierniku po-
wiedzia³em – bo kryzys œwiatowy ju¿ siê rozpocz¹³
– ¿e je¿eli bêdzie trzeba, to ten bud¿et bêdziemy
nowelizowali. Poprawiliœmy go nieznacznie w gru-
dniu 2008 r., a wtedy powiedzia³em, ¿e je¿eli bê-
dzie potrzeba, to bêdzie nowelizacja bud¿etu, ale
dopiero w po³owie roku, i to nie przypadkiem tak
powiedzia³em, bo dopiero wtedy mogliœmy mieæ
informacje dotycz¹ce tego, jak kszta³tuj¹ siê naj-
wa¿niejsze kategorie ekonomiczne. Ja nie bêdê
wspomina³ o nieustaj¹cej presji ze strony opozy-
cji, ¿eby znowelizowaæ bud¿et wczeœniej, kiedy nie
mieliœmy potrzebnych do tego danych i sytuacja
nie by³a wystarczaj¹co jasna, aby ten bud¿et no-
welizowaæ. Chcê tylko powiedzieæ, ¿e my jako
rz¹d, wprowadzaj¹c pakiet oszczêdnoœciowy na
prze³omie stycznia i lutego 2009 r., zabezpieczy-
liœmy p³ynnoœæ bud¿etu na okres co najmniej do
po³owy roku ze œwiadomoœci¹, ¿e je¿eli wtedy,
w po³owie roku, bêdzie taka potrzeba, nowelizacja
nast¹pi. A wtedy ta nowelizacja bêdzie ju¿ wersj¹,
która sama nie bêdzie musia³a byæ nowelizowana.
Chcia³bym powiedzieæ tak¿e, ¿e wtedy w ramach
tego pakietu ostro¿noœciowego przewidywaliœmy
wzrost gospodarczy na 2009 r. na poziomie 1,7%.
Zobaczymy za kilka tygodni, jaki on siê oka¿e.

Nie bêdê mówi³ o…
(Senator Grzegorz Banaœ: A bud¿et na 2010?

Czekamy.) (Weso³oœæ na sali)
O bud¿ecie na 2010 bêdê mówi³… (Oklaski)

…ale nie bêdê mówi³ o tym, jak kwaœno przyjmo-
wa³a opozycja, czo³owi politycy opozycji, nadcho-
dz¹ce fakty wskazuj¹ce na dobry stan polskiej go-
spodarki. (Oklaski) Nie powiem o tym…

(Senator Czes³aw Ryszka: A o bezrobociu?)
Gdy ju¿ otrzymaliœmy dane o II kwartale

2009 r. i gdy okaza³o siê, ¿e ten wzrost by³ powy¿ej
1%, to pan prezydent sugerowa³, ¿e dobre wyniki
polskiej gospodarki s¹ wiarygodne, ale ¿e pewne
liczby mu siê nie zgadzaj¹. Ale o tym nie bêdê mó-
wi³. (Oklaski)

(Senator Czes³aw Ryszka: Otwieramy czêœæ po-
lityczn¹.)
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Nie, czêœæ polityczna siê ju¿ skoñczy³a. (Weso-
³oœæ na sali)

(Senator Czes³aw Ryszka: Zaczê³a siê czêœæ po-
lityczna…)

Ale chcia³bym wyci¹gn¹æ wniosek z tych fak-
tów, o których nie mówi³em. (Weso³oœæ na sali)
Otó¿ odpornoœæ Polski na kryzys – to jest napraw-
dê bardzo wa¿ne, patrzê wiêc na pañstwa nie
przypadkiem, ale… (Weso³oœæ na sali) A wiêc to
by³a odpornoœæ ludzi na katastrofizm i histeriê
opozycji. (Oklaski)

(Senator Grzegorz Banaœ: Czy móg³by pan mi-
nister jeszcze raz to powiedzieæ?)

Polska pokona³a kryzys, pokonuj¹c strach i nie
poddaj¹c siê fali paniki. (Oklaski) (Weso³oœæ na
sali)

I to by³ jeden kluczowy element tego sukcesu.
A drugi kluczowy element jest taki, ¿e rz¹d polski
nigdy nie straci³ wiary, i to nie tylko w stabilne
i silne fundamenty naszej gospodarki – bo to jest
oczywiste…

(Senator Czes³aw Ryszka: My straciliœmy wiarê
w cuda.)

…w odró¿nieniu od opozycji, która tej wiary nie
mia³a – ale tak¿e nigdy nie straci³ wiary i zaufania
w mechanizmy wolnego rynku. Wzmacnialiœmy
gospodarkê, jak mówi³em, w tych zakresach,
w których ona wzmocnienia potrzebowa³a.

(Rozmowy na sali)
Polska wobec tego udowodni³a, ¿e wiara w wol-

ny rynek to najlepsza reakcja na kryzys. I myœlê,
¿e to jest bardzo wa¿ne, bo tak¿e tym ró¿niliœmy
siê od krajów Europy Zachodniej.

(Senator Czes³aw Ryszka: Wielkie s³owa: wiara
w rynek…)

Teraz chcia³bym powiedzieæ bardzo krótko, tyl-
ko kilka zdañ, o wynikach bud¿etu na 2009 r.

Jak pañstwo wiecie, dochody krajowe bêd¹
o mniej wiêcej 11 miliardów wy¿sze ni¿ przewidy-
waliœmy w nowelizacji bud¿etu. Jest tak tak¿e
dlatego, ¿e ta nowelizacja, zreszt¹ tak jak i bu-
d¿et na 2010 r. – i s³usznie – zosta³a zaprojekto-
wana bardzo odpowiedzialnie i ostro¿nie. Z tych
dochodów krajowych, które s¹ o 11 miliardów z³
wy¿sze ni¿ przewidywano, 9 miliardów to docho-
dy podatkowe… To znaczy, dochody podatkowe
bêd¹ wy¿sze o 9 miliardów w zestawieniu z tym,
co przewidywaliœmy w nowelizacji. O ponad 5 mi-
liardów wy¿sze bêd¹ dochody z VAT, o ponad
2 miliardy wy¿sze bêd¹ dochody z akcyzy i o po-
nad 1 miliard z³ wy¿sze bêd¹ dochody z PIT, a do-
chody z CIT bêd¹ mniej wiêcej na poziomie prze-
widywanym.

Deficyt bud¿etu bêdzie o 2–3 miliardy z³ ni¿szy
ni¿ zapisany w nowelizacji bud¿etu. Ale – co jest
mo¿e wa¿niejsze – sk¹d ta ró¿nica, to znaczy, o ty-
le wy¿sze dochody krajowe, ale niewiele wy¿sze
ni¿ deficyt? Ró¿nica wynika z tego: je¿eli popa-

trzymy na œrodki unijne, to oka¿e siê, i¿ przewidy-
waliœmy, ¿e przewalutujemy ponad 42 miliardy z³
œrodków unijnych, a to przewalutowanie w pew-
nym sensie, w ramach tego, co ju¿ w 2010 r., na-
zywamy bud¿etem œrodków unijnych – ale
w 2009 r. takiego pojêcia nie by³o – wytworzy³oby
doœæ znacz¹cy deficyt. Jednak to, co mogliœmy
osi¹gn¹æ, to jest to, ¿e w 2009 r. przewalutowaliœ-
my 33 miliardy z³ œrodków unijnych, a jest to
o prawie 1 miliard z³ mniej ni¿ suma wydatków
unijnych, która kszta³tuje siê na poziomie 24 mi-
liardów z³, oraz œrodków ze zwrotów Komisji Euro-
pejskiej, które pierwszy raz w naszej historii prze-
kroczy³y 10 miliardów z³. A wiêc gdy wzi¹æ razem
wydatki unijne, wydatki finansowane ze œrodków
unijnych i zwroty z Komisji Europejskiej, czyli te
dwie kwoty, to stanowi¹ one razem 34 miliardy z³.
Myœmy przewalutowali nieco ponad 33 miliardy.
Czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e nie przewalutowaliœ-
my tylu œrodków, ile uzasadnione by³oby, z tych
dwóch tytu³ów… Choæ oczywiœcie to nie jest jedy-
ne uzasadnienie, dla którego mo¿na przewaluto-
wywaæ œrodki unijne.

Jeœli chodzi o bud¿et na 2010 r., to tak jak po-
wiedzia³ pan senator Kleina, jest to bud¿et ostro¿-
ny i odpowiedzialny. Przewidujemy wzrost wyno-
sz¹cy 1,2% realnego wzrostu gospodarczego. Jak
pañstwo wiecie, ju¿ mo¿emy powiedzieæ, ¿e
wzrost na 2009 r. – tak, na 2009 r. – bêdzie trochê
wy¿szy. A wiêc jest to ostro¿ny, odpowiedzialny
bud¿et.

Ale musimy pamiêtaæ, ¿e gospodarka œwiato-
wa jeszcze w pe³ni siê nie ustabilizowa³a, wobec
tego powinniœmy zak³adaæ, ¿e istnieje mo¿liwoœæ
jakiegoœ dalszego szoku zewnêtrznego. Ja nie
przewidujê tak zwanej drugiej fali kryzysu, ale
nawet je¿eli jej nie przewidujemy, to powinniœmy
siê na ni¹ przygotowywaæ. I dlatego zak³adamy
ostro¿ny poziom wzrostu gospodarczego
w 2010 r. Ten ostro¿ny poziom wzrostu gospo-
darczego na 2010 r. powoduje, w naturalny spo-
sób, przewidziany wysoki, zreszt¹ maksymalny,
deficyt bud¿etu pañstwa na poziomie 52,2 mi-
liarda z³. Ale mam nadziejê, ¿e w realizacji bêdzie
to ni¿szy poziom.

Myœlê, ¿e w przysz³oœci powinniœmy… Bo warto
przypomnieæ sobie, ¿e Polska jako jeden z niewie-
lu krajów w Europie zapisuje deficyt bud¿etowy,
to znaczy, zapisuje do bud¿etu maksymalny po-
ziom deficytu. Uwa¿am, ¿e jest to dobra praktyka,
bo powoduje to czy te¿ wzmacnia to dyscyplinê
bud¿etow¹. Ale nie powinniœmy myliæ tego mak-
symalnego poziomu, który zapisujemy, z tym naj-
bardziej prawdopodobnym. Bo gdybyœmy zapisy-
wali najbardziej prawdopodobny, to wtedy, gdyby
coœ trochê siê zmieni³o w sytuacji gospodarczej na
niekorzyœæ bud¿etu, natychmiast byœmy musieli
nowelizowaæ ten bud¿et. Myœlê wiêc, ¿e dobrze bê-
dzie, je¿eli do ustawy o finansach publicznych
w stosownym momencie wprowadzimy nowe po-
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jêcie maksymalnego deficytu, którego nie mo¿na
przekroczyæ, i prognozowanego deficytu, który
jest bardziej wskaŸnikiem dla rynków, tak¿e dla
pañstwa. Myœlê, ¿e czas, kiedy obie izby by³y na-
stawione i wiele partii by³o nastawionych tak, ¿e
powinniœmy maksymalizowaæ deficyt, powinniœ-
my wykorzystaæ w pe³ni deficyt, który jest zapisa-
ny w bud¿ecie, dawno min¹³. W tym kontekœcie
wypowiedŸ pana senatora odbieram jako bardzo
pozytywn¹. Troskê o wysokoœæ deficytu i o to, ¿eby
d³ug publiczny w relacji do PKB nie by³ zbyt wyso-
ki, odbieram jako coœ bardzo pozytywnego w tej
debacie i serdecznie za ni¹ dziêkujê.

Bud¿et na 2010 r. jest bud¿etem nie tylko
ostro¿nym, odpowiedzialnym i ostro¿nym, ale
tak¿e bardzo, mo¿na by powiedzieæ, rygorystycz-
nym, to znaczy, bardzo ostro¿nym co do wydat-
ków.

Wydatki p³acowe w sferze bud¿etowej, z wyj¹t-
kiem tej czêœci subwencji dla samorz¹dów, która
idzie na p³ace dla nauczycieli, nie wzrosn¹ nomi-
nalnie. Wydatki rzeczowe s¹ zmniejszone o 10%
nominalnie i wydatki inwestycyjne tak¿e o 10%
nominalnie. Nie dotyczy to jedynie wspó³finanso-
wania œrodków unijnych, bo gdyby dotyczy³o, to
oczywiœcie to by os³abi³o u¿ytkowanie tego ko³a
zamachowego, jakim s¹ dla polskiej gospodarki
œrodki unijne. One, jak wspomnia³em wczeœniej,
takim ko³em by³y tak¿e dla Bu³garii, Rumunii,
Wêgier, Czech i £otwy…

(Senator Grzegorz Banaœ: Dobrze nam pan mi-
nister prognozuje…)

Ale mo¿e tam nie by³y tak skutecznie wykorzy-
stane albo inne elementy powodowa³y tê ró¿nicê,
jeœli chodzi o wyniki gospodarcze.

Wydatki na programy wieloletnie wzros³y
o 10%, ale nie jest to du¿a kwota: z 5 miliardów z³
do 5,5 miliarda z³.

Chcia³bym powiedzieæ o jeszcze jednej wa¿nej
sprawie, jeœli chodzi o bud¿et na 2010 r. W uzasa-
dnieniu do bud¿etu jest wiele tabel i miêdzy inny-
mi jest taka tabela, która pokazuje, ¿e udzia³ wy-
datków sektora finansów publicznych w relacji do
PKB wzroœnie – chodzi o realizacjê bud¿etu
z 2008 r. i zaplanowany bud¿et na 2010 r. –
o 5,5%. Pewnie eksperci zwrócili na to uwagê
i wznieœli alarm, ¿e to jest olbrzymi wzrost udzia³u
wydatków w PKB i w ogóle olbrzymi wzrost wydat-
ków. Ale ja bym zwróci³ uwagê na jedn¹ sprawê,
której eksperci nie wziêli pod uwagê: na to, ¿e z te-
go piêcioipó³procentowego wzrostu udzia³u wy-
datków sektora finansów publicznych w relacji do
PKB a¿ 3,5% to wzrost wydatków finansowanych
ze œrodków unijnych lub z nich wspó³finansowa-
nych. To s¹ wydatki, które z czasem bêd¹ mala³y,
i to na pewno nie s¹ wydatki, które chcielibyœmy
w tej sytuacji kryzysowej na œwiecie i w sytuacji
spowolnienia gospodarki polskiej ograniczaæ.

Wzrost wydatków w relacji do PKB czysto krajo-
wych to 2%, z czego 1,5% to wzrost w samym
2009 r., w roku najbardziej kryzysowym. Tak wiêc
mogê powiedzieæ z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e
nie mamy do czynienia z jakimœ olbrzymim wybu-
chem wydatków krajowych w Polsce. Oczywiœcie
bêdziemy musieli – do tego wracam – bardzo rygo-
rystycznie ograniczaæ wzrosty wydatków w nastê-
pnych latach.

I tu musimy przejœæ do kwestii progów ostro¿-
noœciowych. Jak pañstwo wiecie, w 2009 r. byliœ-
my – jak dane bêd¹ og³oszone, to poka¿¹ to – w po-
bli¿u pierwszego progu ostro¿noœciowego, który
relacjê d³ugu publicznego do PKB okreœla na po-
ziomie 50%. Na koniec 2010 r. bêdziemy blisko,
ale uwa¿am, ¿e nie przekroczymy go, progu 55%,
jeœli chodzi o relacjê d³ugu publicznego do PKB.

Chcê powiedzieæ bardzo jasno z tej trybuny, ¿e
zapis konstytucyjny o ograniczeniu d³ugu publi-
cznego w relacji do PKB do 60% jest bardzo po¿y-
teczny, bardzo celowy i jest czymœ, co w bardzo
wa¿ny i zasadniczy sposób zapewnia wiarygo-
dnoœæ polskiego pañstwa. Tak¿e progi ostro¿no-
œciowe okreœlone na poziomie 55% i 50% uwa-
¿am za bardzo celowe i za godne najwiêkszego
szacunku…

(Senator Grzegorz Banaœ: …ale…)
(Weso³oœæ na sali)
Nie, ¿adne „ale”. Nie „ale”, ale dlatego…
(Senator Grzegorz Banaœ: …ale trzeba je zmie-

niæ…)
Nie, absolutnie… Przepraszam, Panie Senato-

rze, w pierwotnej wersji nowelizacji ustawy o fi-
nansach publicznych mieliœmy zamiar obni¿yæ te
progi ostro¿noœciowe. Tak siê nie sta³o, bo
15 wrzeœnia 2008 r. nasta³ kryzys œwiatowy. Ja
myœlê, ¿e czymœ innym jest wiara w to, ¿e bardzo
wa¿ne jest utrzymanie zdrowych finansów publi-
cznych, a czymœ innym jest pope³nienie bud¿eto-
wego harakiri, to znaczy, nie by³o potrzeby obni-
¿ania tych progów w tamtym momencie. Musimy
podchodziæ do spraw zarz¹dzania finansami pub-
licznymi w sposób pragmatyczny i myœlê, ¿e
w 2009 r. rz¹d premiera Donalda Tuska pokaza³,
¿e podchodziliœmy do nich pragmatycznie, nie
ideologicznie, o czym mówiliœmy od pocz¹tku.
Zreszt¹ wiem, ¿e to by³o wielkim zawodem dla
pañstwa… (Weso³oœæ na sali) …¿e podchodziliœmy
do nich pragmatycznie, a nie dogmatycznie. Pod-
chodziliœmy do nich pragmatycznie, a nie dogma-
tycznie, ale za tym pragmatyzmem oczywiœcie
musz¹ staæ bardzo g³êboko ugruntowane zasady
i w³aœnie te zasady s¹ odzwierciedlone w tym limi-
cie konstytucyjnym i tych progach. W³aœnie dlate-
go przygotowujemy program rozwoju i konsolida-
cji finansów publicznych. Chcê powiedzieæ, ¿e
w tym programie jednym z kluczowych elemen-
tów bêdzie regu³a wydatkowa, która bardzo rygo-
rystycznie ograniczy wzrost wydatków publicz-
nych w latach 2011, 2012, 2013 do momentu a¿
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deficyt sektora finansów publicznych i deficyt bu-
d¿etu pañstwa znajdzie siê na zadawalaj¹cym po-
ziomie. Opracujemy te¿ drug¹ regu³ê bud¿etow¹,
która zapewni utrzymanie bezpieczeñstwa finan-
sów publicznych w d³u¿szym okresie, po tym jak
ju¿ osi¹gniemy bezpieczny poziom deficytu przez
zastosowanie regu³y wydatkowej.

Chcê jasno powiedzieæ, ¿e deficyt w sektorze fi-
nansów publicznych w 2010 r. bêdzie prawdopo-
dobnie nieco wy¿szy ni¿ w roku 2009. Jak mówi-
³em wczeœniej, jest to skutek opóŸnionych efek-
tów spowolnienia gospodarczego. Jednak ju¿ od
2011 r. konsekwentnie rok po roku bêdziemy ob-
ni¿ali deficyt sektora finansów publicznych, tak
aby, po pierwsze, nie przekroczyæ tego drugiego
progu ostro¿noœciowego relacji d³ugu publiczne-
go do PKB, to jest 55%, a po drugie, ¿eby w stoso-
wnym czasie, jak najszybciej, ale w sposób prag-
matyczny, osi¹gn¹æ relacjê deficytu sektora fi-
nansów publicznych do PKB poni¿ej 3%, by móc
wst¹piæ do strefy euro. Myœlê, ¿e wa¿ne jest, i¿
w ustawie o finansach publicznych, któr¹ Wyso-
ka Izba przyjê³a i która zaczê³a obowi¹zywaæ 1 sty-
cznia tego roku, jest tak¿e kwestia wieloletniego
planowania finansowego, pierwszy raz w naszym
kraju, czteroletniego planowania finansowego. To
powinno nam bardzo pomóc w konsekwentnym
schodzeniu z deficytem i w konsekwentnym uni-
kaniu przekroczenia drugiego progu ostro¿no-
œciowego.

Chcia³bym powiedzieæ tak¿e, ¿e regu³a wydat-
kowa, któr¹ wprowadzimy, bêdzie obowi¹zywa³a
nie tylko, jeœli chodzi o ogólne wydatki, ale powin-
na obowi¹zywaæ tak¿e w odniesieniu do poszcze-
gólnych wydatków sankcjonowanych przez nowe
ustawy. Chodzi o to, ¿eby nie by³a to tylko ogólna
regu³a, ale ¿eby ona naprawdê funkcjonowa³a
konkretnie na poziomie poszczególnych ustaw.
I nad tym pracujemy.

¯eby nie zraziæ pana senatora, ¿eby odpowie-
dzieæ na pytanie pana senatora albo jakieœ inne
pytania co do tych spraw ogólnych, które bêd¹
skierowane bezpoœrednio do mnie, to oczywiœcie
jeszcze pozostanê…

Chcia³bym odpowiedzieæ na pytanie dotycz¹ce
Krajowego Funduszu Drogowego. Po pierwsze,
wed³ug prawa polskiego krajowy fundusz znajdu-
je siê poza sektorem finansów publicznych i jest
to zupe³nie s³uszne, dlatego ¿e bêdzie on finanso-
wany z op³at autostradowych. Po drugie, gdy bêd¹
zwroty z Komisji Europejskiej, to œrodki wydane
przez Krajowy Fundusz Drogowy na budowê dróg,
które s¹ finansowane w ramach projektów unij-
nych, wp³yn¹ do krajowego funduszu. A wiêc to
nie tworzy normalnego d³ugu publicznego, to jest
po prostu pragmatyczne przyjêcie do wiadomoœci
tego, ¿e Komisja Europejska nie pracuje zgodnie
z naszym rocznym cyklem bud¿etowym i ¿e bar-

dzo czêsto jest tak, i¿ na przyk³ad buduje siê
w 2010, a dostaje siê zwrot w 2011 albo nawet
póŸniej. A skoro budujemy drogi nie tylko du¿o
szybciej ni¿ pañstwo, co nie by³oby specjalnie
trudne, ale i ka¿dego roku coraz szybciej, to ma-
my coraz wiêksze wydatki na te drogi, zaœ zwroty
dotycz¹ poprzedniego roku. Wobec tego wy-
st¹pi³by przejœciowy deficyt. Ale gdybyœmy rozli-
czali siê w okresie dwuletnim, to ten deficyt prak-
tycznie by nie wyst¹pi³. I dlatego wydaje siê prag-
matyczne i racjonalne – przepraszam za poprzed-
nie zaczepienie pañstwa – ¿eby stworzyæ raczej
coœ, w ramach czego mo¿na siê rozliczaæ w trochê
d³u¿szych okresach ni¿ jednoroczne. Normalnie
sprawa d³ugu publicznego wygl¹da tak, ¿e wyda-
jemy te pieni¹dze i tak naprawdê bêdziemy to
sp³acali w dalekiej przysz³oœci, a nie ¿e dostanie-
my œrodki, które pozwol¹ na sp³acenie tego w kró-
tkim czasie, to znaczy, w nastêpnym roku czy naj-
póŸniej po pó³tora roku.

Jeœli chodzi o pytanie, czy koszt zad³u¿enia
siê KFD na budowê dróg jest znacz¹co wy¿szy,
to powiem, ¿e nie jest znacz¹co wy¿szy – jest wy-
¿szy o kilkadziesi¹t punktów bazowych. Ale
warto pamiêtaæ, ¿e gdyby to zad³u¿enie zwiêk-
sza³o zad³u¿enie sektora finansów publicznych,
to jest doœæ prawdopodobne, i¿ koszt zad³u¿enia
sektora finansów publicznych by³by wiêkszy.
Nie o tyle samo, ale jeœliby roz³o¿yæ to na ca³e ro-
lowane zad³u¿enie sektora finansów publicz-
nych w ci¹gu roku, które wynosi 150–160 mi-
liardów z³, to bardzo mo¿liwe, ¿e okaza³oby siê,
i¿ w tym koszcie globalnym nie by³oby znacz¹cej
czy zauwa¿alnej ró¿nicy. Ja myœlê, ¿e warto tak-
¿e o tym pamiêtaæ.

Chcia³bym zakoñczyæ, dziêkuj¹c Wysokiej Iz-
bie za uwagê i prosz¹c pañstwa senatorów z obu
stron Izby o przyjêcie bud¿etu na 2010 r. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za pierwsz¹

czêœæ wyst¹pienia. Zaraz bêdzie druga, mam na-
dziejê.

Proszê o pozostanie. Tam jest jeszcze woda,
w razie czego mogê te¿ wrêczyæ panu ministrowi
d³ugopis.

(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski:
Mam d³ugopis.)

Teraz rozpoczynamy drug¹ czêœæ – pytania. Dla
sali bêdzie ona bardzo interesuj¹ca.

Mam trzy uwagi. W tej chwili zapisanych jest
ju¿ pierwszych dziewiêciu pytaj¹cych. Bêdziemy
zadawaæ pytania po troje. Panie Ministrze, bêd¹
po trzy pytania i potem odpowiedzi. Proszê, ¿eby
to by³y pytania, a nie stwierdzenia, proszê o nie
przekraczanie czasu i o to, ¿eby to nie by³y pyta-
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nia, czy mo¿na coœ podrzuciæ… Myœlê, ¿e to po-
winny byæ takie bardziej interesuj¹ce sprawy.

Panie Ministrze, pierwsza trójka pytaj¹cych,
panowie senatorowie: Dajczak, Pupa i Witczak.

Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³em

pana wyst¹pienia. Podziwiam wielki optymizm,
który pan minister nam tu dzisiaj pokaza³.
Chcia³bym w takim razie dopytaæ, bo… Na to py-
tanie, które postawi³em panu senatorowie Klei-
nie, odpowiedzia³ mi on w zasadzie podobnie jak
pan minister: ¿e zrobimy wszystko, aby deficyt
w tym roku by³ ni¿szy i aby w latach nastêpnych
oczywiœcie schodziæ z takiego poziomu. Ale ja py-
ta³em o jakieœ konkretne, bardzo konkretne de-
cyzje i dzia³ania rz¹du w konkretnych obszarach,
które poka¿¹, ¿e rz¹d ma plan walki z tym d³u-
giem, deficytem. Ta sprawa przecie¿, tak jak pan
minister sam powiedzia³, bêdzie siê wi¹za³a z na-
sz¹ wiarygodnoœci¹, jeœli chodzi o inwestorów,
i wiarygodnoœci¹ na arenie miêdzynarodowej. To
jest pierwsza sprawa.

I druga. Kiedy przestaniemy robiæ tak zwane –
tak mówi¹ niektórzy specjaliœci, ale rozumiem, ¿e
to s¹ specjaliœci, których pan minister nie popiera
– sztuczki ksiêgowe w bud¿ecie, takie jak chocia¿-
by ostatnia po¿yczka bud¿etu dla FUS? Kiedy ten
bud¿et stanie siê bardziej przejrzysty i bêdziemy
wiedzieli, ¿e ten deficyt jest taki, a nie inny i ¿e pe-
wne pozycje s¹ ukrywane i de facto jest wzrost de-
ficytu bud¿etowego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Pupa.
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, z uwag¹ wys³ucha³em pañ-

skiego wyst¹pienia, które oczywiœcie nosi³o zna-
miona bardzo du¿ej ogólnoœci i jednoczeœnie od-
nosi³o siê do historii, czyli do sprawozdania z wy-
konania bud¿etu za 2009 r. Chcê przypomnieæ
pewn¹ sytuacjê, która mia³a miejsce w ubieg³ym
roku, a która by³a czymœ nieprawdopodobnym
w historii prac nad bud¿etem. Ju¿ po przyjêciu
przez Sejm poprawek bud¿etowych nast¹pi³o pe-
wne wydarzenie, mianowicie nag³e, na gwa³t, szu-
kanie oszczêdnoœci w wysokoœci 20 miliardów z³
w poszczególnych resortach. By³a to pierwsza no-
welizacja bud¿etu, która mia³a miejsce…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator
zd¹¿a do pytania, jak rozumiem? Tak?)

Tak, tak, ju¿ zadajê pytanie. Druga nowelizacja
mia³a miejsce tu¿ po wyborach majowych, przed
wakacjami. Szkoda, ¿e pana ministra nie by³o na
sali senackiej, kiedy dyskutowaliœmy na temat
nowelizacji bud¿etu.

Chcê zapytaæ, Panie Ministrze, maj¹c na uwa-
dze pañski bardzo du¿y optymizm – podobnie by³o
w ubieg³ym roku – czy nie obawia siê pan, ¿e
w tym roku mo¿e byæ podobna sytuacja.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Witczak.
Proszê bardzo.
(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski:

Przepraszam, nie us³ysza³em pytania, tego na sa-
mym koñcu poza optymizmem. Przepraszam.)

Czy pan minister bêdzie równie optymistyczny
jak w zesz³ym roku? Chodzi o porównanie, Panie
Ministrze.

Proszê bardzo, pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym dopytaæ o prognozy,

poniewa¿ ten bud¿et budowany jest na bazie dosyæ
ostro¿nych prognoz, jak pan minister twierdzi³. Py-
tam wiêc o intuicjê pana ministra, a jest ona naj-
lepsza w Europie, z czego bardzo siê cieszymy.

Jaka jest szansa na mniejszy deficyt i na wiêk-
sze dochody? Co podpowiada panu ministrowi in-
tuicja ekonomiczna, jaki bêdzie taki bardziej op-
tymistyczny wskaŸnik?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.
Pierwsza trójca zada³a pytania.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jeœli chodzi o konkretne decyzje, Panie Senato-

rze, to one ju¿ s¹ zawarte w tym bud¿ecie. W tym
bud¿ecie nie ma ¿adnego wzrostu nominalnego,
jeœli chodzi o wydatki p³acowe, z wyj¹tkiem tych,
które s¹ finansowane poœrednio wskutek zwiêk-
szenia subwencji dla samorz¹dów terytorialnych,
co pozwoli na zwiêkszenie wynagrodzeñ dla nau-
czycieli. To jest konkretna decyzja, Panie Senato-
rze, na której podjêcie nie zdecydowa³ siê chyba
¿aden rz¹d od czasu ministra Belki. Jest to decyz-
ja, tak uwa¿am, jak najbardziej odpowiedzialna,
zapewniaj¹ca bezpieczeñstwo finansów i, je¿eli
bêdzie trzeba, bêdziemy kontynuowaæ to dzia³a-
nie w dalszych latach.

Chcia³bym powiedzieæ jeszcze coœ. W pierwot-
nym projekcie bud¿etu na 2009 r. obni¿yliœmy
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wzrost wydatków krajowych, który w bud¿ecie
pani premier Gilowskiej na 2008 r. wynosi³ ponad
12%, do 5,9%. Potem wprowadziliœmy oszczêdno-
œci w tych dwóch pakietach. I nie w³¹czam tu
przesuniêcia wydatków – 10 miliardów z³ – do
KFD, ale oszczêdnoœci wydatków, których nie by-
³o gdzieœ indziej, o 12 miliardów z³, czyli o prawie
cztery punkty procentowe. Wobec tego mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e wydatki w 2009 r. by³y ledwo wy¿sze
od wydatków krajowych na 2008 r. To jest wyraz
naszej determinacji. Podobnie jest z wydatkami
na 2010 r. Jak ju¿ mówi³em, wydatki inwestycyj-
ne obni¿ono nominalnie o 10%, wydatki rzeczowe
obni¿ono nominalnie o 10%.

Jeœli chodzi o konkretne decyzje na przysz³oœæ,
to one nie s¹ jeszcze w pe³ni opracowane. I to jest
naturalne. Dopiero prosimy pañstwa, prosimy
Wysoki Senat o przyjêcie bud¿etu na 2010 r. Tam-
te decyzje ju¿ by³y podjête, opracowane, pañstwo
– i Wysoki Senat, i Wysoki Sejm – pracowali nad
tym decyzjami, które te¿ musia³y przecie¿… To te¿
nie jest tak, ¿e Ministerstwo Finansów przesy³a
bud¿et i nie ma ¿adnych dostosowañ. To s¹ w³aœ-
nie te konkretne decyzje i pañstwo jesteœcie w tym
momencie w trakcie podejmowania w³aœnie tych
konkretnych decyzji, które maj¹ zapewniæ bezpie-
czeñstwo finansów publicznych w 2010 r. A co
zrobimy, ¿eby zapewniæ bezpieczeñstwo finansów
publicznych w dalszych latach, to, niestety, mu-
szê przyznaæ, ¿e w tej chwili, na pocz¹tku 2010 r.,
mogê powiedzieæ tylko w zarysie i naprawdê bar-
dzo wstêpnie, za co przepraszam. Chcemy przed-
stawiæ plan rozwoju i konsolidacji jak najszybciej.
Mam nadziejê, ¿e do koñca stycznia zostanie to
przeprowadzone.

Jeœli chodzi o sztuczki… Tutaj przede wszyst-
kim muszê podziêkowaæ panu senatorowi. Myœlê,
¿e to, i¿ pan senator u¿y³ zwrotu „sztuczki”, wynika
z bardziej ³agodnej atmosfery w tej Izbie ni¿ w Se-
jmie. Pana koledzy, czasami nawet kole¿anki, mó-
wi¹ w Sejmie o k³amstwach, zamiataniu pod dy-
wan, ukrywaniu prawdy itd., itd. Oczywiœcie ni-
czego takiego nie by³o. A oni mówi¹, ¿e tak by³o
w bud¿ecie. Niczego takiego nie by³o. Jeœli chodzi
o same wydatki i dochody bud¿etowe, to na stro-
nach internetowych Ministerstwa Finansów by³y
one przedstawiane co miesi¹c, a potem na koniec
ka¿dego kwarta³u bardzo szczegó³owo. To, o czym
mówi pan senator, to jest przesuwanie niektórych
kategorii wydatkowych. Ja siê tego nie wstydzê
z jednej bardzo prostej przyczyny. Mówiliœmy
wczeœniej o tym, ¿e znacz¹c¹ wartoœci¹ polskiego
systemu finansów publicznych s¹ w³aœnie te silne,
twarde, rygorystyczne ograniczenia, takie jak nie-
przekraczalna relacja d³ugu publicznego do PKB
na poziomie 60%, zawarta w konstytucji, a tak¿e
progi ostro¿noœciowe. Drugim mechanizmem, tak-
¿e, jak uwa¿am, co do zasady dobrym, jest nieprze-

kraczalnoœæ kwoty deficytu zapisanego w bud¿ecie
pañstwa. Niemniej jednak jest to rozwi¹zanie wy-
j¹tkowe. To znaczy, jest kilka krajów w Europie,
które takie rozwi¹zanie maj¹, ale jest to kwestia
tylko tych kilku krajów. Nie jest to rozwi¹zanie
normalne. Gdy w gospodarkê œwiatow¹ uderzy³
kryzys, który w Polsce objawi³ siê spowolnieniem,
mieliœmy w zasadzie mo¿liwoœæ zrobienia jednej
z dwóch rzeczy: albo przesuniêcia niektórych wy-
datków do KFD, co zrobiliœmy w przypadku wydat-
ków drogowych, bo by³o to uzasadnione w sposób,
który opisa³em wczeœniej, albo czegoœ, co i tak
chcieliœmy póŸniej zrobiæ, i zrobiliœmy, czyli tak
zwanej sztuczki. To by³o coœ, co by³o i tak uzasa-
dnione i mieliœmy zamiar zrobiæ to póŸniej w usta-
wie o finansach publicznych. Myœmy tylko wpro-
wadzili ten mechanizm szybciej i dziêki temu nie
musieliœmy nowelizowaæ ustawy przedwczeœnie.

I tutaj odpowiem na pytanie pana senatora. My
przeprowadziliœmy nowelizacjê ustawy bud¿eto-
wej w listopadzie nie dlatego, ¿e chcieliœmy czekaæ
na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja po-
wiedzia³em, ¿e przeprowadzimy nowelizacjê, je¿e-
li bêdzie potrzebna. Powiedzia³em w grudniu
w Sejmie podczas wprowadzania przez rz¹d ko-
rekty do bud¿etu w tamtym momencie, ¿e to zro-
bimy w po³owie roku. Ja w ogóle mogê panu sena-
torowi przysi¹c, ¿e w tamtym momencie, kiedy
kryzys gospodarczy szala³ na œwiecie, ostatni¹
rzecz¹, o której myœla³em, by³y wybory do Parla-
mentu Europejskiego. Ale powiedzia³em, ¿e to bê-
dzie w po³owie roku dlatego, ¿e wiedzia³em, ¿e do-
piero wtedy kryzys œwiatowy… To znaczy, nie wie-
dzia³em, tylko przypuszcza³em, mia³em tak¹ in-
tuicjê – to mi³e, ¿e pan senator oceni³, ¿e moja in-
tuicja jest nie najgorsza – ¿e gdzieœ w maju, czer-
wcu, lipcu, sierpniu, w II kwartale ten kryzys siê
ustabilizuje, nie bêdzie siê coraz silniej rozwija³,
i ¿e w tym momencie bêdziemy mogli rozejrzeæ siê,
zobaczyæ, jaki jest stan gospodarki, i w odpowie-
dzialny sposób przedstawiæ nowelizacjê.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to

ja chcia³bym tylko dopytaæ. My mieliœmy wczeœ-
niejsz¹ nowelizacjê. Pan premier by³ bardzo zapra-
cowany, spotyka³ siê, siedzia³, szuka³ 20 miliar-
dów z³ oszczêdnoœci, potem by³y œwiêta. Ja tu mam
zapisane, to by³o jeszcze przed podpisaniem usta-
wy bud¿etowej przez pana prezydenta. To by³o ta-
kie preludium, mo¿na by powiedzieæ, do noweliza-
cji ustawy w lipcu 2009 r. Pamiêta pan minister?

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Nie, nie, ja myœlê, ¿e pan senator siê pomyli³.

Na prze³omie stycznia…
(Senator Zdzis³aw Pupa: W niczym siê nie mylê.)
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Panie Senatorze, na prze³omie stycznia i lutego
prowadziliœmy program oszczêdnoœciowy, w któ-
rym przewidywaliœmy wzrost gospodarczy
w 2009 r. na poziomie 1,7%, za co zostaliœmy wy-
œmiani przez pañstwa, ale zobaczymy, jak to bê-
dzie. Mechanizm egzekwowania tego programu o-
szczêdnoœciowego stanowi³y limity wydatkowe
narzucone poszczególnym ministrom. To mia³o
spowodowaæ, ¿ebyœmy w sytuacji gdy nowelizacja
bêdzie potrzebna, a okaza³o siê, ¿e by³a potrzeb-
na, nie musieli – dziêki temu, ¿e wydawaliœmy
mniej ni¿ by³o w bud¿ecie na 2009 r. zapisane,
dziêki tym limitom i temu programowi oszczêdno-
œciowemu – dokonywaæ ostrych ciêæ w drugiej po-
³owie roku. I tak naprawdê nowelizacja sk³ada³a
siê z wprowadzenia, no w du¿ej mierze, bo tam by-
³y oczywiœcie tak¿e dostosowania, tego programu
oszczêdnoœciowego, który by³ prowadzony i reali-
zowany poprzez limity od lutego 2009 r. Myœlê, ¿e
jest tutaj pewna rozbie¿noœæ co do faktów.

Jeœli chodzi o sztuczki, to chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e nie sztuczka, tylko pewna antycypacja
zmian, których i tak chcieliœmy dokonaæ, pozwoli-
³a nam wprowadziæ tê nowelizacjê w momencie,
kiedy to by³o racjonalne, a nie wtedy, kiedy mu-
sielibyœmy to zrobiæ. Dochodziliœmy po prostu do
limitu deficytu, bo inaczej naprawdê nie bylibyœ-
my w stanie odpowiedzialnie, racjonalnie i senso-
wnie przewidzieæ, jaka powinna byæ ta noweliza-
cja. Ja myœlê, ¿e sztuka rz¹dzenia w kryzysie to
jest tak¿e sztuka zarz¹dzania efektami kryzysu.
I myœlê, ¿e byliœmy w stanie tymi efektami tak za-
rz¹dzaæ, ¿eby nie dostarczaæ gospodarce dodat-
kowych szoków. O to g³ównie chodzi³o, o to cho-
dzi³o, ¿eby nie wprowadzaæ jakichœ ostrych
zmian, które w tamtym czasie naprawdê nie by³y
potrzebne.

Co do po¿yczki dla FUS, to wprowadzaj¹c no-
welizacjê, nie bylibyœmy w stanie dok³adnie prze-
widzieæ, jakie wydatki bêd¹ ros³y i w jakim tempie.
Ja wiem, ¿e czêœæ z pañstwa z opozycji odczuwa
pewn¹ nostalgiê za takimi pewnikami minionego
okresu, sprzed dwudziestu lat, kiedy wiadomo
by³o dok³adnie, jaka bêdzie produkcja gwoŸdzi,
jaki bêdzie wzrost PKB, jaki bêdzie wzrost p³ac, bo
wszystko by³o centralnie zarz¹dzane. Ale gospo-
darka rynkowa ma ten w³aœnie urok, ¿e jest bar-
dziej elastyczna, mo¿e trochê mniej przewidywal-
na, ale dziêki temu tak¿e bardziej odporna. I wo-
bec tego chcieliœmy w tej sytuacji, ¿eby Fundusz
Ubezpieczeñ Spo³ecznych móg³ uzyskaæ œrodki
z po¿yczki bud¿etowej, która jest tañsza ni¿ po¿y-
czka z banków.

Czy jestem równie optymistyczny? Ja na pewno
wolê optymizm od pesymizmu, Panie Senatorze.
(Oklaski) Myœlê, ¿e ten pesymizm, który pañstwo
okazywaliœcie, czy pañstwa koledzy w drugiej Izbie
okazywali, by³ nie tylko nieuzasadniony, jak siê

okaza³o, ale tak¿e szkodliwy, a potencjalnie bardzo
szkodliwy. Ja myœlê, ¿e wa¿niejsze jest, tak jak pan
senator powiedzia³, byæ ostro¿nym i odpowiedzial-
nym. Jeœli mówiê z pewnym optymizmem w tonie,
to jednak na tle bud¿etu, który jest ostro¿ny i odpo-
wiedzialny, i uwa¿am, ¿e tak byæ powinno. I to bê-
dzie moja odpowiedŸ dla pana senatora. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Kolejna trójca to pañstwo senatorowie Maj-

kowski, Fetliñska i Paszkowski.
Proszê bardzo, pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiem, ¿e liczba zadawanych

pytañ, zosta³a ograniczona, wiêc postaram siê jak
najbardziej skondensowaæ swoje pytania. Otó¿
proszê o odpowiedŸ na pytanie, jaki wzrost p³ac
w gospodarce narodowej przewidziany jest na rok
2010 i jak¹ pañstwo przewidujecie indeksacjê rent
i emerytur w roku 2010? To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie. Myœlê, ¿e pan minister przyzna
mi racjê, ¿e rok 2009 by³ chyba znacz¹cy, jeœli
chodzi o zmniejszenie inwestycji, i to zarówno na-
p³ywu kapita³u zagranicznego, jak i inwestycji
planowanych centralnie. Czy móg³by pan mini-
ster odnieœæ siê do tego procederu, maj¹c na uwa-
dze kilkudziesiêcioprocentowe obni¿enie pozio-
mu inwestowania?

I ostatnie pytanie, Panie Ministrze. Mówi³ pan
o instrumentach, które rz¹d zastosowa³ w celu ra-
towania bud¿etu przed skutkami kryzysu w roku
2009. Ja dzisiaj przeczyta³em ca³e opracowanie
by³ego ministra, pana Gabrysia, to jest ekspert do
spraw energetyki, no i nie darowa³bym sobie, gdy-
bym przy okazji bud¿etu problemu energetyki nie
podj¹³. Z tego raportu wynika, Panie Ministrze, ¿e
produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skali
ubieg³ego roku spad³a o oko³o 6%, podczas gdy
ceny energii wzros³y o oko³o 31%. Czy uwa¿a pan,
¿e to s³uszne, ¿e wtedy, kiedy wielkoœæ produkcji
spada, rekompensujemy sobie ten spadek przez
znaczny wzrost cen?

I mo¿e powiedzia³by pan jeszcze, jakie jest pañ-
skie stanowisko, jeœli chodzi o fundusz reprywa-
tyzacyjny, który powstaje na skutek sprzeda¿y
maj¹tku Skarbu Pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcê powiedzieæ, ¿e po trzy-

kroæ panu dziêkujê. Dziêkujê, ¿e pan doprowadzi³
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wielu z nas, senatorów opozycji, którym tak czê-
sto podczas swojego exposé rzuca³ pan rêkawicê,
do œmiechu, czasem gorzkiego œmiechu, ale œmie-
chu, a nie palpitacji serca jak w ubieg³ym roku.
Dziêkujê, ¿e pan nie atakowa³ dzisiaj pana prezy-
denta jak w roku ubieg³ym, ¿e pan…

(Senator Piotr Kaleta: Jeszcze nie wiadomo.)
(Weso³oœæ na sali)
…siê skupi³ na niezwykle sprawnym socjote-

chnicznie wykazaniu osi¹gniêæ w dzia³aniach,
które czêsto polega³y na braku dzia³ania. Bardzo
dziêkujê, ¿e pan dzisiaj siê wypowiada, Panie Mi-
nistrze, antystresowo, uspokajaj¹co, budz¹c na-
dziejê spo³eczeñstwa…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani Sena-
tor, elementy pytajne, bardzo proszê…)

Bêd¹, ale…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to wszy-

stko to mo¿e byæ w dyskusji, naprawdê.)
…to jedyna okazja, ¿eby panu ministrowi to po-

wiedzieæ, bo potem go nie bêdzie…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No, rozu-

miem, ale…)
Dziêkujê za to wszystko, ale martwiê siê, ¿e

w ten sposób pan minister usypia czujnoœæ Pola-
ków, a to mo¿e siê okazaæ bardzo smutne i nieko-
rzystne dla nas.

Twierdzi pan minister, ¿e otrzyma³ pochwa³y
z zagranicznych oœrodków ekonomicznych za pa-
kiet stymulacyjny i w ogóle za doprowadzenie do
sytuacji…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê
przejœæ do pytañ.)

Ju¿ przechodzê.
…¿e Polska sta³a siê zielon¹ wysp¹ na tym czer-

wonym oceanie kryzysu, i gani pan nas in gremio,
¿e histeryzujemy i wo³amy o rozs¹dek.

(Senator Zbigniew Szaleniec: Pytania!)
(Senator Jan Rulewski: Ale gdzie pytania?)
(Wicemarsza³ekMarekZió³kowski: PaniSenator!)
(Senator Zbigniew Szaleniec: Czas min¹³. Panie

Marsza³ku…)
Pytam wobec tego, czy pan minister nie dostrzega

analogii do sytuacji w czasie II wojny œwiatowej, kie-
dy to Polacy walczyli zawsze tylko po jednej stronie
na wszystkich frontach, kiedy rozk³adano przed ni-
mi czerwone dywany, chwalono, a potem siê okaza-
³o, ¿e straciliœmy 20% terytorium, 30% ludnoœci…

(Wicemarsza³ekMarekZió³kowski:Wiêcej,wiêcej.)
…i na piêædziesi¹t lat wpadliœmy w niewolê totali-

tarnego systemu.
I teraz konkretne pytanie. Przepraszam, ¿e ono

bêdzie mo¿e niedelikatne, ale zadam je, poniewa¿
bardzo mnie nurtuje, dlatego te¿ ten du¿y wstêp.
Czy pan minister siê nie obawia podobnych, dale-
kosiê¿nych skutków swojego dzia³ania dla pol-
skiej racji stanu? Przepraszam za ten wstêp, ale
on jednak by³ potrzebny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

PansenatorPaszkowski,proszêbardzoopytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê bardzo.
Ja bym prosi³, ¿eby pan minister wyjaœni³ takie

trzy zagadnienia zwi¹zane z tym, co pan powie-
dzia³.

U¿y³ pan takiego stwierdzenia… Ja jestem tu…
(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski:

Przepraszam.)
…bo widzê, chce mi pan spojrzeæ w oczy.
U¿y³ pan takiego stwierdzenia, ¿e na prze³omie

2008 i 2009 r. broniliœmy naszego kraju przed
atakami spekulacyjnymi. Ja pamiêtam tamten
okres. By³y nawet takie twierdzenia, ¿e w zasadzie
kraj o takich, powiedzmy, zasobach, takim poten-
cjale ekonomicznym jest bezbronny wobec ata-
ków spekulacyjnych.

Ja bym chcia³, ¿eby pan minister wskaza³
ewentualnie, jakie¿ to instytucje, podmioty lub
osoby wykonuj¹ takie ataki spekulacyjne, ale
mnie chodzi nie o to, ¿eby pan powiedzia³, ¿e s¹ to
instytucje finansowe, tylko o to, ¿eby je pan wy-
mieni³ z imienia i nazwiska. To jest jedna sprawa.
I jakie w tej chwili pañstwo polskie posiada zabez-
pieczenia przed takimi ewentualnymi atakami?

Drugie zagadnienie wi¹¿e siê trochê z tym pier-
wszym. Mianowicie chcia³bym zapytaæ pana mi-
nistra – bo mamy tak¹ œwiadomoœæ, ¿e d³ug publi-
czny siê zwiêksza, zad³u¿enie zagraniczne siê
zwiêksza – jacy s¹ w tej chwili, i te¿ porosi³bym
o wymienienie ich z imienia i nazwiska, ¿e tak po-
wiem, g³ówni wierzyciele Polski? I czy pan mini-
ster móg³by okreœliæ, jaka mniej wiêcej jest skala
tego zad³u¿enia?

I trzecie zagadnienie, te¿ wi¹¿¹ce siê poniek¹d
z tymi wczeœniejszymi zagadnieniami. Pan mini-
ster gdzieœ tam wspomnia³ o dojœciu Polski do eu-
ro. Na ile to jest aktualny plan i jaki czas dojœcia
do euro jest w tej chwili zak³adany, jeœli siê weŸ-
mie pod uwagê i te trudnoœci z zad³u¿eniem, i te
trudnoœci z deficytem, i w ogóle trudn¹ konstruk-
cjê bud¿etu, i tê otoczkê ekonomiczn¹, œwiatow¹
i polsk¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
PanieMinistrze,by³oconajmniejdziewiêæpytañ.
Proszê bardzo.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Spróbujê daæ radê.
Panie Senatorze… Muszê przyznaæ, z du¿ym

poczuciem winy, ¿e pierwszego pytania nie zapa-
miêta³em, bo by³em tak zaskoczony tym pytaniem
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o produkcjê elektryczn¹… Jest to wa¿ne, ale mo¿e
pan senator by… Czy mogê poprosiæ pana senato-
ra, ¿eby…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Majkowski bêdzie ³askaw powtó-

rzyæ pytanie.

Senator Krzysztof Majkowski:
Jaki jest przewidywany wzrost p³ac oraz jaka

jest przewidywana indeksacja rent i emerytur
w 2009 r.?

(Senator Kazimierz Kleina: 2010 r.)
(G³osy z sali: 2010 r.)

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Wzrost p³ac ogólnie… Jeœli dobrze pamiêtam,

ale mogê siê myliæ, to przewidujemy wzrost p³ac
na poziomie 1,1% – jak mówiê, jeœli siê nie mylê,
ale jakoœ mniej wiêcej taki. Wzrost gospodarczy,
o który pan senator te¿ pyta³ – tak pan senator za-
pyta³, mo¿e nie taka by³a intencja – to 1,2%. Walo-
ryzacja… muszê przyznaæ, ¿e nie pamiêtam…

(Senator Jan Wyrowiñski: 4,1%.)
4,1%, dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeœli chodzi o produkcjê elektryczn¹, to pro-

dukcja elektryczna spad³a tak¿e dlatego, ¿e
w pierwszej po³owie roku jednak by³ pewien spa-
dek produkcji przemys³owej. Chcia³bym zauwa-
¿yæ, ¿e Polska jako chyba pierwszy kraj zaczê³a
odnotowywaæ wzrosty w porównaniu z 2008 r.
produkcji przemys³owej z miesi¹ca na miesi¹c ju¿
od stycznia, ale w zwi¹zku z tym du¿ym spadkiem
w IV kwartale 2008 r. mieliœmy jednak poziom
produkcji przemys³owej, który by³ znacz¹co ni¿-
szy ni¿ na pocz¹tku 2008 r., i to wp³ynê³o na kon-
sumpcjê elektrycznoœci.

Wzrost cen… Nie znam tego wskaŸnika 30%,
ale jak pan senator prawdopodobnie wie, jest pe-
wien problem tak¿e…

(Senator Krzysztof Majkowski: S¹ opracowa-
nia.)

Ja tego nie negujê, ale jest tak¿e pewien pro-
blem potrzeby odnowienia maj¹tku trwa³ego elek-
trowni, a tak¿e sieci. Dlatego ta suma, mimo ¿e jej
nie znam… To znaczy jakieœ wzrosty na pewno bê-
d¹. Ja wiem, ¿e to niezadowalaj¹ca odpowiedŸ,
wyrêczy³bym siê wiêc ministrem gospodarki, jeœli
pan senator pozwoli.

Jeœli chodzi o inwestycje, to jest obni¿enie
o 10% wydatków na inwestycje bud¿etowe, ale
oczywiœcie jest bardzo znacz¹cy wzrost, jeœli cho-
dzi o inwestycje infrastrukturalne realizowane
przez Krajowy Fundusz Drogowy w 2010 r. Tak

wiêc ogólnie mamy dodatni i bardzo znacz¹cy
wk³ad inwestycji infrastrukturalnych i w ogóle in-
westycji publicznych we wzrost PKB, by³ on ju¿
w 2009 r. i bêdzie w 2010 r. Zreszt¹ tak¿e ten pa-
kiet oszczêdnoœciowy, o którym mówi³em, a który
by³ wprowadzony pierwotnie na prze³omie stycz-
nia i lutego 2009 r., pozwoli³ na podtrzymanie
i nawet przyspieszenie inwestycji infrastruktural-
nych. By³o bardzo wa¿ne, ¿e w³aœnie dziêki tym o-
szczêdnoœciom mogliœmy pozwoliæ sobie na
wzrost tych inwestycji, tak wa¿nych tak¿e dla d³u-
goterminowego rozwoju naszego kraju.

Jeœli chodzi o fundusz reprywatyzacacyjny, to
ja rozumiem, ¿e ustawa o reprywatyzacji, ta nowa
ustawa, jeszcze nie zosta³a wprowadzona, a nie
jestem pewien… Mo¿e bym poprosi³ pana senato-
ra o doprecyzowanie tego pytania.

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani minister Schmid na posiedzeniu komisji

gospodarki stwierdzi³a, ¿e jeœli chodzi o przedsiê-
biorstwa, które bêd¹ prywatyzowane w 2009 r., to
ze œrodków, które wp³yn¹ do bud¿etu pañstwa nie
bêdzie odpisu na fundusz reprywatyzacyjny, co
jest niezgodne z ustaw¹ o komercjalizacji i prywa-
tyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. W zwi¹zku
z tym…

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Ale zapowiedzia³a… Nie, to na pewno nie bêdzie

sprzeczne z ustaw¹… Zreszt¹ chwilê temu pani
minister by³a tutaj, ju¿ jej nie ma, ale na pewno
wróci i pan senator bêdzie móg³ jej to pytanie za-
daæ. Ale nie ma mo¿liwoœci, ¿eby rz¹d…

(Senator Krzysztof Majkowski: Ale ja pytam pa-
na ministra jako odpowiedzialnego za finanse, czy
pan siê podpisuje pod tego typu intencj¹.)

Uwa¿am, ¿e w obecnej sytuacji, sytuacji kryzy-
su, nie jest to moment na tworzenie dodatkowych
funduszy zabezpieczaj¹cych przysz³e wydatki.
Kiedy sytuacja bêdzie lepsza, to wtedy bêdziemy
to robili. Skoro chodzi tu o gromadzenie œrodków
na zaspokojenie przysz³ych potrzeb, to racjonalne
jest robiæ to raczej w dobrej sytuacji ni¿ w sytuacji
kryzysu œwiatowego, a spowolnienia w Polsce. Ale
ogólnie oczywiœcie popieram ten kierunek, za-
doœæuczynienie za mienie zagrabione w okresie
komunizmu.

Pani Senator, ja powiem tylko tak. W 2009 r.
PKB w Polsce, liczone na zasadzie porównywalnej
si³y nabywczej, czyli porównywalnych cen za ró¿-
ne towary i us³ugi niehandlowalne, tak liczona
wartoœæ gospodarki polskiej w relacji do przeciêt-
nej unijnej, wzros³o wiêcej ni¿ w jakimkolwiek in-
nym roku, bo o ca³e 6 punktów procentowych,
trochê powy¿ej 50% œredniej unijnej, do ponad
56% œredniej unijnej; oczywiœcie to jest podawane
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na g³owê mieszkañca. A jeœli chodzi o ca³¹ wartoœæ
PKB, mierzonego wed³ug tych cen porównywal-
nych, to pierwszy raz w naszej historii, na pewno
powojennej, ale myœlê, ¿e tak¿e przedwojennej,
przegoniliœmy Holandiê i jesteœmy teraz szóst¹
najwiêksz¹ gospodark¹ w Europie.

(G³os z sali: No proszê…)
Panie Senatorze, ja bym siê nie œmia³, bo w Ho-

landii jest jednak osiemnaœcie milionów miesz-
kañców, którzy s¹ ponad dwa razy bogatsi od nas,
wiêc nic dziwnego, ¿e to s¹ gospodarki o porówny-
walnym rozmiarze. No, ale przegoniliœmy gospo-
darkê holendersk¹. I jeœli dobrze pamiêtam, to ni-
gdy w naszej historii, to znaczy chyba od XVI w.,
relacja dochodów na g³owê w Polsce do tych w Eu-
ropie Zachodniej nie by³a taka, jak teraz. A sta³o
siê to w³aœnie w 2009 r., dziêki temu, ¿e w Polsce
by³ wzrost gospodarczy, dziêki temu, ¿e polska go-
spodarka by³a odporna na kryzys œwiatowy, a go-
spodarki krajów Europy Zachodniej nie by³y. To
s¹ fakty ekonomiczne.

Czy to wzmacnia nasz¹ pozycjê miêdzynarodo-
w¹? Tak, jak najbardziej. Nie przypadkiem pan
premier Tusk by³ zaproszony do dyskusji nad
traktatem klimatycznym na konferencji w Kopen-
hadze razem z pani¹ kanclerz Merkel, panem pre-
zydentem Sarkozym, panem premierem Brau-
nem, panem premierem Berlusconim i panem
premierem Zapatero. ¯aden inny przedstawiciel
krajów z naszego regionu na to spotkanie, na któ-
rym g³ówni przywódcy Unii Europejskiej decydo-
wali o stosunku Unii Europejskiej jako ca³oœci do
postanowieñ konferencji, nie by³ zaproszony. Tak
wiêc myœlê, ¿e 2009 r. jest tak¿e… Gdyby pani se-
nator, czego bardzo bym sobie ¿yczy³, mog³a towa-
rzyszyæ mi na tych europejskich forach, toby pani
zobaczy³a, ¿e stosunek naszych partnerów euro-
pejskich do Polski, do rz¹du polskiego, teraz, po
dwóch latach rz¹dów Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest… No, nie
chcia³bym powiedzieæ, jak siê on ró¿ni od stosun-
ku do poprzedniego rz¹du, bo nie chcê wywo³y-
waæ z³ych skojarzeñ, robiæ a¿ takich porównañ,
ale mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e jesteœmy dzisiaj
bardzo powa¿nie traktowani. Niestety, poprzedni
rz¹d nie by³. I myœlê, ¿e szczególnie tutaj, jeœli
chodzi o te sprawy, jesteœcie pañstwo na niepew-
nym gruncie. Polska jest dzisiaj szanowanym,
znacz¹cym w Europie pañstwem. I mogê powie-
dzieæ, ¿e to chyba najwiêksza ró¿nica, najwiêksza
zmiana, która nast¹pi³a w ci¹gu ostatnich dwóch
lat. (Oklaski)

Powiem pañstwu szczerze: ja wolê mieæ za so-
juszników Francjê, Stany Zjednoczone, Niemcy,
Rosjê jako spokojnego partnera, ni¿ Mo³dowê czy
Gruzjê. I myœlê, ¿e jesteœmy teraz w lepszym towa-
rzystwie. Ale muszê powiedzieæ, ¿e oczywiœcie to,
co ³¹czy nas wszystkich, to strategiczny cel Polski,

aby wzmacniaæ i utrzymywaæ niepodleg³oœæ
Ukrainy; tutaj chyba wszyscy byœmy siê zgadzali.
I mogê pañstwu powiedzieæ, ¿e teraz mamy tak¹
pozycjê, i¿ mo¿emy to robiæ. Kiedy ja dzwoniê do
ministrów finansów Unii Europejskiej, aby we-
sprzeæ starania rz¹du Ukrainy o wsparcie finan-
sowe w tych miesi¹cach, albo do prezesa Miêdzy-
narodowego Funduszu Walutowego, to jesteœmy
wys³uchiwani powa¿nie i z uwag¹. Mo¿e pomaga
to, ¿e jesteœmy w stanie rozmawiaæ z nimi po an-
gielsku…

(G³os z sali: A nie po rosyjsku.)
(Weso³oœæ na sali)
…albo nawet po francusku.
Czy kraj takich rozmiarów jak nasz jest bez-

bronny, Panie Senatorze, jeœli chodzi o ataki spe-
kulacyjne? OdpowiedŸ na to pytanie brzmi: to za-
le¿y. To zale¿y od tego, czy rynek jest g³êboki, czy
p³ytki. Je¿eli mamy do czynienia z g³êbokim ryn-
kiem, je¿eli próbujemy w obliczu ruchów na g³ê-
bokim rynku utrzymaæ jakiœ kurs, z którym ten
g³êboki rynek o du¿ej p³ynnoœci siê nie zgadza, to
oczywiœcie takiej mo¿liwoœci nie ma. Ale myœmy
mieli do czynienia w IV kwartale 2008 r. i w I kwar-
tale 2009 r. ze spekulacj¹ na relatywnie p³ytkim
rynku i dziêki temu zakupy czy przewalutowanie
œrodków unijnych, które podjêliœmy w marcu,
mog³o wp³yn¹æ… Oczywiœcie by³ to jakby uboczny
efekt naszych dzia³añ, ale bardzo siê cieszyliœmy,
¿e tak siê sta³o i spodziewaliœmy siê, ¿e tak siê sta-
nie. Niemniej jednak te dzia³ania w marcu doty-
czy³y bardzo ma³ych kwot. Tym, co by³o wa¿ne,
by³o otrzymanie dostêpu do elastycznej linii kre-
dytowej na kwotê 21 miliardów dolarów. To ju¿
by³a znacz¹ca kwota. Mogê pañstwu powiedzieæ,
¿e w tamtym czasie rezerwy Narodowego Banku
Polskiego by³y w granicach 60 miliardów dolarów,
czyli oznacza³o to zwiêkszenie potencjalnego po-
ziomu tych rezerw o 1/3. Dzisiaj Narodowy Bank
Polski ma ju¿ ponad 80 miliardów dolarów rezerw
i jeszcze dostêp do tych 21 miliardów, gdyby mia³
tak¹ potrzebê. Jaka instytucja ma, powiedzmy,
obowi¹zek chronienia z³otego przed atakiem spe-
kulacyjnym? W³aœnie Narodowy Bank Polski, to
jest jego suwerenna decyzja. Celem naszego dzia-
³ania, dzia³ania rz¹du, by³o tylko zapewnienie
œrodków dla Narodowego Banku Polskiego, tak
aby mia³ wystarczaj¹ce rezerwy, tak¿e dlatego, ¿e
gdy na rynku wiedz¹, i¿ jest wystarczaj¹ca iloœæ
rezerw, to jest mniej prawdopodobne, ¿e atak spe-
kulacyjny bêdzie mia³ miejsce, ni¿ gdy myœl¹, ¿e
tych rezerw mo¿e byæ za ma³o.

Kto spekulowa³? Nie chcê o tym mówiæ. Myœlê,
¿e nie by³oby to celowe.

Kto jest g³ównym wierzycielem? Obligacjami
polskimi handluje siê na bardzo p³ynnym rynku,
struktura w³asnoœci obligacji polskich ca³y czas
siê zmienia. Ale mogê powiedzieæ, ¿e s¹ tak¿e fun-
dusze, które kupuj¹ te obligacje i trzymaj¹ je
przez d³ugi czas. Mogê powiedzieæ, ¿e w 2009 r.,
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po raz pierwszy kilka banków centralnych krajów
Europy Zachodniej kupi³o nasze obligacje, co by³o
sposobem lokowania ich rezerw, nie na du¿¹ ska-
lê, ale to zrobi³y. I to by³ pewien prze³om, pewien
znak jakoœci, znak, ¿e polskie obligacje skarbowe
s¹ akceptowane jako naprawdê wysokiej jakoœci
aktywa.

I ogólnie rzecz bior¹c, nie mo¿na powiedzieæ,
¿e ataki spekulacyjne, z którymi mieliœmy do
czynienia w IV kwartale 2008 r. i w I kwartale
2009 r., odbywa³y siê na rynku obligacji Skarbu
Pañstwa. By³y to ataki… Zreszt¹ trudno powie-
dzieæ, czy to by³y ataki spekulacyjne, czy to by³
strach i ucieczka od z³otego, powodowana tak¿e
niefortunnymi komentarzami ze strony pol-
skich ekspertów. Myœlê, ¿e komentarzy opozycji
gracze na rynku mo¿e nie uwzglêdniali, ale cho-
dzi o komentarze niektórych polskich eksper-
tów. A wiêc nie odbywa³o siê to na rynku obliga-
cji skarbowych.

Kiedy dojdziemy do euro? No, pan premier po-
wiedzia³, ¿e 2015 r. jest realn¹ mo¿liwoœci¹. Ale
ja dzisiaj nie bêdê… nie bêdziemy wyznaczali
daty przyst¹pienia. Mamy obecnie inne, wa¿-
niejsze sprawy. Jedn¹ z nich jest ograniczenie
wzrostu d³ugu publicznego, zmniejszenie defi-
cytu sektora finansów publicznych. Wpierw za-
jmiemy siê tymi sprawami, a potem, jako silna
gospodarka z bardzo silnymi finansami publicz-
nymi – bo chcia³bym zaznaczyæ, ¿e obecnie nie
mamy s³abych finansów publicznych, tylko pe-
wien problem wynikaj¹cy z tego, ¿e podchodzi-
my pod limity, w³asne limity konstytucyjne…
Ale je¿eli porównamy nasze zad³u¿enie z zad³u-
¿eniem wielu krajów Europy Zachodniej, to jest
ono znacznie ni¿sze. I tak powinno byæ.
I chcia³bym, ¿eby by³o jeszcze ni¿sze, bo bêdzie
to oznacza³o, ¿e ni¿sze bêd¹ koszty obs³ugi na-
szego d³ugu, a tak¿e i to, ¿e bêdziemy bardziej
wiarygodni i ¿e bêdziemy przyci¹gali wiêcej in-
westycji zagranicznych, co jest po¿¹dane, dlate-
go ¿e tworzy to wysoko op³acane miejsca pracy
w naszym kraju. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, chcê powiedzieæ, ¿e jest w tej

chwili dziesiêciu pytaj¹cych do pana ministra.
(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski: To

ja przepraszam, ¿e tak d³ugo…)
Nie, nie, to mówi¹c, powiedzia³em, ¿e listê pyta-

j¹cych do pana ministra Vincenta-Rostowskiego
chcia³bym zamkn¹æ.

Pan senator Zaj¹c, jako przewodnicz¹cy klubu,
bêdzie mia³ pytanie ostatnie.

A nastêpna trójka to panowie senatorowie: Pio-
trowicz, Szewiñski, Andrzejewski.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Senator Jan Rulewski: Ci¹gle opozycja!)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Taka by³a

kolejnoœæ zapisywania siê, Panie Senatorze.)
(Senator Jan Rulewski: To faworyzowanie…)
Panie Ministrze! W swoim wyst¹pieniu wielo-

krotnie pan wspomina³ o œwiatowym kryzysie go-
spodarczym, o wp³ywie tego kryzysu na gospodar-
kê polsk¹, o zachowaniu siê krajów zachodnich,
o praktykach protekcjonistycznych i o spokoju ze
strony polskiego rz¹du oraz o wielkim zaufaniu do
gry wolnorynkowej. Wspomnia³ pan równie¿ o do-
brym wizerunku polskiego rz¹du na Zachodzie,
o partnerskich relacjach.

Proszê mi powiedzieæ, jak to wszystko ma siê do
faktu, ¿e w tej dobrej, serdecznej atmosferze traci-
my bardzo wa¿ne elementy polskiej gospodarki.
Chodzi mi o to, ¿e w tej atmosferze tracimy polskie
stocznie, a w œlad za tym prawdopodobnie piêæ-
dziesi¹t innych zak³adów pracy. Czy nie uwa¿a
pan minister, ¿e kryzys gospodarczy stworzy³ no-
we mo¿liwoœci podejmowania interwencji po to,
by te zak³ady ratowaæ? Rodzi siê te¿ pytanie, jakie
prze³o¿enie na ratowanie polskich stoczni mia³a
ta dobra atmosfera i to zaufanie do polskiego
rz¹du.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie: czy w celu zbilansowa-

nia przysz³orocznego bud¿etu przewiduje pan mi-
nister wprowadzenie podwy¿ki tak zwanych po-
datków konsumpcyjnych? Dziêkujê serdecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, prosi³bym o przybli¿enie mi

kwestii tego deficytu z art. 2, co do œrodków euro-
pejskich, ustalonego w tak ogromnej kwocie. Czy
to jest podyktowane okresem rozliczeniowym, czy
te¿ tym, ¿e chodzi o rezerwê do przewalutowania,
jak¹ moglibyœmy ewentualnie zastosowaæ przy
wahaniach kursowych? I czy jest uzasadnione
tworzenie deficytu bud¿etowego œrodków euro-
pejskich, czy podlega to racjonalizacji w zakresie
zrównowa¿onego bud¿etu i w zakresie pozyskiwa-
nia œrodków europejskich? W jakim czasie na-
st¹pi zrównowa¿enie tego deficytu? To pierwsze
pytanie.
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Pytanie drugie, ju¿ bardziej szczegó³owe. Czy
rzeczywiœcie odejmowanie pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów jest niezbêdne ze
wzglêdu, jak tu podano w sprawozdaniu, na te
150 milionów z³? Z punktu widzenia bud¿etu
pañstwa to nie jest du¿a kwota, ale dla tych ludzi,
którzy… To jest bardzo istotny element, to jest te¿
element polityczny, nie kryjê. To gwa³towne obni-
¿enie pomocy materialnej dla studentów i dokto-
rantów to niby nie jest du¿o, ale dla tych ludzi to
jest prze¿yæ albo nie prze¿yæ, to jest przysz³oœæ po-
kolenia. Motywacja, o jakiej tu us³ysza³em, po-
winna byæ, jak myœlê, zweryfikowana przez pana
ministra, przewodnicz¹cego komisji finansów.
Motywacja taka, ¿e jednym przyznawano wiêcej,
a drugim – mniej. Myœmy wyroœli ju¿ z systemu
urawni³owki socjalistycznej. W ka¿dym razie jest
to chyba inwestowanie w przysz³oœæ i nie powinno
podlegaæ tak dalekim ograniczeniom, jeœli chodzi
o pomoc materialn¹ dla studentów i doktorantów.
To moje pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Dziêkujê.
Rz¹d nie ma zamiaru podwy¿szaæ podatków

konsumpcyjnych…
(Senator Tadeusz Skorupa: Nie w tym roku.)
Co?
(Senator Tadeusz Skorupa: Nie w tym roku, tyl-

ko w przysz³ym.)
Ja zak³ada³em, ¿e… O który rok chodzi³o?
(G³os z sali: Rok 2010.)
W roku 2010 nie mamy zamiaru podwy¿szaæ

podatków konsumpcyjnych.
Jeœli chodzi o stocznie, Panie Senatorze, to, jak

pan senator dobrze wie, stocznie by³y deficytowe
w okresie wielkiej hossy gospodarczej, która po-
przedza³a kryzys. Przemys³ stoczniowy jest prze-
mys³em wysokocyklicznym, to znaczy, ¿e reaguje
bardziej pozytywnie na hossy ni¿ inne sektory go-
spodarki i bardziej negatywnie na kryzysy. W tej
sytuacji trudno sobie wyobraziæ, ¿e w ogóle mog³o
byæ mo¿liwe znalezienie inwestora, który chcia³by
prowadziæ biznes stoczniowy w naszych stocz-
niach, które pad³y. A mo¿liwoœæ podtrzymania po-
mocy publicznej, któr¹ one otrzymywa³y przez te
dobre lata, po prostu kompletnie siê wyczerpa³a.
Unia Europejska nie by³a gotowa zgodziæ siê na
dalsz¹ pomoc publiczn¹. Uwa¿am, ¿e rz¹d zrobi³
absolutnie wszystko, co móg³, ¿eby znaleŸæ inwe-
stora, co do którego by³a szansa albo nadzieja, ¿e

bêdzie w te stocznie inwestowa³ i prowadzi³ tam
dzia³alnoœæ stoczniow¹. Niestety, nie uda³o siê.
Myœlê, ¿e to nie jest wielkim zaskoczeniem dla ko-
gokolwiek. Nawet w dobrych warunkach by³oby
to bardzo trudne, w warunkach kryzysu graniczy-
³o to z absolutn¹ niemo¿liwoœci¹.

Jeœli chodzi o ogólne stwierdzenie, ¿e kryzys
by³ momentem, kiedy mo¿na by³o pójœæ drog¹
interwencjonizmu pañstwowego i protekcjoniz-
mu, to myœlê, ¿e to jest w³aœnie ta zasadnicza
ró¿nica miêdzy nami. To znaczy, my uwa¿aliœmy
i uwa¿amy – i mieliœmy racjê – ¿e sposobem na
wyjœcie z kryzysu jest wzmacnianie mechaniz-
mów wolnorynkowych i ochrona mechanizmów
wolnorynkowych, a wy uwa¿aliœcie, ¿e to by³a
okazja na wprowadzenie interwencjonizmu
pañstwowego i protekcjonizmu. Dziêki Bogu, ¿e
nie rz¹dziliœcie w tym momencie, bo by³aby ka-
tastrofa gospodarcza w naszym kraju. Gdyby
Polska posz³a t¹ drog¹, któr¹ proponowaliœcie
i któr¹, jak widzê, niektórzy z was dalej propo-
nuj¹, to wtedy rz¹d francuski mia³by wymówkê
i sam wprowadzi³by protekcjonizm. Mogê pañ-
stwu powiedzieæ, ¿e na takiej protekcjonistycz-
nej i interwencjonistycznej wojnie Polska mu-
sia³aby przegraæ.

Jednym z przyk³adów naszej walki z protekcjo-
nizmem by³a walka o to, ¿eby programy wsparcia
dla poszczególnych sektorów przemys³owych
gdziekolwiek, ale tak¿e w Europie Zachodniej, by-
³y dostêpne dla ka¿dego obywatela danego kraju.
Jeœli pañstwo mówicie – zreszt¹, jak wspomnia-
³em wczeœniej – absurdalnie, ¿e Polska mia³a
wzrost w 2009 r. dziêki programowi z³omowania
samochodów w Niemczech… Myœlê, ¿e ju¿ wyka-
za³em, i¿ nie to ró¿ni³o Polskê. W naszej gospodar-
ce przemys³ motoryzacyjny ma mniejszy udzia³
ni¿ w gospodarkach krajów oœciennych, tak¿e
Niemiec. Ale jeœli w ogóle mo¿ecie u¿yæ tego argu-
mentu, to dziêki temu, ¿e Polska, a tak¿e Komisja
Europejska narzuci³y rz¹dowi niemieckiemu taki
wymóg, ¿e ten program nie móg³ byæ ograniczony
do producentów niemieckich. Gdybyœmy poszli
drog¹, któr¹ wyœcie proponowali – myœla³em, ¿e
ju¿ z niej zrezygnowaliœcie, widz¹c, ¿e druga dro-
ga, droga wolnorynkowa, droga otwartoœci, a nie
zamkniêcia, siê sprawdzi³a, jednak niektórzy
z pañstwa z tego siê nie wycofali – to sytuacja
mog³aby byæ, myœlê, naprawdê katastrofalna.
Ogólna opinia ekonomistów jest taka, ¿e fakt, i¿
œwiat przeszed³ przez kryzys w 2008 i 2009 r. rela-
tywnie lekko, czyli ¿e ten kryzys nie mia³ takich
katastrofalnych skutków jak kryzys w 1929 r.…
Jednym z zasadniczych elementów ró¿nicy jest
to, ¿e œwiat nie popad³ w protekcjonizm, nie po-
pad³ w interwencjonizm pañstwowy. W tamtym
czasie w³aœnie ten interwencjonizm powodowa³
kolejne kurczenie siê gospodarek poszczególnych
krajów œwiata. A wiêc ja bym tak odpowiedzia³ na
pana pytanie.
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Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego… Ja ju¿ mówi³em, ¿e w sytuacji, w któ-
rej Komisja Europejska nie rozlicza siê w ramach
jednego roku, tylko trwa to d³u¿ej, naprawdê nie
ma powodu, ¿ebyœmy ograniczali…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wydatki.)
…wydatki do dochodów. I uwa¿am, ¿e zmiana,

któr¹ wprowadziliœmy w ustawie o finansach
publicznych, z tego powodu jest s³uszna. Trochê
czym innym jest to, co mówi³em o 2009 r. W tam-
tym roku przewidywaliœmy wy¿sze dochody miê-
dzy innymi dlatego, ¿e podejrzewaliœmy, i¿ z³oty
mo¿e byæ znacz¹co s³abszy, ni¿ siê to okaza³o pod
koniec roku, i ¿e bêdzie to tak¿e dobra okazja, ¿e-
by przewalutowaæ euro i dostaæ du¿o z³otych za
ka¿de euro. Tak wiêc nie chcieliœmy nie móc wy-
korzystaæ tej sytuacji.

(Senator Piotr Andrzejewski: To wygenerowa³o
ubytek.)

Nie, w³aœnie ¿e nie wygenerowa³o. Wygenero-
wa³oby ubytek, ale okaza³o siê, ¿e z³oty by³ silniej-
szy, i okaza³o siê, ¿e dochody krajowe by³y wy¿sze.
Wobec tego ubytek, który zapisaliœmy jako mo¿li-
woœæ, nie wyst¹pi³. I o tym mówi³em wczeœniej,
Panie Senatorze.

Jeœli chodzi o kwestiê pomocy dla studentów,
to oczywiœcie jest to bardzo wa¿na sprawa. Zwró-
cê siê, jeœli pan senator pozwoli, do pani minister
Kudryckiej z proœb¹, ¿eby odpowiedzia³a na to py-
tanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Kolejna trójca – panowie senatorowie: Kaleta,

Ortyl i Sepio³.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mo¿e za-

cznê od tego, ¿e powiem szczerze, ¿e trochê… Tu-
taj jestem, Panie Ministrze. To ja w³aœnie.

(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski: O,
bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.)

Zacznê od tego, ¿e trochê siê obawia³em o stan
pana zdrowia. Pan minister by³ doœæ ³askawy, jeœ-
li chodzi o opozycjê, w pierwszej czêœci swojej wy-
powiedzi. Niestety, pani senator Fetliñska trochê
zapeszy³a. W zwi¹zku z tym jestem ju¿ uspokojo-
ny, ¿e pan minister jednak czuje siê dobrze.

Ale wracam do pytañ. Panie Ministrze, mo¿na
by postawiæ takie ogólne pytanie: skoro jest tak
dobrze, to dlaczego jest tak Ÿle? Mówienie o wszy-
stkich wskaŸnikach, które pan minister by³ ³as-
kaw podaæ… Mo¿emy mówiæ o tym, czy one s¹
prawdziwe, czy te¿ nie i jak to wszystko wygl¹da,

ale wystarczy spojrzeæ na polskie ulice – chocia¿-
by dzisiejszy protest Bumaru, protest stoczniow-
ców, fatalna sytuacja w zbrojeniówce, w s³u¿bie
zdrowia…

(Rozmowy na sali)
My odpowiadaliœmy za powódŸ…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo

proszê ograniczyæ siê do pytania, Panie Senato-
rze. Proszê uprzejmie. Dobrze?)

Ale senatorowie mi przeszkadzaj¹. Bardzo
dziêkujê.

W zwi¹zku z tym takie ogólne pytanie. Panie
Ministrze, nie wygl¹da to dobrze. Jakkolwiek by
patrzeæ, Polska… Wydaje mi siê, ¿e stan ekonomii
polskiej rodziny przek³ada siê na to, co jest na sto-
le. Ale mo¿e wrócê do…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie.)
Ju¿, ju¿ zmierzam w tym kierunku.
Pierwsze pytanie, Panie Ministrze. Jeden z se-

natorów mówi³ o pana intuicji, najlepszej w Euro-
pie. W zwi¹zku z tym takie ogólne pytanie: czy pan
minister dosta³ mo¿e od tych innych krajów po-
gr¹¿onych w kryzysie jak¹œ propozycjê, ¿eby im
trochê pomóc?

(G³os z sali: A kwestie bud¿etowe?)
Ale wracam do pytania, bo senatorowie mi to

sugeruj¹, o kwestie bud¿etowe…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, zaczyna siê trzecia minuta. Pan

wie, ¿e maj¹ to byæ pytania trwaj¹ce do minuty.
(Senator Piotr Kaleta: Tak.)
Wiêc ja jeszcze uprzejmie przypominam, ¿eby

pan jednak zada³ pytanie.

Senator Piotr Kaleta:
Chodzi mi o fundusz demograficzny. Wspo-

mnia³ pan o tym, ¿e po¿yczka funduszu demogra-
ficznego dla FUS jak gdyby nie rodzi ¿adnych
skutków finansowych dla tego¿ funduszu demo-
graficznego, nie p³aci siê tam bowiem odsetek
bankowych.

Ale ja mam pytanie: czy Fundusz Rezerwy De-
mograficznej lokowa³ pieni¹dze w jakichœ akty-
wach i wycofanie tych pieniêdzy skutkowa³o utra-
t¹ takowych odsetek? Czy ta sytuacja rzeczywi-
œcie mia³a miejsce?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz proszê o zadanie pytania pana senatora

W³adys³awa Ortyla, a potem Janusza Sepio³a.
Proszê uprzejmie.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja chcê wróciæ do kwestii Kra-

jowego Funduszu Drogowego. Myœlê, ¿e pan mini-
ster reglamentuje trochê prawdê. Bo je¿eliby siê
okaza³o, ¿e ca³oœæ inwestycji drogowych jest fi-
nansowana z funduszy europejskich, to mo¿na by
siê by³o z tym zgodziæ. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e jest
pewien procent, który dostajemy, s¹ pewne, i to
znacz¹ce, koszty niekwalifikowane, które przy
tych inwestycjach wystêpuj¹, i wreszcie s¹ b³êdy
w wykonaniu, we wdra¿aniu, które skutkuj¹ tym,
¿e trzeba zwróciæ œrodki albo nie otrzymuje siê za
nie refundacji europejskiej. Tak ¿e w konsekwen-
cji mo¿e siê staæ tak, ¿e to bêdzie 50–60%. I wtedy
to nie jest taka prosta sprawa z kosztami, które
siê pojawiaj¹ w zwi¹zku z tego typu zabiegami, jak
i tym, ¿e tak czy tak trzeba bêdzie to zwróciæ.

Ja zapytam, czy pan minister zdaje sobie spra-
wê, ¿e mo¿e byæ taki poziom ryzyka, ¿e mo¿na
uzyskaæ tylko 50–60% tych œrodków?

Drugie pytanie dotyczy ubieg³orocznego bu-
d¿etu, któremu pan poœwiêci³ 3/4 swojej wypo-
wiedzi i czasu. Szacowana ró¿nica w deficycie,
oczywiœcie na jego korzyœæ, wynosi 2–3 miliar-
dów z³. Jest to dla mnie, w mojej ocenie bardzo du-
¿y rozrzut. Bo ja rozumiem, ¿e to jest w setkach
miliardów, ale jeœli weŸmie siê pod uwagê, jakie
jest wykonanie za III kwarta³, za kolejne miesi¹ce,
to ró¿nica 1 miliarda z³ budzi trochê w¹tpliwoœci.
Pamiêtajmy, ¿e nie jest to prognoza, tylko czyta-
nie jakichœ wyników. I tutaj pan minister powie-
dzia³… W zwi¹zku z tym jest pytanie, sk¹d siê bie-
rze taki du¿y rozrzut…

(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski:
W 2009 r.?)

Tak.
Pan minister powiedzia³, ¿e po stronie docho-

dów pojawi³y siê lepsze wykonania, ale nie mówi³
nic o stronie wydatków, która te¿ zosta³a przyblo-
kowana… Nie ma œrodków niewygasaj¹cych, tak
¿e to s¹ setki milionów, które mog³yby byæ uru-
chomione na inwestycje w koñcówce tego czy na
pocz¹tku przysz³ego roku.

Tak ¿e to s¹ dwa pytania, na które o odpowiedŸ
bym prosi³.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, jeszcze pan senator Janusz Se-

pio³ w tej czêœci.

Senator Janusz Sepio³:
Kiedy rok temu prowadziliœmy podobn¹ deba-

tê, ogó³ prognoz by³ wyraŸnie gorszy ni¿ prognoza,
któr¹ przyjmowaliœmy dla bud¿etu na rok 2009,
no i by³o takie stwierdzenie: jak pójdzie Ÿle, to

trudno, bêdziemy ten bud¿et nowelizowaæ. Oczy-
wiœcie bud¿et zosta³ znowelizowany. Dzisiaj na
ca³y rok patrzymy z satysfakcj¹. Ale dzisiaj sytua-
cja jest w³aœciwie przeciwna, to znaczy, ogó³ pro-
gnoz jest wyraŸnie lepszy ni¿ prognoza, któr¹
przyjmujemy dla bud¿etu. Za³ó¿my, ¿e sprawy
potocz¹ siê wed³ug dobrego scenariusza i wzrost
bêdzie wyraŸnie wy¿szy ni¿ za³o¿ony.

Czy pan minister uwa¿a, ¿e nie bêdzie potrzeby
¿adnych nowelizacji i bêdziemy mieli wtedy wspa-
nia³e osi¹gniêcie w postaci ni¿szego deficytu bu-
d¿etowego? Czy powinniœmy utrzymywaæ tê sy-
tuacjê do koñca roku, bo z prywatyzacj¹ mo¿e byæ
ró¿nie, wiêc niech taki amortyzator bêdzie, czy te¿
raczej widzia³by pan potrzebê aktualizacji, bo s¹
po prostu jakieœ takie dzia³y, jakieœ takie wydatki,
których jest panu ¿al? A wiêc, gdyby wypadki po-
toczy³y siê tak, ¿e by³oby 2,5% czy 3%, to jaka by-
³aby strategia: niwelacja deficytu, trzymanie tego
jako rezerwy bezpieczeñstwa, czy jednak jakaœ
nowelizacja? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o odpowiedŸ.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Jeœli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora

Kalety, to ja powiem tak… Skoro mia³a byæ taka
katastrofa, dlaczego jej nie by³o?

(Oklaski) (Weso³oœæ na sali)
Oczywiœcie jest to…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, teraz ja, jeœli mogê.
Oczywiœcie sytuacja jest trudna dla polskich

rodzin, dla Polaków, ale jest o wiele lepsza w poró-
wnaniu z sytuacj¹ sprzed roku we wszystkich in-
nych krajach Europy. Oczywiœcie Polska jest kra-
jem biedniejszym od wielu, wielu innych krajów
Europy, ale okaza³a siê niezmiernie odporna na
kryzys. I jedna z najwa¿niejszych… I tutaj nie cho-
dzi oczywiœcie o to, ¿e jest idealnie, ale to by³ kry-
zys, który naprawdê móg³ ostro w Polskê uderzyæ.
Pañstwo mówiliœcie, ¿e bêdzie katastrofa, jeœli nie
bêdziemy robili tego, co wy sugerujecie. My zrobi-
liœmy dok³adnie odwrotnie, i s³usznie, bo kata-
strofy nie by³o, a by³ wzrost, co oczywiœcie nie zna-
czy, ¿e ludziom jest lekko. Ludziom jest ciê¿ko, to
rozumiem…

(Senator Piotr Kaleta: Jest katastrofa.)
Nie, proszê pana, nie, Panie Senatorze, kata-

strofy nie ma. Katastrofa mog³aby byæ, gdybyœmy
poszli drog¹, któr¹ wy sugerowaliœcie. I ¿eby zoba-
czyæ, jak jest, gdy jest naprawdê Ÿle, wystarczy za-
pytaæ Wêgra, £otysza, Rumuna albo nawet Fran-
cuza czy Brytyjczyka, jak jest w porównaniu
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z tym, co mia³ rok wczeœniej. Ale oczywiœcie sytua-
cja jest powa¿na i trudna w kontekœcie znacznego
spowolnienia, którego oczywiœcie nie negujemy.

Ja bym powiedzia³ tylko jedno: jednym z naj-
wa¿niejszych wskaŸników dla rz¹du jest wzrost
bezrobocia wed³ug porównywalnej miary, któr¹
stosuje Europejski Urz¹d Statystyczny Eurostat.
W Polsce to bezrobocie, po uwzglêdnieniu wahañ
sezonowych, wzros³o o 1,4% i to jest znacznie
mniej ni¿ przeciêtnie w Unii Europejskiej, w której
wzros³o o 2,1%. To plasuje Polskê chyba w po³o-
wie czy gdzieœ tak na siódmym czy ósmym miej-
scu stawki krajów z najni¿szym wzrostem bezro-
bocia. Nie w po³owie, bo w po³owie jesteœmy, jeœli
chodzi o przeciêtny poziom, a jeœli chodzi o najni¿-
szy wzrost bezrobocia, jesteœmy na siódmym albo
ósmym miejscu. I to jest bardzo wa¿na sprawa dla
ludzi, bo oczywiœcie utrzymanie pracy jest kluczo-
we dla utrzymania tego, co ludzie maj¹ na swoich
rodzinnych sto³ach. Jest to tak¿e olbrzymia ró¿ni-
ca w porównaniu z poprzednim kryzysem, który
by³ w Polsce w latach 2001, 2002, 2003, kiedy
bezrobocie wzros³o dramatycznie. I to tylko
chcia³bym podkreœliæ, oczywiœcie nie twierdz¹c,
¿e mamy teraz okres szybkiego wzrostu. Trudno,
¿eby tak by³o w sytuacji kryzysu œwiatowego i nie
bêdê mówi³, ¿e ludzie powinni byæ zachwyceni
obecn¹ sytuacj¹. Mówiê tylko, ¿e jednak jest ona
du¿o lepsza ni¿ opozycja przewidywa³a, i mniej
wiêcej taka, jak my przewidywaliœmy, ¿e bêdzie.

Jeœli chodzi o Fundusz Rezerwy Demograficz-
nej, to poprzednie pytanie pana senatora chyba
dotyczy³o nie Funduszu Rezerwy Demograficznej,
tylko po¿yczki bud¿etu pañstwa dla Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Jeœli chodzi o Fundusz
Rezerwy Demograficznej, ja mogê powiedzieæ tyl-
ko tyle, ¿e ten fundusz by oczywiœcie zarabia³,
gdyby œrodki w funduszu lokowane by³y albo poza
sektorem finansów publicznych, albo w sektorze,
w obligacjach Skarbu Pañstwa, które oczywiœcie
tak¿e s¹ oprocentowane. Niemniej jednak
chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e fundusz bêdzie
znacznie wiêkszy na koniec przysz³ego roku, mi-
mo œci¹gniêcia tych œrodków z funduszu, na sku-
tek tego, ¿e bêdzie wiêkszy udzia³ odpisów na fun-
dusz z prywatyzacji i bêdzie znacznie wiêcej pry-
watyzacji. Tak, Panie Senatorze, tak bêdzie.

(Senator Piotr Kaleta: To s¹ wirtualne porówna-
nia.)

Nie, Panie Senatorze, absolutnie nie. Zreszt¹
pani minister Schmid bêdzie mog³a przedstawiæ
panu szczegó³y. Pan siê tutaj po prostu myli.

Jeœli chodzi o Krajowy Fundusz Drogowy, to
oczywiœcie pan senator ma racjê, na budowê dróg
s¹ przeznaczone nie tylko œrodki unijne, ale tak¿e
Krajowy Fundusz Drogowy bêdzie zasilany z op³at
z autostrad, dlatego w d³u¿szym okresie fundusz
siê zamyka. WyobraŸmy sobie, ¿e zamiast Krajo-

wego Funduszu Drogowego stworzylibyœmy kra-
jowe przedsiêbiorstwo budowy dróg i autostrad.
By³oby to przedsiêbiorstwo poza sektorem finan-
sów publicznych, mog³oby siê finansowaæ w ten
sam sposób i zad³u¿enie tego przedsiêbiorstwa
nie obci¹¿a³oby sektora finansów publicznych
i nie stanowi³oby d³ugu publicznego. S¹ ró¿ne
sposoby na osi¹gniêcie ró¿nych celów. Ja nie su-
gerujê, ¿e to by³by dobry sposób, zreszt¹ uwa¿am,
¿e by³by to z³y sposób z powodu dobrze znanej
nam wszystkim u³omnoœci organizacyjnej przed-
siêbiorstw pañstwowych. Ale mo¿na by sobie coœ
takiego wyobraziæ i wtedy by³oby to uprawnione.
Póki w d³ugim czy w œrednio d³ugim okresie to fi-
nansowanie siê zamyka, nie ma powodu, ¿eby
w ten sposób tego nie zorganizowaæ.

Dlaczego mówiê o deficycie za 2009 r. w przybli-
¿eniu? Rozumiem, ¿e o to chodzi³o w pytaniu pa-
na senatora, tak? Dlatego, ¿e do 20 stycznia maj¹
miejsce zwroty VAT i do momentu, dopóki nie zo-
stan¹ one zakoñczone, nie ma pewnoœci, ile ich
bêdzie. Te zwroty s¹ odliczane z dochodów VAT na
2009 r. Ja oczywiœcie mog³em bardziej precyzyj-
nie opisaæ ten wynik za 2009 r., ale z pewnym ry-
zykiem, ¿e bêdzie pomy³ka, i wola³em byæ ostro¿-
ny i odpowiedzialny, jak zawsze.

Pytanie dotycz¹ce nowelizacji – co, jeœli bêd¹
lepsze wyniki. Jak ju¿ wczeœniej mówi³em, mamy
tak¹ osobliwoœæ w naszym systemie finansów
publicznych, ¿e deficyt, który zapisujemy w bu-
d¿ecie, jest deficytem nieprzekraczalnym, nie jest
to deficyt, który przewidujemy, tylko deficyt, któ-
rego nie mo¿emy przekroczyæ. Wobec tego na ogó³
mamy lepsze wyniki – prawie zawsze, z wyj¹tkiem
bardzo rzadkich przypadków, kiedy, nawet jeœli
zapisany jest du¿y deficyt, to deficyt, z którym
koñczymy rok jest wiêkszy. Tak wiêc deficyt pra-
wie zawsze jest ni¿szy, chyba ¿e w miêdzyczasie
by³a koniecznoœæ wprowadzenia nowelizacji. I wo-
bec tego nie powinni… Panowie senatorowie mó-
wili doœæ czêsto o koniecznoœci ograniczenia defi-
cytu, nieprzekroczenia progu ostro¿noœciowego,
nie mówiê ju¿ o 2010, w 2011 r.… Ogólnie zgadza-
my siê z tym, ¿e nastêpna faza rozwoju gospodar-
czego Europy bêdzie faz¹ problemów finansów
publicznych w wielu, wielu krajach Europy, g³ó-
wnie Europy Zachodniej. I rz¹d uwa¿a, ¿e w³aœnie
te kraje, które bêd¹ mia³y nisk¹ relacjê d³ugu
publicznego do PKB i niskie deficyty, bêd¹ mia³y
przewagê konkurencyjn¹ i bêd¹ najszybciej siê
rozwija³y. Dlatego powinniœmy zrobiæ wszystko,
co mo¿emy, aby mieæ jak najmniejszy deficyt
w 2010 i w nastêpnych latach, wobec tego nie
przewidujê mo¿liwoœci zwiêkszania jakichkol-
wiek wydatków na skutek tego, ¿e mamy wy¿sze
dochody, i chcê to jasno dzisiaj powiedzieæ.

Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo naszych finan-
sów publicznych, to chcia³bym powiedzieæ, ¿e
gdybyœmy chcieli porównaæ relacje naszego d³ugu
publicznego do PKB do tej relacji w innych kra-

47. posiedzenie Senatu w dniu 11 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2010 29

(minister J. Vincent-Rostowski)



jach Europy, to ¿eby to zrobiæ, powinniœmy odj¹æ
od naszego d³ugu publicznego tê jego czêœæ, która
wynika z rekompensaty sk³adek do OFE, bo inne
kraje tego systemu nie maj¹, i to jest pewne uja-
wnienie ukrytego d³ugu publicznego, który ma
wiele innych krajów. Je¿eli takie porównanie zro-
bimy, to wed³ug szacunków Komisji Europejskiej
na koniec tego roku relacja – po odjêciu tego d³u-
gu wynikaj¹cego ze sk³adek do OFE tylko po to,
¿eby ten d³ug by³ porównywalny do d³ugu innych
krajów – naszego d³ugu publicznego do PKB bê-
dzie na poziomie 42%. Jak mówiê, to nie jest liczo-
ne wed³ug naszych zasad, tylko w taki sposób, ¿e-
by mo¿na by³o porównaæ tê relacjê do relacji w in-
nych krajach. A przeciêtnie ta relacja w krajach
strefy euro to dok³adnie dwa razy tyle, czyli 84%.
Tak wiêc mo¿na powiedzieæ, myœlê, ¿e jeœli chodzi
o zasadnicze bezpieczeñstwo i stabilnoœæ finan-
sów publicznych Polski, nie jesteœmy w najgorszej
sytuacji. Mamy, bêdziemy mieli na tej porówny-
walnej zasadzie dziewi¹t¹ najni¿sz¹ relacjê d³ugu
publicznego do PKB w Unii Europejskiej, a ja bym
chcia³, ¿ebyœmy za kilka lat byli w pierwszej pi¹t-
ce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przypominam, ¿e jeszcze piêæ osób mo¿e zadaæ

pytania. Taka by³a umowa, jak rozumiem, z pa-
nem marsza³kiem Zió³kowskim. Potem pan mini-
ster ma ju¿ inne obowi¹zki.

Trzy nastêpne pytania zadaj¹ w kolejnoœci pa-
nowie senatorowie: Przemys³aw B³aszczyk, Stani-
s³aw Jurcewicz i Jan Rulewski.

Bardzo proszê, pan senator Przemys³aw B³asz-
czyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Ja mam takie

dwa pytania.
Pierwsze dotyczy… Przypadkowo – mo¿e nie

przypadkowo, bo czêsto ogl¹dam ten program –
ogl¹da³em wyk³ad pana profesora Kowalika, jeœli
dobrze pamiêtam, specjalisty w dziedzinie ma-
kroekonomii, w tym okresie, kiedy siê ukaza³y wy-
niki wzrostu gospodarczego, na które pan mini-
ster tak czêsto siê powo³uje, mówi¹c, ¿e to nasz
wielki sukces. I pan profesor, mo¿na powiedzieæ,
obœmia³ ca³y ten wzrost, stwierdzaj¹c, ¿e œrodki
czy jakieœ dochody z tego wzrostu nie zasil¹ bu-
d¿etu naszego kraju, tylko wyp³yn¹ za granicê.
Nie wiem, jak to rozumieæ, Panie Ministrze…

(G³os z sali: Zobaczymy.)
Czy wzrost gospodarczy u nas w jakimœ stop-

niu wyst¹pi³, ale nie przek³ada on siê na wzrost
wp³ywu podatków do bud¿etu? Czy mogê to rozu-

mieæ w taki sposób, ¿e niektóre firmy, które u nas
maj¹ swoje zak³ady, s¹ zwolnione z podatku? Bo
wiemy, ¿e s¹ doœæ du¿e ulgi. Jak by pan minister
nam to wyt³umaczy³?

I kolejne pytanie, a w³aœciwie proœba. Proszê,
¿eby pan minister odniós³ siê do pewnych sugestii
wielu ekspertów, ¿e ten nasz, mo¿na powiedzieæ,
dobry wynik, jak pan minister tu wskazuje, jest
spowodowany tym, ¿e nasza gospodarka jest ma-
³¹ gospodark¹, dlatego ten kryzys nas tak bardzo
nie dotkn¹³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Stanis³aw Jurce-

wicz zadaje pytanie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam trzy pytania, jak myœlê,

w miarê konkretne.
Czy w ramach bud¿etu na rok 2010 nast¹pi –

i ewentualnie w wyniku jakich dzia³añ – poprawa
wskaŸnika popytu krajowego brutto w stosunku
do tego, co by³o w 2009 r.?

Jak bêdzie siê zachowywa³a inflacja? Czy s¹
przewidywane mechanizmy, ¿eby, ¿e tak powiem,
nie wymknê³a siê ona spod kontroli?

Ostatnie pytanie: czy przyjête wskaŸniki, je¿eli
chodzi o bud¿ety samorz¹dów, maj¹ wp³yw na
owe bud¿ety samorz¹dów, a je¿eli tak, to jaki?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Jan Rulewski ma g³os.

Senator Jan Rulewski:
Nie bêdê gorszy ni¿ mój poprzednik, te¿ zadam

trzy pytania. Zacznê od najwa¿niejszego.
Panie Ministrze! Droga Opozycjo! Przepra-

szam, ¿e tak…
(G³os z sali: To bardzo grzecznie.)
Nie da siê ukryæ, ¿e pan minister, maj¹c za sob¹

jazdê pisowsk¹, czasem strzelaj¹c¹ zza wêg³a,
a przed sob¹ Morze Czerwone, przeszed³ przez nie
such¹ stop¹, z czystymi rêkoma i otwart¹ przy³bi-
c¹ – i to jest poza dyskusj¹. Niemniej jednak, sko-
ro jest tak, ¿e mamy dobrego ministra finansów,
chcia³bym zapytaæ: czy pan ma, Panie Ministrze,
sposób na wyjœcie z pu³apki, w jakiej od lat tkwi-
my, pu³apki taniej si³y roboczej? Bo Polska jest re-
zerwuarem taniej si³y roboczej. Co to rodzi? Niskie
podatki, bo od ma³ych pensji s¹ niskie podatki;
niskie sk³adki, z czego wynika brak bezpieczeñ-
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stwa emerytalnego; i ucieczki za granicê, bo mo¿-
na zarobiæ gdzie indziej – i tego my nie mo¿emy
ograniczyæ. To jest pierwsze pytanie.

Drugie, z tym zwi¹zane. Zapowiedzia³ pan,
i s³usznie, ograniczenie wydatków, jak¹œ tak¹
kotwicê wydatkow¹. Ale czy to mo¿e oznaczaæ
ograniczanie wzrostu dochodów, zw³aszcza po-
chodz¹cych z pracy? Czy to mo¿e oznaczaæ, ¿e od
obecnej waloryzacji p³acowowo-cenowej prze-
jdziemy do waloryzacji produktu globalnego?

Trzecie pytanie, Panie Ministrze, jest trochê
krytyczne. Mianowicie k³adzie pan nacisk na sfe-
rê wydatkow¹, a bardzo ma³o tu s³yszymy o ele-
mentach dochodowych. W moim przekonaniu –
i wskazuj¹ na to dane – coraz bardziej ogranicza
siê si³a dzia³alnoœci w zakresie pozyskiwania do-
chodów Skarbu Pañstwa. Uwa¿am, ¿e coraz wiê-
cej ludzi jest poza solidarnoœciowym systemem
ubezpieczeniowym. Dane dotycz¹ce kontroli
urzêdów skarbowych wskazuj¹, ¿e w minionym
roku przeprowadzono mniej kontroli, pozyskano
mniej dochodów, a do tego, co odnotowujê z praw-
dziw¹ przykroœci¹, na apel premiera Tuska zale-
dwie trzy tysi¹ce osób skorzysta³o z amnestii po-
datkowej. Czy zatem w ramach tej nowej strategii
przewiduje pan, Panie Ministrze, amnestiê podat-
kow¹, ¿eby postawiæ kreskê pod tym, co by³o,
i wpisaæ siê do tej nowej strategii?

(Senator W³adys³aw Ortyl: Gruba kreska to ju¿
by³a.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê pana ministra o odpowiedzi.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Dziêkujê, dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Czy chodzi³o o pana profesora Tadeusza Kowa-

lika?
(G³os z sali: Tak, tak, chodzi o Tadeusza.)
No có¿, pan profesor Tadeusz Kowalik jest sy-

stemowcem, a nie ekspertem od makroekonomii.
Jest znanym ekspertem od prac pana Oskara
Langego. Ja nie jestem entuzjast¹ Oskara Lange-
go – ale to tak jakby na boku…

Có¿, naprawdê nie bardzo rozumiem, o co panu
chodzi. Polska by³a oczywiœcie przez wiele lat kra-
jem, w którym inwestowano z zagranicy, tworz¹c
miejsca pracy, dobrze op³acane miejsca pracy.
W 2009 r. w naturalny sposób, skoro kryzys…

(SenatorTadeuszSkorupa:Czashipermarketów?)
Nie, Panie Senatorze, absolutnie nie chodzi tyl-

ko o hipermarkety, bo tak¿e o wiele inwestycji
produkcyjnych, informatycznych… I pañstwo

bardzo dobrze o tym wiedz¹. Bo skoro kryzys
w 2009 r. by³ tak¿e kryzysem inwestycji na skalê
globaln¹, inwestycje dramatycznie siê obni¿y³y,
to tak¿e w Polsce by³o mniej inwestycji zagranicz-
nych. Ale przypuszczam, ¿e teraz, po tym, jak po-
kazaliœmy, jak odporna by³a Polska na ten kryzys,
bêdziemy jeszcze czêœciej miejscem, w którym in-
westorzy zagraniczni bêd¹ chcieli inwestowaæ, co
zwiêkszy relacje kapita³u do si³y roboczej. Bo to
jest jeden z naszych najwiêkszych problemów, ¿e
mamy tak nisk¹ relacjê, bêd¹c relatywnie bie-
dnym krajem.

Jeœli chodzi o wyciek œrodków, to pan senator
musia³by du¿o bardziej precyzyjnie o tym powie-
dzieæ. Jest oczywiœcie faktem to, ¿e w niektórych
czêœciach kraju mamy specjalne strefy ekonomi-
czne i tam nie pobieramy podatku CIT, a koszty
wynikaj¹ce z tego dla bud¿etu pañstwa wynosz¹
w skali rocznej nieco trochê poni¿ej 1 miliarda z³.
Có¿, minister gospodarki jest entuzjast¹ specjal-
nych stref ekonomicznych, ale minister finan-
sów w mniejszym stopniu. Je¿eli pañstwo bê-
dziecie… To znaczy, tyle bym chcia³ na ten temat
powiedzieæ. Ale tak by³o zawsze, w ka¿dym
rz¹dzie. To nie jest kwestia tylko rz¹du Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go, tak by³o zawsze, tak¿e w rz¹dzie Jaros³awa
Kaczyñskiego.

Inflacjê na ten rok przewidujemy w bud¿ecie na
poziomie1%. Instytucj¹, która jest odpowiedzial-
na za utrzymanie inflacji na poziomie celu infla-
cyjnego, czyli w okolicach 2,5% w skali rocznej,
jest Narodowy Bank Polski.

To, jakie bêd¹ deficyty samorz¹dów, jest spra-
w¹ bardzo trudn¹ do przewidywania, ale oczywi-
œcie taka jest natura decentralizacji, takie s¹
skutki decentralizacji sektora finansów publicz-
nych. S¹ oczywiœcie, z drugiej strony, tak¿e du¿e
korzyœci – decyzje o wydatkach s¹ podejmowane
bli¿ej ludzi.

I jeszcze,PanieSenatorze,dziêkujêzami³es³owa.
(Senator Jan Rulewski: To by³y s³owa prawdy.)
Dziêkujê bardzo.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Prawda

te¿ mo¿e byæ mi³a.)
Jesteœmy krajem o relatywnie taniej sile robo-

czej, dlatego ¿e jesteœmy krajem biednym. Pod-
trzymywanie tempa wzrostu w œrednim d³ugim
okresie jest sposobem na to. Tak¿e bardzo wa¿-
nym sposobem na to jest inwestycja w wiedzê, in-
westycja w studia, inwestycja w edukacjê. Jesteœ-
my krajem o chyba najwy¿szym w ca³ej Europie
wskaŸniku uczestnictwa w szkolnictwie wy¿-
szym, a jeœli nawet nie jest to wskaŸnik najwy¿-
szy, to jeden z kilku najwy¿szych. Wiem, ¿e jakoœæ
tej edukacji nie zawsze jest najlepsza, ale mogê
panu senatorowi powiedzieæ, ¿e jestem w pe³ni
przekonany, i¿ gdyby na tak¹ skalê us³ugi szkol-
nictwa wy¿szego dostarcza³o pañstwo, to ich ja-
koœæ by³aby jeszcze gorsza. Uwa¿am, ¿e jest to na-
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sze wielkie osi¹gniêcie. Wprawdzie nie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e jakaœ ma³a szkó³ka prywatna nie jest
taka dobra jak Uniwersytet Jagielloñski, bo oczy-
wiœcie nie jest, ale jakaœ ma³a szkó³ka publiczna
w innym kraju tak¿e nie jest tak dobra jak Oxford
czy Sorbona.

Bêdzie to d³uga droga, ale myœlê, ¿e warto tutaj
powiedzieæ, na dwudziestolecie wprowadzenia
planu Balcerowicza – na konferencji w Sejmie
mia³em okazjê to przypomnieæ – ¿e w tym okresie
od 1990 r. PKB Polski wzrós³ o 100%, PKB S³owa-
cji o 70%, Czech, Estonii, Wêgier, i jeszcze jednego
kraju, nie pamiêtam którego, o 40%, Rumunii
o 25%, w ci¹gu tego dwudziestolecia, Rosji, Ukrai-
ny… przepraszam, Rosji i chyba Bu³garii, ale nie
chcê mówiæ z pamiêci, w ogóle nie wzrós³, PKB
Ukrainy niestety spad³ o 40%. A wiêc jest to wa¿-
ne, naprawdê wa¿ne, ¿eby w d³ugim okresie,
w d³ugim horyzoncie gospodarka siê rozwija³a,
i tak te¿ siê rozwija. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zosta³y jeszcze dwie osoby, które teraz zadadz¹

pytanie panu ministrowi.
(Senator Tadeusz Gruszka: Pani Marsza³ek,

w kwestii formalnej. Czy mo¿na?)
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e marsza³ek Zió³kowski

zamkn¹³ listê w sposób nieformalny, bo nie zada³
pytania, czy ktoœ z sali pragnie jeszcze zadaæ pyta-
nie, i nie uzgadniaj¹c tego z reszt¹ senatorów, któ-
rzy przez ca³y czas tutaj siedz¹. Takich uzgodnieñ
nie by³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie, nie, Panie Senatorze. O ile rozumiem, cho-

dzi³o o pytania, na które odpowiedzi udzieli jesz-
cze pan minister, potem bêdzie odpowiada³a pani
minister. Tak ¿e to nie lista pytañ jest zamkniêta,
tylko lista pytañ adresowanych konkretnie do pa-
na ministra.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale pana ministra
nie bêdzie.)

Pan minister ma swoje obowi¹zki, musimy to
zrozumieæ, wiemy, jak wygl¹da ¿ycie ministrów.

(Senator Roman Ludwiczuk: Ale bêdzie pani mi-
nister.)

Pan senator Wojciech Skurkiewicz i pan sena-
tor Stanis³aw Zaj¹c. I mo¿e zgodzimy siê, ¿eby za-
da³ pytanie pan senator Tadeusz Gruszka, Panie
Ministrze. Czy pan minister bêdzie móg³ jeszcze…

(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski:
Oczywiœcie.)

A wiêc teraz te trzy pytania i poprosimy pana
ministra o odpowiedŸ.

Proszê, pan senator Wojciech Skurkiewicz. Tak
w tej kolejnoœci.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Dwa pytania bardzo krótkie. Panie Ministrze.

W roku 2009… Tutaj jestem, z tej strony, Panie
Ministrze.

(Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski:
A tak, przepraszam.)

W roku 2009 dochody bud¿etowe z tytu³u pry-
watyzacji mia³y wynieœæ 12 miliardów z³, co zosta-
³o zrealizowane w 50%. W roku 2010, o ile siê dob-
rze orientujê, proponujecie pañstwo, aby docho-
dy bud¿etowe z tytu³u prywatyzacji wynios³y
25 miliardów z³. Sprzeda¿ jakich podmiotów ma
przynieœæ tak znacz¹ce dochody? I co, jeœli takie-
go poziomu dochodów z tytu³u prywatyzacji nie
uda siê osi¹gn¹æ? Jakie to bêdzie rodzi³o skutki
dla realizacji bud¿etu na 2010 r.?

I drugie pytanie. 1 lipca 2011 r. Polska przejmie
prezydencjê w Unii Europejskiej. Ju¿ s¹ w zapi-
sach bud¿etowych propozycje finansowe co do
przygotowania polskiej prezydencji i zapewne
znaczne œrodki bêd¹ zapisane w bud¿ecie na
2011 r. Ile bêdzie nasz kraj kosztowa³a prezyden-
cja w Unii Europejskiej w roku 2010 i w roku
2011? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê, pan senator Stanis³aw Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, wiele pan mówi³, w swoim wy-

st¹pieniu i w odpowiedziach na pytania w sprawie
deficytu, o d³ugu publicznym. Pan minister poka-
zuje jako jeden z najlepszych wyników w zakresie
stosunku d³ugu do PKB dziewi¹te miejsce. Ale
proszê powiedzieæ, przedstawiæ, jak rós³ i bêdzie
rós³ d³ug publiczny na przestrzeni lat 2008, 2009,
2010, 2011, chodzi mi o informacjê w cyfrach,
w porównaniu do d³ugu publicznego we wczeœ-
niejszym okresie. To jest jedno pytanie.

Drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczy samo-
rz¹du terytorialnego. Zaplanowany jest tutaj
okreœlony deficyt i chodzi mi o kwestiê, czy przyjê-
ty deficyt jest realny w zestawieniu z zadaniami
samorz¹dów, z tymi obowi¹zkami, które spoczy-
waj¹ na samorz¹dach. Czy on nie bêdzie zdecydo-
wanie wy¿szy? I jak samorz¹dy bêd¹ w stanie po-
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do³aæ w tej sytuacji wszystkim swoim obowi¹z-
kom?

Wspomnia³ pan, Panie Ministrze, odpowiada-
j¹c na pytanie, o mo¿liwoœæ wejœcia Polski do stre-
fy euro. Ja rozumiem, ¿e niezrêcznie jest mówiæ
o dacie 2012, o tej krynickiej dacie, tak to nazwij-
my, Donalda Tuska. Ale mo¿e by³by pan minister
uprzejmy przedstawiæ nam, jakie by³yby konsek-
wencje, gdyby nie pos³uchano wówczas g³osu
opozycji – tutaj ¿yczliwych s³ów pod naszym adre-
sem by³o niewiele – ¿eby siê jednak z tym wstrzy-
maæ w sytuacji, kiedy zbli¿a siê czy narasta kry-
zys. Jak wygl¹da³aby Polska, gdybyœmy weszli do
strefy ERM II?

I jeszcze ostatnie pytanie, w kwestii bezrobocia.
Mówi pan, ¿e jest stosunkowo niskie jak na kry-
zys, ale ono jednak wzrasta w ostatnim okresie.
Czy nie jest to zjawisko niepokoj¹ce? Z informacji,
które do nas docieraj¹, wynika, ¿e siêga blisko
12%. Ostatnie komunikaty mówi¹, ¿e wynosi
11,9%. Czy to nie jest sytuacja, która powinna za-
palaæ, je¿eli nie czerwone, to przynajmniej ¿ó³te
œwiat³o?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, mówi³ pan o wynikach, o tym,

¿e s¹ takie dobre, wspomina³ pan, ¿e na pewno nie
by³o to niemieckie „z³omowanie”, s³aby z³oty, itd.,
itd.

Ja mam pytanie, czy na ten dobry wynik nie
wp³ynê³y w³aœnie decyzje rz¹du PiS, który zosta-
wi³ wiêcej pieniêdzy w bud¿ecie rodzinnym, dziêki
czemu wzrós³ popyt konsumpcyjny na rynku we-
wnêtrznym. To pierwsze pytanie. Czy pan zgadza
siê z takim zdaniem?

Wymieni³ pan jako jedn¹ z zas³ug pozyskanie
dostêpu do linii kredytowej w Miêdzynarodowym
Funduszu Walutowym w wysokoœci 21 miliardów
dolarów. Jaki jest koszt pozyskania tej linii kredy-
towej? Jaki jest ponadto koszt pozyskiwania fun-
duszy gotówkowych przez ZUS w firmach komer-
cyjnych, nie zaœ na przyk³ad przez obligacje pañ-
stwowe?

I na koniec uwaga w odpowiedzi na uwagê,
któr¹ pan minister skierowa³ do opozycji, ¿e od
pocz¹tku marudzi³a nad bud¿etem na 2009 r. i ¿e
nie by³o to wynikiem realistycznego spojrzenia
na kryzys, który wybuch³, jak pan wspomnia³,
15 paŸdziernika. My mówiliœmy ju¿ wtedy o z³ych
za³o¿eniach. Nie mo¿na krytykowaæ opozycji za
to, ¿e zwraca uwagê na nierealistyczne za³o¿enia,

zw³aszcza ¿e znalaz³o to potwierdzenie w oszczê-
dnoœciach osi¹gniêtych po zaledwie dwóch mie-
si¹cach, na prze³omie stycznia i lutego, co w po-
³owie roku skutkowa³o nowelizacj¹. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie odpowiedzieæ.

Minister Finansów
Jan Vincent-Rostowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o prywatyzacjê, to

prywatyzacja daje bud¿etowi przychody, nie zaœ
dochody. Wobec tego finansuje deficyt w sposób,
który nie tworzy d³ugu, bo nie ma potrzeby finan-
sowania przez emisjê obligacji skarbowych, ale
nie zmniejsza deficytu. Dochody z prywatyzacji
w 2009 r. wynosi³y ponad 7 miliardów z³, czyli nie-
co wiêcej ni¿ 50%. Ale je¿eli wzi¹æ pod uwagê, ¿e
za rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci prywatyzacja
w ogóle zamar³a, a by³o jej tak¿e bardzo ma³o za
rz¹dów SLD, to trzeba powiedzieæ, ¿e jest to pe-
wien proces, który trzeba rozkrêciæ. I jest zrozu-
mia³e, ¿e on nie rozkrêci³ siê a¿ tak szybko, jak
rz¹d mia³ nadziejê, w 2009 r. Skoro prywatyzacja
daje przychody, nie zaœ dochody bud¿etu, to gdy-
by siê okaza³o, ¿e mia³aby mniejszy zakres, wiêk-
sza bêdzie po prostu emisja d³ugu na pokrycie da-
nego deficytu, wynikaj¹cego z realizowanych do-
chodów i wydatków.

Jeœli chodzi o prezydencjê, to oczywiœcie odpo-
wiemy szczegó³owo na piœmie. W bardzo œwiadomy
sposób zaplanowaliœmy wydatki na prezydencjê na
wszystkie lata na takim samym poziomie jak wy-
datki poniesione przez Szwecjê i Czechy. To jest
znacznie ni¿szy poziom ni¿ poziom wydatków boga-
tych krajów, mo¿na powiedzieæ. Oszczêdne kraje,
takie jak Szwecja, Czechy, a teraz równie¿ Polska…
Naprawdê przygl¹daliœmy siê ka¿dej z³otówce i nie
pozwoliliœmy resortom podczepiæ siê pod plan doty-
cz¹cy prezydencji w celu osi¹gniêcia œrodków na
wykonanie ró¿nych inwestycji, wa¿nych z ich czy-
sto resortowego punktu widzenia, ale niekoniecz-
nych do przeprowadzenia prezydencji.

Jak rós³ d³ug publiczny w relacji do PKB w po-
równaniu z poprzednimi latami? Oczywiœcie nie
podam panu senatorowi danych tak z g³owy. Mam
nadziejê, ¿e mi pan wybaczy. Rozumiem, ¿e inten-
cj¹ pana senatora by³o to, ¿eby wykazaæ, i¿ d³ug
publiczny wzrós³ mniej w latach rz¹dów PiS ni¿
w roku 2008 i roku 2009. Nie jest to prawda, jeœli
chodzi o 2008 r., ale jest to prawda, jeœli chodzi
o rok 2009, bo jest to naturalny skutek spowol-
nienia gospodarczego, dzia³ania automatycznych
stabilizatorów… S³ucham?

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Kwotowo.)
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Naprawdê nie jestem w stanie podaæ tego z pa-
miêci, jednak zgadzam siê z tym, ¿e d³ug wzrós³
bardziej i bêdzie rós³ bardziej w latach 2009 i 2010
ni¿ w latach 2006 i 2007. Ale w³aœnie na tym pole-
ga ta kwestia. W dobrych latach powinniœmy tak
samo ograniczaæ wydatki jak w z³ych. Chodzi o to,
aby w dobrych latach mieæ zerowy deficyt, a mo¿e
nawet nadwy¿kê, po to, ¿eby w z³ych latach móc
zwiêkszaæ wydatki i, ¿e tak powiem, zaabsorbo-
waæ spadek dochodów na skutek funkcjonowania
stabilizatorów automatycznych. Mój zarzut wo-
bec rz¹du Jaros³awa Kaczyñskiego jest taki, ¿e
w tamtych czasach wydatki wzros³y o ponad 20%,
o 52 miliardy z³. Nie spowodowa³o to… Procento-
wo wygl¹da³o to tak: w 2006 r. by³o to 8%,
w 2007 r. 10%, a jeœli chodzi o bud¿et na 2008 r. –
to by³ jeszcze bud¿et pani Zyty Gilowskiej – to by³o
12%. Tak wiêc by³ olbrzymi wzrost wydatków
i bardzo szybkie by³o tempo wzrostu wydatków.
Dopiero my, w pierwotnym bud¿ecie na 2009 r.,
obni¿yliœmy ten wzrost do 5,9%. Tak ¿e w tym
tkwi problem. Trzeba by³o w dobrych latach za-
chowywaæ siê tak samo gospodarnie i tak samo o-
szczêdzaæ, jak w z³ych, i nie wpadaæ w coœ, co
mo¿na by nazwaæ eufori¹ wydatków. Mo¿e pan
senator pamiêta, ¿e w 2007 r. pani premier powie-
dzia³a, i¿ mamy przed sob¹ piêæ t³ustych lat. Nie-
stety, okaza³o siê, ¿e jest inaczej…

(G³osy z sali: I przysz³a Platforma.)
Pan myœli, ¿e gdyby… No nie, Panie Senatorze…
Ja bym powiedzia³, ¿e oczywiœcie by³o tak, jak

pan senator implikuje. I dlatego wprowadzimy tê
regu³ê wydatkow¹, która spowoduje, ¿e je¿eli do-
bry, szybki wzrost gospodarczy wróci, to nie bê-
dziemy zwiêkszali wydatków bez opamiêtania,
tak jak to robiono za rz¹dów Jaros³awa Kaczyñ-
skiego.

Jeœli chodzi o kwestiê deficytu samorz¹dów, to
mówi³em, ¿e my mo¿emy tylko prognozowaæ te de-
ficyty. Jeœli pan bêdzie chcia³ uzyskaæ bardziej
dok³adn¹ odpowiedŸ, to poproszê pani¹ minister
Suchock¹, aby powiedzia³a, jak to robimy. To
w koñcu s¹ decyzje samych samorz¹dów.

Jeœli chodzi o konsekwencje przyst¹pienia do
ERM II, to oczywiœcie nikt nie proponowa³ przy-
st¹pienia do ERM II w 2008 r. Proponowaliœmy
przyst¹pienie w po³owie 2009 r. , ale w miêdzycza-
sie nasta³ kryzys. Myœlê, ¿e wykazaliœmy siê ju¿
wystarczaj¹cym pragmatyzmem, ¿eby pan wie-
dzia³, i¿ jeœli sytuacja tak dramatycznie siê zmie-
nia, to zmienia siê tak¿e nasza polityka gospodar-
cza. A wiêc nie by³o niebezpieczeñstwa, ¿e przy-
st¹pilibyœmy do ERM II w takiej sytuacji.

Jeœli chodzi o bezrobocie, to oczywiœcie dla lu-
dzi jest to zawsze najwa¿niejsza kwestia, wa¿niej-
sza nawet ni¿ wzrost dochodów, choæ oczywiœcie
wzrost dochodów tak¿e jest wa¿ny. Ja mówi³em
o mierze bezrobocia, jak¹ stosuje Europejski

Urz¹d Statystyczny. Wed³ug tej miary jesteœmy
chyba na siódmym miejscu, jeœli chodzi o wzrost
bezrobocia. Ale nawet wed³ug naszej miary, która
jest nieco inna, na koniec grudnia, jak pan widzi,
jest wzrost do nieca³ych 12%, czego nie mo¿na po-
równaæ z poprzednim kryzysem, na pocz¹tku tego
tysi¹clecia, kiedy bezrobocie wzros³o z 10% do
22%. To jest kluczowa sprawa i myœlê, ¿e w³aœnie
to podejœcie wolnorynkowe i to, ¿e nie weszliœmy
na œcie¿kê interwencjonizmu i protekcjonizmu,
które w nieuchronny sposób spowodowa³yby re-
torsje ze strony naszych partnerów europejskich,
w³aœnie ta polityka, któr¹ mo¿e zbyt obszernie,
w opinii pana senatora, opisywa³em, pozwoli³y na
bardzo znaczne ograniczenie wzrostu bezrobocia.
Oczywiœcie ono wzros³o i to jest bardzo wa¿na
sprawa. Jest to œwiat³o ostrzegawcze, powie-
dzia³bym, ¿e raczej ¿ó³te ni¿ czerwone, bo czerwo-
ne by³oby wtedy, gdybyœmy szli w kierunku takie-
go wzrostu, jaki by³ na pocz¹tku tysi¹clecia, a od
tego jesteœmy bardzo daleko, i musimy bardzo ba-
cznie œledziæ to, co siê dzieje z poziomem bezrobo-
cia. Dlatego te¿ wprowadzono pakiet antykryzy-
sowy z mo¿liwoœci¹ skorzystania z postojowego,
bardziej elastycznych zasad pracy itd.

Przepraszam, by³o jeszcze pytanie…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze

pan senator Gruszka zada³ pytanie.)
Tak, pan senator Gruszka.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Mo¿e pan

senator je przypomni. Proszê bardzo…)
Nie, nie, ja pamiêtam. Pytanie pana senatora

dotyczy³o tego, czy opozycja nie mia³a czasem ra-
cji, marudz¹c – to jest okreœlenie pana senatora,
nie moje, bo ja nie uwa¿am, ¿e opozycja marudzi-
³a, tylko ¿e straszy³a – czy wskazuj¹c na to, ¿e za-
³o¿enia bud¿etu by³y nierealistyczne. Problem nie
polega³ na tym. Chodzi³o o to, ¿e wtedy nie mieliœ-
my doœæ informacji, ¿eby skonstruowaæ tê noweli-
zacjê w sposób odpowiedzialny. £atwo by³o powie-
dzieæ… Zreszt¹ jeœli chodzi o wzrost gospodarczy,
to w grudniu dostosowaliœmy projekcjê do spad-
ku z 4,7% na 3,7% i dostosowaliœmy dochody,
które przewidywaliœmy… stworzyliœmy pewne do-
datkowe bufory. Ale ¿eby skonstruowaæ noweliza-
cjê g³êbsz¹, dalej id¹c¹, musielibyœmy posiadaæ
du¿o wiêcej informacji, ni¿ posiadaliœmy w tam-
tym momencie. Mo¿na by³o mówiæ, ¿e te projekcje
s¹ nierealistyczne, ale nie by³o innych, wiarygo-
dnych, realistycznych. Te przewidywania, o któ-
rych pañstwo mówiliœcie, te o znacz¹cych spad-
kach PKB, okaza³y siê absolutnie nieprawdziwe.
W pakiecie oszczêdnoœciowym z prze³omu stycz-
nia i lutego skonstruowaliœmy coœ w formie prote-
zy, nowelizacji, która zak³ada³a wzrost PKB na po-
ziomie 1,7%. No i zobaczymy, jakie bêd¹ wyniki za
kilka tygodni. A wiêc problem nie polega³ na tym,
¿e tamte prognozy by³y dok³adne. Wiedzieliœmy,
¿e ewidentnie nie mog¹ byæ. Problem polega³ po
prostu na tym, w jakim momencie, przy senso-
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wnym, racjonalnym i pragmatycznym zarz¹dza-
niu tym kryzysem, tê nowelizacjê skonstruowaæ.
I sta³e przypominanie czy marudzenie, jak pan se-
nator powiedzia³, ¿e te prognozy s¹ niedok³adne
czy nierealistyczne, po prostu jakby mija³o siê
z celem, nie by³o do rzeczy, jeœli mogê tak powie-
dzieæ. A co by³o niebezpieczne? Niebezpieczny by³
ten katastrofizm, mówienie nie tylko, ¿e te pro-
gnozy s¹ ju¿ nieaktualne, bo tak mo¿na by³o po-
wiedzieæ, tylko mówienie, ¿e idzie jakaœ wielka ka-
tastrofa. No i tu, dziêki Bogu – nie dlatego, ¿e pañ-
stwo jesteœcie opozycj¹, tylko dlatego, ¿e wysz³o
dobrze dla Polski – okaza³o siê, ¿e tak siê nie sta³o
i ¿e ta katastrofa gospodarcza nie nast¹pi³a.

Bardzo dziêkujê pañstwu. Dziêkujê, Pani Mar-
sza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy serdecznie panu ministrowi Ro-
stowskiemu.

Teraz zapraszam do nas pani¹ minister El¿bie-
tê Suchock¹-Rogusk¹, bo wiem, ¿e te¿ s¹ kolejne
pytania.

A wiêc lista nie jest zamkniêta, Ÿle pan senator
zrozumia³. Zapisa³ siê do zadania pytania pan se-
nator Grzegorz Czelej.

Czy ktoœ jeszcze zechce… Proszê pana senatora
sekretarza o notowanie nazwisk.

(Rozmowy na sali)
Czyli przerwa techniczna, Panie Senatorze,

tak? Prosimy przenieœæ rozmowy w kuluary, jeœli
pañstwo maj¹ ochotê porozmawiaæ.

Ju¿, moment…
Witam pani¹ minister, dzieñ dobry.
Pytania zadaj¹ w kolejnoœci: pan senator Grze-

gorz Czelej, pan senator Tadeusz Gruszka i pan
senator Dajczak. To jest taka porcja trzech pytañ.

Zapraszam, senator Grzegorz Czelej.
(Senator Grzegorz Czelej: Przepraszam, spro-

stowanie: ja nie zg³asza³em siê do zadawania py-
tañ.)

Przepraszam, znacznie wczeœniej otrzyma³am
tutaj tak¹ informacjê. To w takim razie dziêkujê
bardzo.

Teraz pan senator Tadeusz Gruszka, potem
Dajczak i Majkowski.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie do pani minister, do fachowca, bo nie

uzyska³em odpowiedzi, czy ponosimy jakiekol-
wiek koszty dostêpu do linii kredytowej w Miêdzy-
narodowym Funduszu Walutowym. Pan minister

mi nie odpowiedzia³ co do tej elastycznej linii kre-
dytowej, co do tych 21 miliardów, czy ponosimy
jakiekolwiek koszty, a jeœli tak, to w jakiej wyso-
koœci?

Czy pozyskiwanie funduszy, gotówki przez ZUS
w ubieg³ym roku dodatkowo obci¹¿y³o w jakiœ
sposób ZUS w porównaniu do tego, gdyby te same
pieni¹dze, te same fundusze by³y pozyskiwane
poprzez obligacje pañstwowe?

I kolejne pytanie, zwi¹zane z Orlikami, bardzo
po¿yteczna sprawa. Czy w komitecie Rady Mini-
strów by³ poruszany taki temat, by VAT, którym
s¹ obci¹¿one Orliki, móg³ zostaæ w samorz¹dach?
Czy taka propozycja, taki sygna³, który samo-
rz¹dy zg³aszaj¹, by³ rozpatrywany w komitecie?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I proszê, pan senator W³adys³aw Dajczak. Pro-

szê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, pytania z zakresu pomocy spo³e-

cznej. Mam tak¹ uwagê, ¿e jak siê robi konieczne o-
szczêdnoœci, to, tak mi siê wydaje, niekoniecznie
trzeba bezdusznie, ksiêgowo ci¹æ wszystko po kolei,
jak leci. Chcê to odnieœæ do programu „Szklanka
mleka dla ka¿dego”. Czy naprawdê oszczêdnoœci na
tym programie s¹ a¿ tak istotne i tak ratuj¹ce go-
spodarkê, ¿e dzieci, które przez ca³y tydzieñ, ka¿de-
go dnia mog³y korzystaæ z tego programu, teraz mo-
g¹ zeñ korzystaæ tylko przez trzy dni, dlatego ¿e to
byæ mo¿e ratuje bud¿et pañstwa? Myœlê, ¿e nie.

I nastêpne pytanie, o œwiadczenia rodzinne.
Chodzi o to, ¿e to kryterium dochodowe od kilku
lat, chyba od piêciu, nie jest w ogóle zmieniane.
I w tym roku rz¹d równie¿ siê do tego nie przymie-
rzy³. A póŸniej mówimy, ¿e oczekiwania z tytu³u
akurat tego œwiadczenia rodzinnego s¹ nie tak
du¿e, bo tylko trzy miliony dzieci mo¿e z tego ko-
rzystaæ. A przecie¿ korzysta³oby znacznie wiêcej,
przecie¿ przez piêæ lat zmienia³y siê p³ace, zmie-
nia³y siê dochody. I naprawdê s¹ rodziny, które
powinny z tego korzystaæ, ale to niezmieniane od
lat kryterium 504 z³ to uniemo¿liwia. Czy napraw-
dê nie mo¿na by³o zastanowiæ siê nad tym, w jaki
sposób to zmieniæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
I jeszcze trzeci zadaj¹cy pytanie, czyli Krzysztof

Majkowski.
Proszê pana senatora.
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Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, jak to w porzekadle: do trzech ra-

zy sztuka. Po raz trzeci przy tworzeniu bud¿etu
pytam pani¹, oczywiœcie bez z³oœliwoœci, czy
w prowizorium tegorocznego bud¿etu znalaz³y siê
jakiekolwiek œrodki finansowe na budowê Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ostro³êce. To jest jed-
no pytanie.

Pytanie drugie. Pan minister Rostowski pomyli³
siê, jeœli chodzi o wielkoœæ dochodów z prywatyza-
cji za 2009 r. W planie by³o 12 miliardów, a wyko-
nanie to nie jest 7 miliardów 500 milionów, tylko
jest chyba 6 miliardów 700 milionów, z tego, co pa-
miêtam, powtarzam tu za pani¹ minister Schmid,
z posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej.
W zwi¹zku z tym pytanie, czym pañstwo bêdziecie
uzupe³niaæ ten deficyt. Czy w ogóle on bêdzie uzu-
pe³niany? I jakie jest pani zdanie na temat docho-
dów prywatyzacyjnych w 2010 r.? Ja mówiê o kwo-
cie 25 miliardów z³otych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê pani¹ minister o udzielenie od-

powiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Jeœli mo¿-

na, ja bym cofnê³a siê do jednego pytania i odpo-
wiedzia³a na pytanie pana senatora Skurkiewicza
dotycz¹ce kosztów prezydencji.

Otó¿ w ustawie bud¿etowej na rok 2010 w ra-
mach programów wieloletnich jest przewidziana
kwota 430 milionów z³ na sfinansowanie w la-
tach 2010–2012 wszelkich kosztów zwi¹zanych
z prezydencj¹. Œrodki z tego tytu³u s¹ w roku 2010
zawarte w czêœci 45 dotycz¹cej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych, w podstawowej kwocie
u trzydziestu piêciu dysponentów, którzy bêd¹ re-
alizowali zadania zwi¹zane z prezydencj¹, i w re-
zerwie celowej na uzupe³nienie tych wydatków,
które w trakcie 2010 r. bêd¹ potrzebne. W ramach
tych 430 milionów z³ w 2010 r. jest w sumie
112 milionów, w roku 2011, czyli w tym roku naj-
wa¿niejszym, jest prawie 250 mil ionów,
a w 2012 r. jest 13 milionów, ju¿ jako koszty fi-
nansowe.

Je¿eli chodzi o koszty zwi¹zane z po¿yczk¹
z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego, to,
o ile mi wiadomo, ponosi je Narodowy Bank Polski
i w bud¿ecie one nie s¹ uwidocznione.

Co do po¿yczki dla FUS, w tej chwili zosta³y
zmienione zasady uznawania po¿yczek dla FUS
czy udzielania kredytów przez banki…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, Pani Minister, troszkê za g³oœno
jest na sali.

Ja bardzo przepraszam, jeœli maj¹ pañstwo
ochotê wymieniaæ uwagi, to prosi³abym poza sal¹
obrad, ¿ebyœmy nie przeszkadzali pani minister.

Przepraszam pani¹.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Zmienione zosta³o ryzyko, w zwi¹zku z tym

FUS zaci¹ga kredyty tak, jakby je zaci¹ga³ Skarb
Pañstwa. Ró¿nica pomiêdzy kredytem zaci¹ga-
nym w banku a po¿yczk¹ z bud¿etu pañstwa jest
taka, ¿e po¿yczka z bud¿etu pañstwa udzielona
w roku 2009 jest po¿yczk¹ nieoprocentowan¹,
czyli z tego tytu³u fundusz nie bêdzie mia³ ¿a-
dnych kosztów. Wszelkie koszty poniesie bud¿et
pañstwa.

Co do VAT na Orliki, nie ma mechanizmu, któ-
ry pozwala³by na rezygnowanie z VAT i pozosta-
wianie tych œrodków w bud¿ecie jednostki samo-
rz¹du terytorialnego. Jedyna formu³a to dotacja
do zadañ w³asnych jednostek samorz¹dów
w kwotach odpowiadaj¹cych kwocie naliczonego
VAT. W ramach zespo³u finansowego Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego zo-
sta³y rozpoczête prace dotycz¹ce w ogóle VAT
w przypadku inwestycji infrastrukturalnych rea-
lizowanych przez jednostki samorz¹du terytorial-
nego. Prace te zosta³y w pewnym momencie za-
wieszone ze wzglêdu na powo³anie zespo³u, który
analizuje problematykê dochodów jednostek sa-
morz¹du terytorialnego i ewentualnych zmian
w tych dochodach, jest to zespó³ rz¹dowo-samo-
rz¹dowy.

Je¿eli chodzi o program „Szklanka mleka”, to
on w bud¿ecie nie jest traktowany jako wydatki
z zakresu pomocy spo³ecznej, dlatego ¿e te wydat-
ki s¹ realizowane poprzez Agencjê Rynku Rolne-
go. Z tego, co mi wiadomo, minister rolnictwa mia³
trochê inne koncepcje, zarówno je¿eli chodzi
o program „Szklanka mleka”, jak i program doty-
cz¹cy, zdaje siê, owoców miêkkich.

Kwestia kryterium dochodowego. Decyzja
o wysokoœci dochodu stanowi¹cego podstawê do
uzyskania zasi³ku jest podejmowana wczeœniej
ni¿ prace nad bud¿etem. Skutki finansowe w mo-
mencie, kiedy taka dyskusja trwa³a na posiedze-
niu Rady Ministrów – przypomnê, ¿e by³o to w po-
³owie ubieg³ego roku – powodowa³y, ¿e nie mo¿na
by³o w sposób odpowiedzialny podj¹æ decyzji, ¿e
taki wydatek bêdzie przez bud¿et mo¿liwy do
zrealizowania. Ja myœlê, ¿e minister pracy, w za-
le¿noœci od rozwoju sytuacji gospodarczej, bêdzie
proponowa³a rozwi¹zania w tym zakresie.
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Je¿eli chodzi o komendê miejsk¹ w Ostro³êce,
to nie jestem w stanie powiedzieæ, czy minister
spraw wewnêtrznych i administracji tak¹ inwe-
stycjê planuje. Dlatego ¿e w ustawie bud¿etowej
jest jedna zbiorcza kwota wydatków inwestycyj-
nych dla Policji, decyzje o poszczególnych inwe-
stycjach s¹ ju¿ podejmowane w resorcie.
Niemniej, je¿eli pan senator pozwoli, to poproszê
ministra spraw wewnêtrznych i administracji
b¹dŸ komendanta g³ównego Policji, ¿eby takiej
odpowiedzi udzieli³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I teraz kolejne osoby zadaj¹ pytania, panowie
senatorowie: Piotr Kaleta, W³adys³aw Ortyl, Sta-
nis³aw Jurcewicz.

(G³os z sali: Deficyt, dochody z prywatyzacji.)
Proszê pana senatora Kaletê…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: Aha, przepraszam bar-
dzo…)

Dobrze, jeszcze momencik.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Panie Senatorze, ja uwa¿am, ¿e realizacja za-
planowanych przychodów – podkreœlam, ¿e to s¹
przychody, czyli te œrodki, które finansuj¹ defi-
cyt – jest mo¿liwa, i myœlê, ¿e minister skarbu
przy pomocy ca³ego rz¹du uczyni wszystko, ¿eby
uzyskaæ te kwoty. Patrzê tu na pani¹ minister
Schmid. Dlatego ¿e im wy¿sze wp³ywy z prywaty-
zacji, tym mniejsza koniecznoœæ pozyskania
œrodków w instytucjach finansowych, czyli
mniejsze zad³u¿enie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê.
Pani Marsza³ek, Pani Minister, ja chcia³bym

wróciæ do kwestii Funduszu Rezerwy Demografi-
cznej, o któr¹ pyta³em tu pana ministra Rostow-
skiego. Pojawi³y siê pewne w¹tpliwoœci z mojej
strony, bowiem za³o¿enie jest takie, ¿e 40% z pry-
watyzacji bêdzie zasila³o ten fundusz. Czyli mo¿e-

my mówiæ o pewnych wirtualnych pieni¹dzach,
poniewa¿ na ten rok zak³ada siê, ¿e bêdzie to
25 miliardów z³, ale ile siê uda z tego zrealizowaæ,
tego nie wiadomo. W zwi¹zku z tym proszê mi wy-
t³umaczyæ… Skoro przed chwil¹ fundusz liczy³
7 miliardów z³, a 5,5 miliarda to by³a po¿yczka
z funduszu, która wp³ynê³a na Fundusz Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, to proszê mi powiedzieæ, czy to
by³o logiczne, ¿e fundusz mia³ zainwestowane
pieni¹dze w obligacjach i musia³ te pieni¹dze z od-
setek, z dywidend straciæ? Wygl¹da na to, ¿e sko-
ro w funduszu pozosta³o tylko 2,5 miliarda z³, to
on tak naprawdê idzie do likwidacji, bo to s¹ pie-
ni¹dze, które w za³o¿eniu s¹ przeznaczone na ja-
k¹œ czarn¹ godzinê. To jest pierwsze pytanie, ja
bym prosi³, ¿eby pani minister mi tê kwestiê wy-
jaœni³a.

A drugie pytanie dotyczy sytuacji, w jakiej zna-
leŸliœmy siê po zlikwidowaniu emerytur bran¿o-
wych. Proszê mi powiedzieæ, czy wzros³a liczba
osób, które w tej chwili przechodz¹ na rentê. Czy
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych zauwa¿y³ tak¹
tendencjê, ¿e w tej chwili jest wiêksza liczba
wniosków o rentê, ni¿ by³a do tej pory? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo.
Pani Minister! Pani Marsza³ek! Ja mam pytanie

o tendencjê, jaka bêdzie w przysz³oœci. Czy by³y
robione jakieœ prognozy czy badania dotycz¹ce
zachowania dotacji bud¿etowej do KRUS? Ona
w tym roku zmala³a. Chcia³bym poznaæ, je¿eli
mo¿na, przyczyny tej obni¿ki. Czy ta tendencja
bêdzie siê w kolejnych latach utrzymywa³a?

I chcia³bym jeszcze wróciæ do bud¿etu 2009 r.
i dopytaæ o poziom obni¿enia czy oszczêdnoœci,
¿e tak powiem, wynikaj¹cej z blokady œrodków,
je¿eli chodzi o œrodki niewygasaj¹ce. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e ju¿ sama zapowiedŸ, ¿e te œrodki nie-
wygasaj¹ce bêd¹ w taki, a nie inny sposób trak-
towane ju¿ w po³owie roku, spowodowa³a, i¿ nie-
które instytucje z tego zrezygnowa³y i by³y zwroty
do bud¿etu. Ja oczywiœcie chwalê ten instru-
ment, uwa¿am, ¿e on musi byæ poddany wielkiej
dyscyplinie, aczkolwiek jego zanik uwa¿am za
szkodliwy. Myœlê, ¿e on te¿ bêdzie mia³ wp³yw na
deficyt w 2009 r., bo ta nieprecyzyjnoœæ w ocenie
pana ministra, rzêdu 1 miliarda z³, jest dla mnie
troszeczkê niepokoj¹ca. A to t³umaczenie, ¿e nie
da siê okreœliæ wielkoœci zwrotu VAT do 20 stycz-
nia, te¿ budzi mój niepokój.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jurcewicz, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, ja mam trzy pytania.
Pierwsze. Czy s¹ zabezpieczone œrodki na tak

zwany plan B, je¿eli chodzi o szpitale?
Drugie pytanie. Jakie mechanizmy zostan¹

u¿yte, aby poprawiæ wskaŸnik popytu krajowego
brutto? Przepraszam, ale odpowiedzi pana mini-
stra, jakoœ chyba siê nie skupi³em, nie dos³ysza-
³em. I jakie wskaŸniki zosta³y przekazane samo-
rz¹dom do przygotowania bud¿etu? Czy w ocenie
ministerstwa wp³yw przychodów z podatku CIT,
PIT jest zdecydowanie ró¿ny od roku 2009? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Dziêkujê bardzo.
Pierwsza sprawa, Fundusz Rezerwy Demogra-

ficznej. Muszê powiedzieæ, ¿e ja nic nie wiem, ¿eby
w tym roku fundusz udzieli³ po¿yczki…

(SenatorPiotrKaleta:PaniMinister,5,5miliarda…)
…tak, ale to z bud¿etu pañstwa, a nie z Fundu-

szu Rezerwy Demograficznej. Fundusz Rezerwy
Demograficznej póki co posiada œrodki takie, ja-
kie ma zaplanowane, zrealizowane. Na to, ¿eby
fundusz uruchomi³ swoje œrodki, potrzebne jest
rozporz¹dzenie Rady Ministrów, a takiego rozpo-
rz¹dzenia nie by³o. W ostatnich dniach, bodaj¿e
28 czy 29 grudnia, zosta³a udzielona po¿yczka
Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych ze œrod-
ków bud¿etu pañstwa na podstawie ustawy, któ-
ra na to zezwala³a. Dlatego ¿e zgodnie z ustaw¹
o finansach publicznych, ¿eby mo¿na by³o udzie-
liæ po¿yczki ze œrodków bud¿etowych, musi to byæ
ujête w ustawie bud¿etowej. Poniewa¿ w ustawie
bud¿etowej na rok 2009 nie by³o po¿yczki dla
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, to noweli-
zuj¹c ustawê o ubezpieczeniach spo³ecznych
i wpisuj¹c mo¿liwoœæ udzielania po¿yczki z bu-
d¿etu pañstwa dla Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych – bo takiej mo¿liwoœci od 2004 r. nie by³o –
a tak¿e umieszczaj¹c w tej ustawie zapis mó-
wi¹cy, ¿e z Funduszu Rezerwy Demograficznej
fundusz mo¿e dostaæ albo po¿yczkê, albo bez-
zwrotne œrodki, równoczeœnie wpisano, ¿e w roku
2009 z bud¿etu pañstwa mo¿e byæ udzielona fun-

duszowi po¿yczka w kwocie 5,5 miliarda z³, nieop-
rocentowana zreszt¹, i odpowiednich przepisów
ustawy o finansach publicznych siê nie stosuje.
I w ostatnich dniach grudnia, ju¿ po opublikowa-
niu ustawy, taka po¿yczka zosta³a udzielona, co
pozwoli Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych
sp³aciæ niektóre kredyty i tym samym ograniczyæ
koszty obs³ugi d³ugu.

Nie do koñca zrozumia³am drugie pytanie, do-
tycz¹ce rent. O które renty chodzi?

(Senator Piotr Kaleta: Dosyæ ogólnie, czy w tej
chwili jest zwiêkszona liczba wniosków o renty
chorobowe, czy te¿…)

O renty chorobowe? Nie potrafiê na to pytanie
odpowiedzieæ, nie œledzi³am informacji w tej spra-
wie. Generalnie sytuacja by³a taka, ¿e liczba
œwiadczeniobiorców w pewnym okresie zaczê³a
mniej rosn¹æ, to znaczy, nie by³o ju¿ tak zna-
cz¹cych przyrostów liczby emerytów i rencistów
jak w poprzednich miesi¹cach roku. Rozumiem
jednak, ¿e chodzi o renty z tytu³u niezdolnoœci do
pracy. Co do tego, to nie by³o informacji, ¿e dzieje
siê coœ z³ego, ale czy ta liczba wzrasta, czy siê
zmniejsza, trudno mi w tej chwili powiedzieæ. To
jest o tyle trudna sprawa, ¿e aby to rzetelnie oce-
niæ, trzeba by uzyskaæ z ZUS informacjê o tym, ile
jest przyznawanych nowych rent i ile osób uzys-
kuje uprawnienia emerytalne i przestaje pobieraæ
renty. Informacja, któr¹ mamy jako liczbê œwiad-
czeniobiorców, jest saldem tych dwóch danych.
W poprzednich latach by³ taki okres, kiedy liczba
rent z tytu³u niezdolnoœci do pracy bardzo siê
zmniejszy³a, wynika³o to jednak g³ównie z tego, ¿e
osoby pobieraj¹ce rentê osi¹gnê³y wiek emerytal-
ny i zaczê³y pobieraæ emerytury zamiast renty.

KRUS a dotacja. Z KRUS jest sytuacja tego ro-
dzaju, ¿e dotacja do Funduszu Emerytalno-Re-
ntowego sk³ada siê z dwóch czêœci. Jedna czêœæ to
jest to, co dop³acamy do wyp³aty emerytur i rent
i œwiadczeñ z tym zwi¹zanych, a druga to jest ta
czêœæ, która stanowi œrodki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby ubezpieczone w KRUS. Ta
druga czêœæ jest p³ynna, dlatego ¿e podstaw¹ nali-
czania sk³adki jest cena kwintala ¿yta og³aszana
przez prezesa GUS bodaj¿e 30 czy 31 paŸdzierni-
ka. W 2009 r. cena kwintala ¿yta by³a znacznie
ni¿sza ni¿ w poprzednim roku i st¹d obni¿ona zo-
sta³a wysokoœæ œrodków dla KRUS. W przypadku
funduszu rolniczego te¿ obserwujemy obni¿enie
liczby osób, które pobieraj¹ œwiadczenia.

Wydatki niewygasaj¹ce. Rzeczywiœcie,
w 2009 r. nie by³o wydatków niewygasaj¹cych.
Taka informacja zosta³a przekazana do wszyst-
kich dysponentów znacznie wczeœniej. Dlaczego?
By³y dwie przyczyny. Po nowelizacji ustawy bu-
d¿etowej w niektórych jednostkach pojawi³y siê
sygna³y, i¿ jest niedobór œrodków na realizacjê
niektórych wydatków, takich jak œwiadczenia ro-
dzinne, sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby bezrobotne, które by³y finansowane przez
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jednostki samorz¹du terytorialnego. Pojawi³y siê
równie¿ problemy z wyp³at¹ akcyzy od paliw. Uz-
nano wiêc, ¿e nie ma uzasadnienia, aby na ra-
chunkach bud¿etu pozostawa³y niewykorzystane
œrodki, które bardzo czêsto pozostaj¹ na tych ra-
chunkach do 30 czerwca, czyli do maksymalnego
terminu, kiedy mo¿na realizowaæ wydatki niewy-
gasaj¹ce. Potem, jako œrodki niewykorzystane,
zostaj¹ one zwrócone do bud¿etu. Nasza informa-
cja by³a na tyle wczeœnie przekazana, ¿e jedno-
stki, które realizuj¹ zadania, mog³y siê do tego
przygotowaæ. A wiêc tam, gdzie by³a mo¿liwoœæ re-
alizacji wydatków jeszcze w 2009 r., by³a szansa
na to, ¿eby jednak pokoñczyæ zadania, poœci¹gaæ
faktury i dokonaæ p³atnoœci.

OdpowiedŸ na to pytanie bêdzie od razu po-
wi¹zana z odpowiedzi¹ na nastêpne pytanie, do-
tycz¹ce wykonania bud¿etu, dlatego ¿e 31 gru-
dnia, w sytuacji gdy bud¿et by³ ograniczony, zno-
welizowany, na rachunkach jednostek bud¿eto-
wych pozosta³o niewykorzystanych, fizycznie
przekazanych chyba 387 milionów z³. My te œrod-
ki przekazaliœmy, a dysponenci ich nie wykorzy-
stali. Dysponenci nie wyst¹pili… Nie by³y przeka-
zane œrodki bud¿etowe na kwotê ponad 800 milio-
nów z³. Tak ¿e w sumie, mimo dokonywanych blo-
kad – œrodki zmieni³y przeznaczenie, to znaczy,
wydatki zosta³y zg³oszone przez dysponentów, zo-
sta³y zablokowane i nastêpnie, za zgod¹ Komisji
Finansów Publicznych, by³y tworzone nowe rezer-
wy celowe, przeznaczone na sp³atê zobowi¹zañ –
by³o prawie 1 miliard 200 milionów z³, które mo¿-
na by³o przeznaczyæ na sp³atê zobowi¹zañ pocho-
dzacych tylko z tych blokad, a drugi 1 miliard
200 milionów z³ to by³y œrodki, które pozosta³y
niewykorzystane. Tak ¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e po
nowelizacji w bud¿ecie pozosta³y w sumie 2 mi-
liardy 400 milionów z³ – to s¹ dane wstêpne –
z kwoty przeznaczonej na wydatki, które nie zo-
sta³y zrealizowane. A przed nami jeszcze – i to te¿
jest miêdzy innymi powód, dla którego minister fi-
nansów nie mo¿e w tej chwili dok³adnie podaæ, ja-
ka bêdzie kwota deficytu – jest okres przejœciowy,
w którym jednostki zwracaj¹ niewykorzystane
dotacje. Pan senator dobrze wie, ¿e samorz¹dy
potrafi¹ zwróciæ po 31 grudnia œrodki, których nie
wykorzysta³y. Tak ¿e nie mamy jeszcze informacji
o tym, ile tych œrodków bêdzie zwróconych, ponie-
wa¿ spora, z naszego punktu widzenia, kwota po-
zosta³a na rachunkach wojewodów. Przeprowa-
dziliœmy szybk¹ analizê tego, co tam siê sta³o, te-
go, dlaczego w bud¿etach wojewodów, na ich ra-
chunkach wed³ug stanu z 31 grudnia by³o 75 mi-
lionów z³. Okazuje siê w³aœnie, ¿e ju¿ 31 grudnia
samorz¹dy zaczê³y zwracaæ niewykorzystane do-
tacje. To jest miêdzy innymi przyczyna tego, ¿e
dzisiaj trudno jest precyzyjnie powiedzieæ, jaka
kwota wydatków bêdzie rzeczywiœcie zrealizowa-

na, a ile œrodków zostanie jeszcze zwróconych.
Wydaje siê, ¿e po zastosowaniu mechanizmu blo-
kad w bud¿ecie pañstwa na dzieñ 31 grudnia
praktycznie nie powinno byæ zobowi¹zañ wyma-
galnych. Wszystkie zobowi¹zania, jakie wystêpo-
wa³y, zosta³y uregulowane, ³¹cznie z wydatkami
na œwiadczenia dla Policji. Tu muszê powiedzieæ,
¿e, niestety, do 31 grudnia pewne œrodki na ra-
chunkach Policji nie zosta³y wykorzystane.

Je¿eli chodzi o pytania pana senatora Jurcewi-
cza dotycz¹ce planu B, to w rezerwach celowych
jest kwota 620 milionów z³ na dofinansowanie je-
dnostek w zwi¹zku z realizacj¹ planu B oraz in-
nych zadañ s³u¿by zdrowia.

Jeœli chodzi o samorz¹d, to minister finan-
sów, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, do
15 paŸdziernika przekaza³ informacjê o wysoko-
œci subwencji, a tak¿e przekaza³ informacjê
o wysokoœci podatku dochodowego od osób fizy-
cznych, który mo¿e byæ potencjalnie Ÿród³em
dochodów samorz¹du. Problem polega na tym,
¿e samorz¹dy otrzymuj¹ udzia³y w dochodach
z podatku w zale¿noœci od indywidualnego dla
ka¿dego samorz¹du wskaŸnika udzia³u podat-
ku nale¿nego z danego rejonu w stosunku do
podatku ca³kowitego. Samorz¹dy mog¹ przyj¹æ
propozycjê ministra finansów, ale nie musz¹.
Nastêpna informacja zostanie przekazana do
samorz¹dów po og³oszeniu ustawy bud¿etowej,
czyli prawdopodobnie w po³owie lutego. Regio-
nalne izby obrachunkowe zebra³y informacje od
samorz¹dów, je¿eli chodzi o projekty ich bud¿e-
tów. Prawdopodobnie jutro taka informacja zo-
stanie opublikowana na naszych stronach in-
ternetowych. Ja, niestety, nie mogê podaæ pañ-
stwu tych danych – wiem, ¿e s¹ one przygotowy-
wane, ale jeszcze ich nie widzia³am. Zobaczê je
jutro rano i wtedy opublikujê.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora, doty-
cz¹ce podjêcia przez ministra finansów czy przez
rz¹d dzia³añ dotycz¹cych zwiêkszenia popytu, to –
jakby tu powiedzieæ – jest to taka sytuacja, ¿e de-
cyzjê o tym podejmuj¹ indywidualnie obywatele
i podmioty gospodarcze. Jakie tutaj mog¹ byæ
dzia³ania rz¹du? Ustanowienie wszystkich ob-
ci¹¿eñ tak, ¿eby w miarê mo¿liwoœci jak najwiêcej
œrodków pozosta³o do dyspozycji obywatela i ¿eby
on móg³ indywidualnie podejmowaæ decyzje
o tym, w jaki sposób te œrodki chce wykorzystaæ.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Kilka osób chce zadaæ pytanie pani minister,

potem jest jeszcze sporo osób do g³osu w dyskusji.
Mówiê to, poniewa¿ widzê przedstawicieli rz¹du,
którzy czekaj¹ na kolejne punkty naszych obrad.
Chcia³abym uprzedziæ, ¿e procedowanie nad pier-

47. posiedzenie Senatu w dniu 11 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2010 39

(sekretarz stanu E. Suchocka-Roguska)



wszym punktem chwilê potrwa. Uprzedzam pañ-
stwa, ¿e kilkanaœcie osób chce zabraæ g³os w dys-
kusji.

Teraz zapyta pani¹ minister pan Maciej Klima,
a potem kolejni senatorowie – Ryszard Bender
i Lucjan Cichosz.

Proszê uprzejmie, pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Pani Marsza³ek, Pani Minister, mam kilka krót-

kich pytañ.
W ustawie bud¿etowej na rok 2010 w art. 3 jest

zapis: przychody bud¿etu pañstwa w wysokoœci
352 miliardów, rozchody rzêdu 285 miliardów.
Chodzi mi o potwierdzenie lub te¿ zaprzeczenie.
Czy to jest prawda, czy nie? Tylko tyle.

Nastêpne pytanie. Na pocz¹tku stycznia us³ysze-
liœmy bardzo mi³¹ wiadomoœæ, zakomunikowan¹
przez pana ministra, ¿e dochody podatkowe i niepo-
datkowe rz¹du w 2009 r. by³y 9–11 miliardów z³ wiê-
ksze ni¿ zaplanowane po nowelizacji w sierpniu. Te-
raz przygl¹dam siê dochodom zaplanowanym w tym
tak zwanym lepszym roku, bo pañstwo planujecie,
¿e przyrost PKB bêdzie rzêdu nawet 2%. Poniewa¿
w 2009 r. de facto uzyskano dochody wy¿sze ni¿ te,
które pañstwo planujecie w 2010, wiêc mo¿na mnie-
maæ, ¿e ostro¿noœæ rz¹du i ostro¿noœæ ministra fi-
nansów jest nadmierna. Prawdopodobnie te docho-
dy podatkowe i niepodatkowe powinny byæ wy¿sze.
Rozumiem, ¿e ta informacja do pañstwa dotar³a po
skonstruowaniu bud¿etu, ale chodzi mi o pani opi-
niê w tej sprawie, bo to jest kwestia, która niew¹tpli-
wie bêdzie rzutowa³a na najbli¿szy czas.

I ostatnie pytanie, te¿ krótkie, o dywidendy
i wp³aty z zysku. Pañstwo planujecie ponad 4 mi-
liardy 223 miliony z³. Uzyskaliœmy informacjê z Na-
rodowego Banku Polskiego o doœæ rekordowym zys-
ku w 2009 r., powy¿ej 4 miliardów z³. Czy w zapla-
nowanych dochodach niepodatkowych uwzglêdni-
liœcie pañstwo te ewentualne dochody Narodowego
Banku Polskiego? W poprzednim roku us³yszeliœ-
my, ¿e by³y zakusy rz¹du na pozyskanie tych do-
chodów. Chcia³bym w tym momencie uzyskaæ te¿
informacjê, czy dochody podatkowe i niepodatkowe
nie powinny byæ wy¿sze w zwi¹zku z tak¹ sugesti¹,
która siê pojawi³a? To mo¿e tyle. Dziêki.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Ryszard Bender, zada py-

tanie.

Senator Ryszard Bender:
Pani Wiceminister, pan minister Rostowski,

pani zwierzchnik, powiedzia³, ¿eby ze szczegó³ami
zwracaæ siê do pani. Poleci³ to nam, senatorom.

A wiêc zwracam siê do pani, bo pan minister poja-
wi³ siê w naszej Izbie jak meteoryt nad Ziemi¹
i znik³. W zwi¹zku z tym, chocia¿ pytanie nie doty-
czy drobiazgu, chcê pani¹ zapytaæ o sprawê sty-
pendiów. Przed chwil¹ zosta³em wrêcz zobligowa-
ny przez jakiegoœ stoczniowca do tego, ¿eby za-
braæ g³os. Córka moja nie bêdzie mog³a studiowaæ
– mówi³ stoczniowiec czy by³y stoczniowiec.

Czy jest szansa, ¿eby zwiêkszyæ pulê, któr¹ siê
przewiduje w bud¿ecie na stypendia, a przynaj-
mniej tego zapisu nie skreœlaæ? O to mnie pyta³
przez telefon stoczniowiec, który zaobserwowa³,
¿e jestem na sali. W zwi¹zku z tym zabieram g³os
i pytam pani¹ minister.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Lucjan Cichosz, proszê.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, moje pytanie brzmi nastêpu-

j¹co. W planowanym bud¿ecie w bud¿etach woje-
wodów s¹ najwiêksze ciêcia. Jak sobie poradz¹
wojewodowie z instytucjami, które musz¹ utrzy-
mywaæ? Mam tu na myœli chocia¿by doradztwo
rolnicze czy inspektoraty weterynaryjne. Do-
tkniête s¹ zmniejszeniem, i to znacznym, równie¿
nak³ady na prace geodezyjno-urz¹dzeniowe i na
rolnictwo ekologiczne. S¹dzê, ¿e w tym uk³adzie
na postêp biologiczny w produkcji zwierzêcej
i roœlinnej takich ciêæ, jak s¹ zaplanowane, byæ
nie powinno. Te spadki, dzisiaj mo¿e nawet dra-
styczne w niektórych dzia³ach, bêd¹ skutkowa³y
w przysz³oœci naprawdê powa¿nymi restrykcjami,
chocia¿by jeœli chodzi o postêp biologiczny. Nie
wyobra¿am sobie rolnictwa i rozwoju hodowli
w przysz³oœci, skoro ograniczamy wydatki na te
dziedziny nauki.

Dlatego pytam, czym jest podyktowane tak dra-
styczne zmniejszenie œrodków na ten dzia³ gospo-
darki narodowej. Ja rozumiem, ¿e trudno by³o z³o-
¿yæ bud¿et na ten rok, ale s¹dzê, ¿e niektóre przyjê-
te dzia³ania naprawdê bêd¹ negatywnie skutkowa-
³y w przysz³oœci. Spadek nak³adów na prace geode-
zyjno-urz¹dzeniowe jest rzêdu prawie 90%.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze.)

Czy to nie jest za wiele? Chodzi o dziedziny do-
tkniête zmniejszeniem nak³adów bud¿etowych.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
I proszê uprzejmie pani¹ minister o odpowiedŸ.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Pytania pana senatora Klimy. Oczywiœcie po-
twierdzam: te wszystkie informacje, które s¹
w art. 3, s¹ zgodne z za³¹cznikiem nr 5 do ustawy
bud¿etowej. Czyli przychody 352 miliardy, roz-
chody 285 miliardów z³. Ró¿nica 66 miliardów z³
jest na finansowanie potrzeb po¿yczkowych bu-
d¿etu pañstwa w roku 2010, czyli deficytu bud¿e-
tu pañstwa w wysokoœci 52 miliardów z³ i deficytu
bud¿etu œrodków europejskich – 14 miliardów z³.

Je¿eli chodzi o kolejne pytanie, to, Panie Sena-
torze, w momencie, kiedy by³ przygotowywany
projekt ustawy bud¿etowej, szacunek Minister-
stwa Finansów, dotycz¹cy poziomu mo¿liwych do
zrealizowania podatkowych i niepodatkowych do-
chodów bud¿etu pañstwa, wynosi³ 235 miliardów
861 milionów z³, czyli by³ znacznie ni¿szy od do-
chodów, które faktycznie mo¿na osi¹gn¹æ.
W zwi¹zku z tym istnieje bardzo du¿e prawdopo-
dobieñstwo, ¿e dochody zrealizowane w roku
2010 bêd¹ odpowiednio wy¿sze i pozwol¹ na ogra-
niczenie deficytu bud¿etu pañstwa.

W ramach planowanych dywidend i wp³at z zy-
sku nie ma przewidzianej wp³aty z zysku Narodo-
wego Banku Polskiego. Jest to zupe³nie odrêbna
kategoria dochodów bud¿etu pañstwa. Ona nigdy
nie znajdowa³a siê w tej kategorii „dywidendy
i wp³aty z zysku”, dlatego ¿e te œrodki s¹ pozyski-
wane od podmiotów gospodarczych. Ale podczas
konstruowania projektu ustawy bud¿etowej nie
by³o ¿adnych sygna³ów z Narodowego Banku Pol-
skiego, ¿e mo¿e on osi¹gn¹æ zysk i taka wp³ata
mo¿e byæ w projekcie ustawy bud¿etowej zapisa-
na. Zreszt¹ jeœli pan senator œledzi dyskusje na
ten temat, to pan wie, ¿e do dnia dzisiejszego pre-
zes NBP nie jest w stanie powiedzieæ, jaki napraw-
dê ten zysk bêdzie i jakie œrodki mog³yby byæ
wp³acone do bud¿etu pañstwa. W zwi¹zku z tym
nie mo¿na tego w tej chwili zaplanowaæ. Ale je¿eli
taka wp³ata zostanie dokonana, to niew¹tpliwie
œrodki te nie zostan¹ przeznaczone na ¿aden inny
cel jak tylko na zmniejszenie deficytu bud¿etu
pañstwa.

Szczerze mówi¹c, Panie Senatorze, ja nie do
koñca wiem, na czym polega problem z tymi
150 milionami z³, je¿eli chodzi o szkolnictwo wy¿-
sze. W Sejmie pojawi³a siê poprawka mówi¹ca
o tym, ¿eby o 150 milionów z³ zwiêkszyæ wydatki
na stypendia i ograniczyæ, o ile dobrze pamiêtam,
œrodki na wspó³finansowanie programów unij-
nych, i to od razu na wejœciu spowodowa³o, ¿e ta-
ka poprawka nie mog³a uzyskaæ akceptacji rz¹du.
Szkolnictwo wy¿sze jako jeden z nielicznych dzia-
³ów ma dynamikê wydatków wynosz¹c¹ 102,7%,
czyli wydatki w roku 2010 s¹ wy¿sze ni¿ zrealizo-
wane w roku 2009. Ja mówiê tylko o œrodkach
krajowych, dlatego ¿e wszystkie œrodki unijne s¹

ju¿ z tego bud¿etu wy³¹czone. Tak wiêc wydaje
siê, ¿e tu…

(Senator Ryszard Bender: Uda siê, czy siê nie
uda zwiêkszyæ, Pani Minister?)

Myœlê, ¿e w tej chwili znalezienie takiej kwoty
w bud¿ecie by³oby trudne.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Cicho-
sza, to ja nie wiem, czy tutaj nie ma pewnego nie-
porozumienia, zw³aszcza ¿e pan senator powie-
dzia³ o ograniczeniu wydatków o 90%. Wydaje siê,
¿e to mo¿e byæ sytuacja tego rodzaju, ¿e – przepra-
szam za okreœlenie – ¿ywcem zosta³y wziête wy-
datki roku 2009 ³¹cznie ze œrodkami unijnymi.
W bud¿ecie na rok 2010 œrodków unijnych ju¿ nie
ma, w zwi¹zku z tym porównywanie tych wielkoœ-
ci nie do koñca jest prawid³owe. Ale ka¿dy woje-
woda indywidualnie ustala³, ile w ramach swoje-
go bud¿etu mo¿e przeznaczyæ na finansowanie
okreœlonych jednostek. Ja spróbujê co do tego siê
zorientowaæ i myœlê, ¿e bêdzie okazja, ¿ebym jesz-
cze w trakcie prac nad bud¿etem w takim trybie
bardziej roboczym przekaza³a panu senatorowi
informacjê, jak wygl¹da ten problem, dlatego ¿e
niew¹tpliwie takie analizy w Ministerstwie Finan-
sów by³y przygotowywane, ale ja niestety nie mam
ich przy sobie. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

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

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, pytanie podstawowe. Kiedy pol-

ski rz¹d zacznie traktowaæ powa¿nie polskich rol-
ników i zacznie stosowaæ mechanizmy krajowego
wsparcia? Jeszcze za poprzedniej koalicji zosta³y
wypracowane takie mechanizmy, ¿e bêdzie zwrot
akcyzy w 100%, ¿e bêdzie porównywalny ze zwro-
tem w krajach starej Piêtnastki. I przyk³ad: w Bel-
gii jest stuprocentowy zwrot akcyzy w przypadku
paliwa rolniczego, a w Polsce dalej nie ma, mog³o-
by byæ 1 z³ 4 gr, a jest 85 gr. Dlaczego rz¹d nie chce
wyrównywaæ tych tak zwanych dochodów rolni-
czych, kiedy i tak mamy ni¿sze dochody ni¿ w sta-
rej Piêtnastce? To by³o priorytetem, by³o przyrze-
czone, ¿e to bêdzie. I to siê zatrzyma³o dwa lata te-
mu i teraz trzeci rok ju¿ tego nie ma. Czy rz¹d nie
widzi takiej mo¿liwoœci – a gdyby zg³oszono po-
prawkê, to czy chcia³by j¹ przyj¹æ – aby po pier-
wsze, zmieniæ rozporz¹dzenie, które okreœli³oby
stawkê, a po drugie… Gdyby znaleziono œrodki na
dofinansowanie i wskazano je w poprawce, to czy
rz¹d zechcia³by przyj¹æ tak¹ poprawkê, ¿eby na-
reszcie pokazaæ, ¿e nie tylko obci¹¿enia dodatko-
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we… Bo niedawno uchwaliliœmy ustawê o fundu-
szu autostrad i torów kolejowych – bodaj¿e trosz-
kê inne jest brzmienie tego, ale taki jest sens –
w której siê nak³ada stawkê 16 gr za 1 l oleju na-
pêdowego i rolnicy, u¿ywaj¹c oleju napêdowego
do pracy w polu, bêd¹ p³aciæ na autostrady. Jeœli
tak¹ drog¹ bêdziemy szli, to nigdy nie zrównamy
siê z rolnikami starej Unii Europejskiej, zawsze
bêdziemy siê cofaæ.

I kolejne pytanie. Ile œrodków zosta³o wyda-
nych z zaplanowanych w 2009 r. na wspóln¹ poli-
tykê roln¹? Czy wszystkie zaplanowane œrodki zo-
sta³y wydane? Jak widzê, w tym roku planowa-
nych œrodków jest du¿o, podaje siê, ¿e jest to na-
wet kwota 17 miliardów z³. Pytanie: ile zosta³o wy-
danych w ubieg³ym roku, tak jak ju¿ mówi³em,
i czy rzeczywiœcie te œrodki s¹ takie, jak nam przy-
s³uguj¹, czy to jest wirtualne? Bo ze wzglêdu na
to, ¿e sk³adka by³a liczona wed³ug innego przelicz-
nika, wychodzi na to, ¿e my dostajemy tylko tak
zwan¹ rekompensatê w czêœci, bo to nie s¹ œrodki
wiêksze o ponad 3 miliardy z³, tylko to powstaje na
skutek przeliczenia euro na z³otówki. Jak to siê
ma do rzeczywistych podwy¿szeñ?

I nastêpna sprawa, pani nawet ju¿ o tym wspo-
mnia³a. Rzeczywiœcie KRUS dosta³ mniejsze œrod-
ki. Mam informacjê, ale proszê o potwierdzenie:
czy œrodków na KRUS jest rzeczywiœcie mniej
o 1,5 miliarda z³ ze wzglêdu na zmianê przeliczni-
ka odnosz¹cego siê do ¿yta? Czy to jest taka kwo-
ta? A z tego wynika, ¿e równie¿ dostêpnoœæ do
œwiadczeñ rolników na wsi bêdzie jeszcze bardziej
ograniczona, gdy¿ jak narodowy fundusz mówi,
brakuje mu œrodków. Czy rolnicy znowu nie bêd¹
mieli dostêpu do us³ug medycznych?

To mo¿e tyle, a póŸniej jeszcze raz, bo rozu-
miem, ¿e pan marsza³ek tylko minutê pozwala za-
dawaæ pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
To ju¿ wszystkie?
(Rozmowy na sali)
To ja mo¿e odpowiem.
Je¿eli chodzi o pierwsze pytanie… Panie Sena-

torze, ja nie potrafiê odpowiedzieæ na pytanie, czy
je¿eli bêd¹ dodatkowe œrodki, to rz¹d bêdzie zmie-
nia³ rozporz¹dzenie. Ja nie mam upowa¿nienia,
¿eby wypowiadaæ siê w tej kwestii. Rz¹d przyj¹³
rozporz¹dzenie, w którym jest zwrot akcyzy w wy-
sokoœci 85 gr, i taki poziom zwrotu akcyzy dziœ

obowi¹zuje. Nie mogê w tym zakresie odpowiadaæ
w imieniu ani rz¹du, ani ministra rolnictwa.

Je¿eli chodzi o wspóln¹ polityk¹ roln¹, to tutaj
œrodki s¹ naliczone zgodnie z naszymi zobowi¹za-
niami, czyli jest ta pula œrodków… Myœlê, ¿e pan
minister Plocke by³by lepszym ode mnie odpowia-
daj¹cym. Z mojej wiedzy wynika, ¿e sytuacja jest
taka: tyle œrodków, ile nam przys³uguje z Unii Eu-
ropejskiej, czyli taki procent dop³at, który mo¿e-
my dostaæ, jest przeliczanych zgodnie z kursem
z dnia chyba 30 wrzeœnia. Jest to kurs korzy-
stniejszy ni¿ w roku 2009, ni¿ kurs z wrzeœnia
2008 r., czyli do rolników pop³ynie z tego tytu³u
wiêksza pula œrodków. Przy tym poziom tych
œrodków, które daje Unia Europejska, jest taki,
jaki wynika z zawartego traktatu. Rz¹d polski ma
uprawnienie, które zosta³o zrealizowane, ¿eby do-
³o¿yæ pewn¹ pulê œrodków ze œrodków krajowych.
I taka maksymalna pula, która jest mo¿liwa do
do³o¿enia w roku 2010 – ja patrzê, ale pan mini-
ster Plocke kiwa g³ow¹, to znaczy, ¿e mówiê pra-
wdê – zosta³a do³o¿ona.

Ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieæ, ja-
ka dok³adnie kwota zosta³a do 31 grudnia przeka-
zana przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa na dop³aty bezpoœrednie. Takie da-
ne sprawozdawcze bêd¹ do nas dopiero wp³ywa³y.
Ale pula œrodków, która by³a dostêpna z ograni-
czeniem – nie umiem w tej chwili powiedzieæ jaka
dok³adnie – pula kilkuset milionów z³otych… Mu-
sieliœmy zmieniæ przeznaczenie rezerwy ósmej
i przeznaczyæ j¹ na sfinansowanie zwiêkszonej
sk³adki do bud¿etu Unii Europejskiej i wtedy
o chyba 300 czy 400 milionów z³ zosta³a obni¿ona
ta czêœæ rezerwy ósmej, która by³a przeznaczona
na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Musie-
liœmy zgromadziæ kwotê ³¹cznie nieco ponad 1 mi-
liard z³ i to siê rozk³ada³o na ponad 600 milio-
nów z³ z funduszy strukturalnych i oko³o 400 mi-
lionów z³ ze œrodków przeznaczonych na wspóln¹
politykê roln¹. Ale to zostanie w pewien sposób
uzupe³nione w roku 2010, dlatego ¿e dop³aty s¹
wyp³acane od 1 grudnia do chyba 30 czerwca
i w nastêpnym roku jest znowu ten sam cykl.
W ka¿dym razie na pewno ta pula œrodków, która
jest na wspóln¹ politykê roln¹, jest pul¹ maksy-
maln¹, która zgodnie z traktatem mog³a byæ zrea-
lizowana.

Teraz patrzê na Fundusz Emerytalno-Rento-
wy, na jego plan finansowy. I szczerze mówi¹c,
sytuacja wygl¹da w ten sposób, ¿e na finanso-
wanie wyp³at emerytur i rent, czyli jak gdyby na
to dofinansowanie podstawowej dzia³alnoœci
funduszu, przewidywana dotacja z bud¿etu w
2009 r. wynosi³a 15 miliardów 805 milionów,
a planowana na ten rok – 15 miliardów 445 mi-
lionów, czyli ró¿nica to jakieœ 350 milionów z³.
Z kolei w przypadku sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne ró¿nica jest prawie rzêdu 700 milio-
nów z³, dlatego ¿e sk³adka planowana na rok
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2009 to by³y 2 miliardy 729 milionów, a sk³adka
planowana na rok 2010 to 2 miliardy 65 milio-
nów z³. Jednak, Panie Senatorze, nigdy nie zgo-
dzê siê z tym, ¿e wysokoœæ sk³adki ma wp³yw na
dostêp do œwiadczeñ zdrowotnych. System
ubezpieczenia zdrowotnego jest skonstruowany
w ten sposób, ¿e ka¿dy obywatel ma prawo do
pe³nego dostêpu do œwiadczeñ, niezale¿nie od
sk³adki, która z tego tytu³u jest za niego wp³aca-
na. Tak ¿e tutaj absolutnie nie mo¿na wi¹zaæ
wysokoœci wp³ywów z funduszu emerytalno-re-
ntowego do Narodowego Funduszu Zdrowia
z dostêpem do œwiadczeñ. Inaczej mo¿na by³oby
powiedzieæ, ¿e osoby, za które p³ac¹ wojewodo-
wie, kiedy sk³adka jest inaczej ustalana, te¿
mia³yby trudniejszy dostêp. Nie ma w ogóle ta-
kiej mo¿liwoœci, nie ma takich zasad korzysta-
nia ze œwiadczeñ zdrowotnych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klima, proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Nie wiem, mo-
¿e to pytanie pad³o wczeœniej.

Czy planowane jest w bud¿ecie blokowanie ja-
kichœ œrodków, tak jak to by³o w roku poprzed-
nim, a jeœli tak, to w jakich czêœciach, w jakich re-
sortach? I co jest ewentualnie powodem? To jest
jedno pytanie.

W drugim pytaniu chodzi o dochody z 2009 r.
przechodz¹ce na 2010 r. Czy s¹ takowe i w jakiej
sumie ewentualnie siê zamkn¹?

Teraz bardziej szczegó³owe pytania z zakresu
czêœci dotycz¹cej zdrowia, czêœci 46.

Wiadomo, ¿e jednym z priorytetów rz¹du jest
wykorzystanie funduszy unijnych, dlatego ze
zdziwieniem stwierdzam, ¿e wspó³finansowanie
projektów z udzia³em Unii Europejskiej jest
mniejsze w stosunku do 2009 r. o prawie 60 milio-
nów. Chcia³bym us³yszeæ wyjaœnienie, dlaczego
tak jest.

Nastêpne pytanie. Co powoduje, ¿e œwiadcze-
nia wysokospecjalistyczne dotycz¹ce zwalczania
AIDS, zwalczania narkomanii i przeciwdzia³ania
alkoholizmowi zosta³y uznane przez resort zdro-
wia za niewymagaj¹ce podobnych nak³adów jak
w 2009 r., tylko mniejszych?

Kolejne pytanie dotyczy wydatków maj¹tko-
wych szpitali klinicznych. To te¿ jest dziwna spra-
wa. Zmniejszenie w dzisiejszych czasach tych wy-
datków, kiedy wszyscy wiemy, jakie s¹ te wydatki

w Narodowym Funduszu Zdrowia… A to te¿ bê-
dzie kilkadziesi¹t milionów mniej ni¿ w 2009 r.

To wszystko. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o blokowanie, to

nie ma ¿adnych takich zamierzeñ jak w roku
2009. Pan minister Rostowski w swojej wypowie-
dzi ju¿ coœ sygnalizowa³. Po prostu w momencie,
kiedy uznano, ¿e sytuacja gospodarcza jest taka,
¿e mo¿e byæ potrzebna nowelizacja ustawy bu-
d¿etowej, zdecydowano siê na ustalenie, wspól-
nie z dysponentami, kwot, które nie bêd¹ anga-
¿owane. W styczniu 2007 r. nie by³o akcji bloka-
dy, po prostu ustalono, ¿e na wypadek, gdyby
trzeba by³o nowelizowaæ ustawê bud¿etow¹, mu-
si byæ taka pula œrodków, których ograniczenie
nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla
dysponentów i nie spowoduje wyst¹pienia zobo-
wi¹zañ. Z tego wzglêdu ju¿ na prze³omie stycznia
i lutego sygnalizowano, ¿e byæ mo¿e pewna kwo-
ta wydatków nie bêdzie mog³a byæ zrealizowana.
Ka¿dy z dysponentów mia³ mo¿liwoœæ okreœle-
nia, które wydatki nie musz¹ byæ realizowane od
razu, tylko mog¹ poczekaæ. I dysponenci korzy-
stali z tego prawa. Porównanie pierwotnych zg³o-
szeñ dotycz¹cych tego, jakie wydatki nie bêd¹ re-
alizowane, a tego, co zosta³o faktycznie ujête
w nowelizacji, wskazuje, ¿e w niektórych przy-
padkach oszczêdnoœci pojawia³y siê samoistnie,
chocia¿by z tego wzglêdu, ¿e nie by³o mo¿liwoœci
zrealizowania zadania, na przyk³ad z powodu
procedur przetargowych. Ale w 2010 r. nie ma ta-
kiego zagro¿enia, ¿eby ustawa bud¿etowa mu-
sia³a byæ nowelizowana z tego wzglêdu, ¿e nie bê-
d¹ zrealizowane dochody, w zwi¹zku z tym nie
przewidujemy tego typu dzia³añ.

Je¿eli chodzi o dochody przychodz¹ce, to
wszystkie dochody, które wp³ynê³y do bud¿etu
pañstwa do 8 stycznia, a mia³y piecz¹tkê prze-
lewu sprzed 1 stycznia, s¹ uznawane za docho-
dy z roku 2009. Wszystkie te dochody, które
wp³yn¹ b¹dŸ ju¿ zosta³y przekazane po tym ter-
minie, s¹ ju¿ dochodami z roku 2010. Nie ma
takiego dochodu, który z jakiegoœ powodu
by³by od³o¿ony w czasie, na którego realizacjê
by oczekiwano.

Je¿eli chodzi o czêœæ 46, to wydaje mi siê, ¿e
pierwsze pytanie jest prostsze. Chodzi o œrodki
unijne. W 2009 r. w czêœci 46 by³y zarówno
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œrodki na wspó³finansowanie, jak i te œrodki,
które s¹ dochodami pochodz¹cymi z bud¿etu
Unii Europejskiej, czyli te, które podlegaj¹ re-
fundacji. W 2010 r. bud¿et œrodków unijnych
jest ju¿ wy³¹czony i w czêœci 46, w ochronie
zdrowia, w sumie tych œrodków unijnych ma-
my prawie 214 milionów z³. To, co jest w czêœci
46, w za³¹czniku nr 2, to jest tylko ta czêœæ, któ-
ra stanowi wspó³finansowanie b¹dŸ jeszcze po-
moc techniczn¹, je¿eli resort z tych œrodków
korzysta.

Je¿eli chodzi o szczegó³owe wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ poszczególnych zadañ, to jest to ju¿
wybór resortu. Myœlê, ¿e je¿eli bêdzie taka potrze-
ba, to minister zdrowia przeka¿e panu senatorowi
szczegó³ow¹ informacjê i wyjaœni, jakie by³y prze-
s³anki tego, ¿e okreœlone wydatki zosta³y ograni-
czone w stosunku do 2009 r. W przypadku wydat-
ków inwestycyjnych sytuacja jest tego rodzaju, ¿e
w wielu przypadkach inwestycje s¹ nie do koñca
przygotowane i nie ma mo¿liwoœci zrealizowania
wydatków w takiej kwocie, jaka pierwotnie wyda-
wa³a siê mo¿liwa do realizacji. Jeœli mo¿na, Panie
Senatorze, to szczegó³ow¹ informacjê przeka¿emy
póŸniej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Minister, ja bym chcia³ wróciæ do proble-

mu œrodków inwestycyjnych, i to, niestety,
w s³u¿bie zdrowia, poniewa¿ w projekcie bud¿etu
na 2010 r. Sejm przyj¹³ ograniczone wysokoœci
œrodków inwestycyjnych. Chcia³bym siê pos³u¿yæ
przyk³adem inwestycji realizowanej przez Gdañ-
ski Uniwersytet Medyczny, który kilka lat temu
rozpocz¹³ inwestycjê na bazie zapewnieñ ministe-
rialnych dotycz¹cych transz, jakie mia³ otrzymy-
waæ. W wyniku przetargu powo³a³ wykonawcê,
dzisiaj jest ju¿ stan surowy. Efekt tego projektu
bud¿etu jest taki, ¿e Gdañski Uniwersytet Medy-
czny otrzyma w 2010 r. mniej o 30 milionów z³
w stosunku do planu.

Pytanie moje zmierza do wyjaœnienia tego, czy
jesteœmy œwiadomi skutków takiej sytuacji, bo
oczywiœcie trzeba bêdzie zerwaæ umowê z wyko-
nawc¹, trzeba te¿ bêdzie zap³aciæ karê. Abstrahu-
jê ju¿ tutaj od cyklu realizacji tej inwestycji, która
siê oczywiœcie wyd³u¿y, z du¿ymi szkodami dla tej
inwestycji, ale z jakich œrodków i kto bêdzie mu-
sia³… No, kto bêdzie musia³ zap³aciæ, to ja wiem,
ale z jakich œrodków Gdañski Uniwersytet Medy-
czny ma zap³aciæ kary, które s¹ dosyæ wysokie?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Panie Senatorze, mog³abym odwróciæ pytanie

i zapytaæ, na jakiej podstawie Gdañski Uniwersy-
tet Medyczny zaci¹gn¹³ zobowi¹zania, skoro nie
mia³ ¿adnego formalnego przyzwolenia.

(Senator Janusz Rachoñ: Mogê odpowiedzieæ.)
W bud¿ecie funkcjonuj¹ promesy, prawda?
(Senator Janusz Rachoñ: Dok³adnie. I on takie

promesy mia³.)
Od ministra finansów?
(Senator Janusz Rachoñ: Nie. Od swojego mini-

stra resortowego. Mogê?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê, proszê.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Minister, ja muszê powiedzieæ, ¿e w wy-

padku takiej du¿ej inwestycji nie widzê innej mo¿-
liwoœci. Ja nie znam przypadku, ¿eby którykol-
wiek inwestor takiego typu jak uniwersytet medy-
czny móg³ dostaæ promesê od ministra finansów
na trzy czy cztery lata naprzód. W planie na kolej-
ne lata, ja mam te dokumenty, zapisane by³y ko-
lejne transze, oczywiœcie jako projekty. Ale ina-
czej nie mo¿na by³o og³osiæ przetargu. To jest
oczywista sprawa. Tak dzia³amy w naszym kraju.
Ja podajê tylko przyk³ad Gdañskiego Uniwersyte-
tu Medycznego, bo to spotka³o nie tylko Gdañski
Uniwersytet Medyczny, ale i inne akademie, które
mia³y rozpoczête tego typu inwestycje.

(Senator Maciej Klima: Z wyj¹tkiem wroc³aw-
skiego.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Panie Senatorze, ja myœlê, ¿e jeœli bêdê mog³a
pana marsza³ka o to poprosiæ, to potem pan mini-
ster Rzemek z Ministerstwa Zdrowia móg³by
udzieliæ informacji, bo on na pewno ma bardziej
szczegó³ow¹ wiedzê na ten temat. Ja chcia³abym
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tylko powiedzieæ panu senatorowi jedn¹ rzecz.
W nowej ustawie o finansach publicznych mamy
ju¿ mo¿liwoœæ udzielania promes na wszelkiego
rodzaju wydatki inwestycyjne. W zwi¹zku z tym
wydaje siê, ¿e gdyby ju¿ by³o tak, ¿e wszystkie
harmonogramy realizacji s¹ harmonogramami
rzetelnymi, ¿e wszystkie wartoœci kosztorysowe
s¹ wartoœciami rzetelnymi, zupe³nie spokojnie
mo¿na wydawaæ promesy. W wypadku inwestycji
realizowanych ze wspó³udzia³em œrodków unij-
nych mamy wydane promesy do roku 2012.

(Senator Janusz Rachoñ: Ja wiem, oczywiœcie.
To jest zupe³nie inna sytuacja.)

Czy to jest zupe³nie inna sytuacja? Tu te¿ ist-
nieje pewne zagro¿enie. To jest raczej kwestia tego
rodzaju, ¿e harmonogramy, a tak¿e wartoœci rea-
lizowanych zadañ s¹ nowelizowane, s¹ na bie¿¹co
uaktualniane. Po uzyskaniu danych z przetargu
natychmiast dociera do nas informacja, jaka jest
faktyczna wielkoœæ œrodków, które bêd¹ niezbêd-
ne. Wydaje siê, ¿e taki system mo¿na bêdzie uru-
chomiæ równie¿ w odniesieniu do dzisiejszych in-
westycji wieloletnich, a szczególnie do wielolet-
nich programów inwestycyjnych, co zmobilizuje,
moim zdaniem, realizatorów tych programów do
rzetelnego przygotowywania wszelkiej dokumen-
tacji. Pan senator wie i ja wiem, wszyscy wiedz¹,
¿e bardzo czêsto dzia³a to na takiej zasadzie, ¿e
pierwsza informacja o wartoœci kosztorysowej jest
doœæ zachêcaj¹ca i wydaje siê, ¿e nie bêdzie to po-
wodowa³o takich skutków. No ja mam niestety
smutne doœwiadczenia, pan marsza³ek chyba te¿
takie wielkoœci pamiêta. Na ogó³ potem siê okazu-
je, ¿e tak naprawdê to wartoœæ kosztorysowa jest
trzy razy wiêksza i tej inwestycji nigdy nie mo¿na
skoñczyæ, bo jak wydaje siê, ¿e brakuje nam tylko
50 milionów, to okazuje siê, ¿e to nieprawda, bo
brakuje nam 350 milionów.

(Senator Janusz Rachoñ: Czy mogê?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê, proszê.

Senator Janusz Rachoñ:

Mam jeszcze pytanie, kto bêdzie p³aci³ te kary
umowne. Ja muszê powiedzieæ, jeœli pani mini-
ster pozwoli, ¿e w momencie gdy og³aszam prze-
targ, og³aszam ten przetarg na konkretny projekt,
z konkretnymi œrodkami. Wiem, jaka jest war-
toœæ, wykonawca mo¿e wygraæ przetarg na ni¿sz¹
wartoœæ, ale nie na wy¿sz¹. Podpisujê dwustron-
n¹ umowê. Jak nie mam œrodków, to zrywam
umowê i wykonawca obci¹¿a mnie kar¹. Kto za-
p³aci tê karê?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê, Pani Minister.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Niew¹tpliwie kary bêd¹ elementem kosztów in-

westycji, tak to siê odbywa. Ale jeœli mo¿na prosiæ,
Panie Senatorze, nie wiem, czy teraz czy póŸniej,
Panie Marsza³ku…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Mo¿e
póŸniej, niech pani po prostu skoñczy.)

Mo¿e pan minister Rzemek powróci³by do tego
pytania i szerzej powiedzia³ o tych inwestycjach.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, grupa senatorów Platformy Oby-

watelskiej przedstawi³a inicjatywê nowelizacji
ustawy o szkolnictwie wy¿szym, której celem jest
miêdzy innymi podporz¹dkowanie pañstwowych
wy¿szych szkó³ zawodowych marsza³kom woje-
wództw. Czy to jest ko³o ratunkowe rzucane mini-
strowi szkolnictwa wy¿szego po to, ¿eby wydatki
na utrzymanie tych szkó³ przenieœæ do samo-
rz¹dów, czy te¿ merytoryczna sprawa?

Drugie pytanie, które chcia³abym zadaæ. Ile
³¹cznie, w sumie, Ministerstwo Zdrowia, Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
Ministerstwo Sprawiedliwoœci i Ministerstwo Ob-
rony Narodowej i samorz¹dy wszystkich szczebli
przeznacz¹ w tym roku na ochronê zdrowia? Po-
mijam oczywiœcie plan finansowania œwiadczeñ
zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

I trzecie pytanie. Ile Polska w tym roku, w 2009,
wp³aci³a do Unii Europejskiej z tytu³u sk³adki
cz³onkowskiej, a ile absorbowa³a? Ile wynosz¹ ko-
szty obs³ugi tego finansowania? Czy w sytuacji tej
absorpcji, o jakiej mówi³ pan minister, myœlê, ¿e
pani minister przypomni te dane, nie jesteœmy
czasem p³atnikami netto? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Panie Marsza³ku, ju¿ odpowiadam.
Je¿eli chodzi o szko³y zawodowe, to ja nie po-

trafiê w tej chwili powiedzieæ, jaka jest intencja
klubu Platformy Obywatelskiej, ale zgodnie
z ustaw¹ o dochodach jednostek samorz¹du tery-
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torialnego, je¿eli szko³a zawodowa jest w gestii
marsza³ka, to dotacja z bud¿etu pañstwa na fi-
nansowanie tej szko³y jest przekazywana za po-
œrednictwem marsza³ka. Tak ¿e wydaje siê, ¿e to,
¿e szko³y zawodowe zmieni¹ swoje podporz¹dko-
wanie, nie wp³ynie na zmianê finansowania z bu-
d¿etu pañstwa.

Je¿eli chodzi o wydatki na ochronê zdrowia, to
w ustawie bud¿etowej w dziale „Ochrona zdrowia”
³¹czne wydatki z wy³¹czeniem œrodków na
wspó³finansowanie projektów unijnych wynosz¹
mniej wiêcej 6 miliardów 165 milionów z³. Ja to
podajê z pamiêci, bo ³¹cznie ze œrodkami unijnymi
to jest 6 miliardów 256 milionów, w tym prawie
96 milionów z³ to wspó³finansowanie.

Co do samorz¹dów, to dopóki nie bêdziemy
mieli szczegó³owej informacji o uchwalonych czy
projektowanych przez samorz¹dy bud¿etach, nie
bêdziemy w stanie powiedzieæ, jakie œrodki na ten
cel samorz¹dy w swoich bud¿etach planuj¹. W re-
zerwie celowej, tak jak ju¿ mówi³am wczeœniej,
mamy 620 milionów z³ na sfinansowanie planu B
i innych dzia³añ w zakresie ochrony zdrowia. Chy-
ba innych rezerw na finansowanie s³u¿by zdrowia
ju¿ w bud¿ecie nie ma.

I by³o jeszcze trzecie pytanie, przepraszam…
(Senator Janina Fetliñska: Ile wp³aciliœmy do

bud¿etu Unii Europejskiej.)
Aha. Nasza sk³adka do bud¿etu Unii Europej-

skiej wynios³a w sumie 13 miliardów 403 milio-
ny z³. Ja w tej chwili nie mam aktualnych danych,
jak kszta³tuje siê pula œrodków, które wp³ynê³y.
Ale na pewno nie jesteœmy p³atnikiem netto, na pe-
wno pula œrodków, które wp³ynê³y do bud¿etu
pañstwa, jest wy¿sza ni¿ przekazane œrodki. Same
dochody unijne, te, które s¹ przekazane do bud¿e-
tu pañstwa, to kwota oko³o 32 miliardów z³. Ale je-
¿eli Pani Senator pozwoli… Tak, 32 miliardy 700
jest obecnie zarejestrowane na rachunkach. Nie
oznacza to, ¿e to jest pe³na pula, bo przez ca³y czas
dysponujemy tylko informacjami o stanie rachun-
ków. Ale zderzenie tych dwóch kwot ju¿ pokazuje,
nawet gdyby by³y pewne nieœcis³oœci, ¿e na pewno
nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby œrodki, które uzys-
kujemy z Unii, by³y ni¿sze ni¿ to, co przekazujemy
jako sk³adkê do bud¿etu Unii Europejskiej.

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

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
W nawi¹zaniu do wczeœniejszych wypowiedzi

pani minister, a tak¿e pana ministra Rostowskie-

go, trzeba podkreœliæ dba³oœæ rz¹du o sprawy spo-
³eczne, miêdzy innymi o kwestiê rent i emerytur.
Mam tu na myœli zaplanowany oko³o piêciopro-
centowy wzrost zarówno emerytur i rent wyp³aca-
nych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, jak
i przez Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³eczne-
go. Nic jednak nie bierze siê z niczego. Dla KRUS
zaplanowano w bud¿ecie ponad 16 miliardów z³
dotacji. Chcia³bym zapytaæ, ile zaplanowano w ra-
mach wsparcia z bud¿etu pañstwa dla Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Kwota dotacji z bud¿etu pañstwa na dofinan-

sowanie Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych –
czyli na tê czêœæ p³atnoœci, która nie jest pokryta
sk³adk¹, bo po prostu tej sk³adki brakuje – zapla-
nowana w bud¿ecie pañstwa to prawie 38 miliar-
dów z³, dok³adnie 37 miliardów 923 miliony z³.
Tak jak powiedzia³am, to jest ró¿nica pomiêdzy
tym, co wp³ywa ze sk³adki, a tym, co z funduszu
powinno byæ p³acone. Generalna ³¹czna dotacja
przekazywana do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych to 45 miliardów z³, w tym prawie 3,5 miliar-
da na œwiadczenia, które s¹ finansowane z bud¿e-
tu pañstwa, a zlecone do realizacji Funduszowi
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, nastêpnie sk³adka na
ubezpieczenie spo³eczne, któr¹ p³acimy za kobie-
ty na urlopach wychowawczych i kobiety na urlo-
pach macierzyñskich, to jest prawie 1 miliard
600 milionów z³. Tak siê przedstawiaj¹ podstawo-
we œrodki, które przekazujemy do ZUS. Dofinan-
sowanie Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych to
37 miliardów 923 miliony z³.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Pani Minister, mam dwa pytania. W czerwcu
ubieg³ego roku nowelizowaliœmy ustawê o ochro-
nie zdrowia psychicznego i w rozporz¹dzeniu Ra-
dy Ministrów ma byæ przyjêty Narodowy Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wejœcie w ¿ycie
tego rozporz¹dzenia trochê siê opóŸnia i ja nie
znalaz³em w bud¿ecie œrodków na ten cel. Czy pa-
ni minister coœ wie na temat tych œrodków? Pan
minister na posiedzeniu Komisji Zdrowia mówi³,
¿e one s¹ przewidziane w rezerwie, ale ja nie wiem,
czy wydatki i rezerwy s¹ ju¿ rozpisywane. Czy zna
pani wielkoœæ ewentualnych nak³adów na ten
program, który jest bardzo oczekiwany i potrzeb-
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ny, bo nasze lecznictwo psychiatryczne odstaje
pod wzglêdem jakoœci od standardów europej-
skich bardzo mocno.

Drugie pytanie te¿ wi¹¿e siê z oczekiwanym
rozporz¹dzeniem Rady Ministrów na temat pro-
gramu wczesnej interwencji. Dwa lata temu za-
koñczy³ siê program pilota¿owy, w którym badano
dzieci tu¿ po porodzie i kwalifikowano je do wczes-
nej rehabilitacji, to by³ program, który opiera³ siê
na wspó³pracy resortów edukacji i zdrowia,
wspierane przez PFRON. Ja pisa³em w tej sprawie
oœwiadczenie do pani minister Radziszewskiej.
I na ten cel tak¿e nie widzê œrodków w tym bud¿e-
cie, chocia¿ przygotowywane jest wydanie rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów w tej sprawie. Czy pani
minister mog³aby mi coœ na ten temat powie-
dzieæ? Dziêkujê bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-
¿bieta Suchocka-Roguska: Panie Marsza³ku, ju¿
odpowiadam…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:

Chcê siê tutaj wspomóc… W rezerwach celo-
wych w poz. 51 jest przewidziana kwota, jak ju¿
wspomnia³am, 620 milionów z³. Jest ona rozpisa-
na jako wsparcie jednostek samorz¹du terytorial-
nego w dzia³aniach stabilizuj¹cych system ochro-
ny zdrowia oraz dofinansowanie innych zadañ
w dziale „Ochrona zdrowia”. Ta rezerwa ma, ¿e tak
to okreœlê, ró¿ne przypisanie, dlatego ¿e 245 mi-
lionów to dotacje, 270 milionów to wydatki bie-
¿¹ce i 105 milionów to wydatki maj¹tkowe. Wyda-
je siê, Panie Senatorze, ¿e programy, o których
pan senator mówi, mog¹ byæ finansowane z tej
czêœci, która jest ujêta w wydatkach bie¿¹cych, bo
to bêdzie zakup pewnych us³ug przez ministra
zdrowia, i tutaj, tak jak powiedzia³am, jest 270
milionów z³. Je¿eli to bêd¹ programy wieloletnie,
to bêd¹ one ustanowione uchwa³¹ Rady Mini-
strów, a je¿eli taka uchwa³a zostanie podjêta, to
œrodki na ten cel s¹ w bud¿ecie zapewnione.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klima, proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:

Pani Minister, parê pytañ. W czêœci 27 „Infor-
matyzacja” jest zmniejszenie wydatków o 1/5.
Chcia³bym us³yszeæ uzasadnienie, dlaczego pod-
jêto tak¹ decyzjê.

Drugie pytanie. Od dwóch lat obserwujemy
wzrost wydatków bud¿etu pañstwa, s¹ jednak
dwie instytucje, które odpowiadaj¹ za bezpie-
czeñstwo zarówno wewn¹trz kraju, jak i na ze-
wn¹trz, to jest Agencja Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego i Agencja Wywiadu, a których wydatki od
dwóch lat malej¹. Chcia³bym prosiæ o wyjaœnie-
nie, dlaczego tak¹ decyzjê podjêto. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Przepraszam, ale muszê znaleŸæ tabelkê, bê-

dzie mi ³atwiej odpowiedzieæ.
Panie Senatorze, sytuacja jest tego rodzaju, ¿e

w roku 2009 w ramach wydatków na informaty-
zacjê mieliœmy w sumie du¿e uzupe³nienie œrod-
ków z rezerw celowych, dlatego ¿e z wydatków z tej
czêœci de facto zrealizowano 265 milionów, a pla-
nowano 267 milionów. Trudno mi dzisiaj powie-
dzieæ, czym kierowa³ siê minister spraw wewnê-
trznych i administracji, podejrzewam ¿e… Ponie-
wa¿ nie s¹ to wydatki o charakterze sta³ym, tylko
s¹ to pewne programy, które s¹ realizowane, to
czêœæ zadañ mog³a ju¿ zostaæ zrealizowana i z tego
wzglêdu nie s¹ one przewidywane na rok 2010.

Jeœli chodzi o agencje, to przy ustalaniu ich bu-
d¿etów by³ zastosowany taki sam klucz naliczania
wydatków jak przy innych dysponentach, czyli
wynagrodzenia na poziomie roku 2009, a wydatki
bie¿¹ce generalnie zmniejszone w relacji do
2009 r. Decyzje o wielkoœci œrodków na poszcze-
gólne s³u¿by podejmowa³o te¿ Kolegium do spraw
S³u¿b Specjalnych. Poza tym tu mo¿e jeszcze od-
grywaæ jak¹œ rolê kwestia wydatków maj¹tko-
wych, w zale¿noœci od zadañ i od tego, jakie wy-
datki maj¹tkowe s¹ realizowane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, czyta³am w prasie, ¿e stan uz-

brojenia naszej armii jest zatrwa¿aj¹cy, pocz¹w-
szy od karabinów jeszcze z czasów II wojny œwia-
towej, a na pojazdach transportowych i okrêtach
koñcz¹c. I chcia³abym zapytaæ, jakie widzi pani
minister w najbli¿szym czasie mo¿liwoœci sfinan-
sowania zakupu sprzêtu i wyposa¿enia, i czy
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w rz¹dzie rozwa¿ano mo¿liwoœæ zamówienia tego
rodzaju wyposa¿enia u polskich producentów.

I drugie pytanie, te¿ zwi¹zane z wojskiem. Czy
zgodzi siê pani z twierdzeniem, które te¿ wyczyta-
³am w prasie, ¿e brak œrodków na wynagrodzenia
dla ¿o³nierzy zawodowych szeregowych powodu-
je, ¿e mamy bardzo niski nabór do naszej armii,
ona liczy w tej chwili nieca³e dziewiêædziesi¹t ty-
siêcy.

(G³os z sali: Odwrotnie…)
Ja o to pytam, Panie Senatorze, po to, ¿eby pani

minister zweryfikowa³a te informacje.
Trzecia sprawa. Znacz¹co obni¿ono planowane

wydatki na opiekê stomatologiczn¹, czyli na le-
czenie próchnicy zêbów, która jest problemem
spo³ecznym w Polsce. W programach polityki
zdrowotnej na profilaktykê próchnicy zêbów za-
planowano tylko 500 tysiêcy. Czy w obecnej sy-
tuacji nie nale¿a³oby wzmocniæ tego w³aœnie pro-
gramu?

I czwarte pytanie, bardzo krótkie. Chcia³abym,
¿eby pani minister by³a ³askawa mi wyjaœniæ, bo
ja rozumiem ¿e Fundusz Rezerwy Demograficznej
jest zdeponowany po to, ¿eby w ró¿nych… jest
zdeponowany jako bezpiecznik dla starzej¹cego
siê spo³eczeñstwa i na pewno jest lokowany w ró¿-
nych formach inwestycji finansowych, zarabia,
prawda? A po¿yczka dla Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych… Mówi siê, ¿e ona nie powoduje ko-
sztów, ale przecie¿ ona powoduje, ¿e Fundusz Re-
zerwy Demograficznej utraci korzyœci. Jak pani
minister od strony ekonomicznej mi to wyjaœni?
Bo ja nie jestem ekonomist¹. Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Jeœli mo¿na, to zacznê od tego ostatniego pyta-

nia. W ustawie bud¿etowej w przychodach fundu-
szu zapisano kwotê 7,5 miliarda z³ i na obecnym
etapie w planie finansowym to nie jest po¿yczka,
dlatego ¿e te œrodki s¹ wpisane jako przychody.
Gdyby to by³a po¿yczka, to musia³aby siê znaleŸæ
w innym punkcie. Dotychczasowe przepisy nie
przewidywa³y w ogóle udzielania po¿yczek z Fun-
duszu Rezerwy Demograficznej, zosta³o to wpro-
wadzone dopiero w nowelizacji ustawy o systemie
ubezpieczeñ. Je¿eli bêdzie udzielona po¿yczka
z Funduszu Rezerwy Demograficznej, to nie musi
byæ ona nieoprocentowana. Dzisiaj nieoprocento-
wana jest tylko ta po¿yczka, która jest udzielona
FUS z bud¿etu pañstwa, te 5,5 miliarda z³, i to od
razu by³o ustanowione w ustawie, która mówi³a,
¿e ta po¿yczka z bud¿etu pañstwa w roku 2009
jest nieoprocentowana. Ale w przypadku innych
po¿yczek, które byæ mo¿e fundusz zaci¹gnie
w Funduszu Rezerwy Demograficznej, bo to dzi-

siaj nie jest przes¹dzone… Nie jest te¿ przes¹dzo-
ne, ¿e to ma byæ po¿yczka nieoprocentowana i ¿e
Fundusz Rezerwy Demograficznej nie bêdzie mia³
z tego tytu³u przychodów. Byæ mo¿e – ja spekulujê
w tej chwili, tak ¿e proszê to tak traktowaæ – œrod-
ki, które Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych uzy-
ska, po¿yczaj¹c od Funduszu Rezerwy Demogra-
ficznej i p³ac¹c mu na przyk³ad takie odsetki jak
odsetki od obligacji, bêd¹ tañsze ni¿ œrodki z kre-
dytu i odsetki, które musia³by zap³aciæ bankowi
z tytu³u kredytu. Tak ¿e tutaj mo¿liwe s¹ wszelkie
rozwi¹zania, nic nie jest przes¹dzone, a tym bar-
dziej nie jest jeszcze przes¹dzone, czy bêdzie po¿y-
czka, czy bêdzie dotacja. Tak jak wspomnia³am
wczeœniej, ¿eby uruchomiæ œrodki z Funduszu
Rezerwy Demograficznej, musi byæ rozporz¹dze-
nie Rady Ministrów. Ja jeszcze o tym, ¿eby takie
rozporz¹dzenie by³o przygotowywane i by³o w ogó-
le w obiegu legislacyjnym w ramach rz¹du, nie
s³ysza³am.

Je¿eli chodzi o MON, to wydaje siê, Pani Sena-
tor, ¿e gwarancja, ¿e to ma byæ 1,95% produktu
krajowego brutto, okreœla to, co dzisiaj jest wiel-
koœci¹ maksymaln¹, to, na co Ministerstwo Ob-
rony Narodowej mo¿e liczyæ z bud¿etu pañstwa.
Jest to wydatek sztywny, bardzo mocno kryty-
kowany. Wszyscy mówi¹, ¿e nale¿y odejœæ od
wydatków sztywnych w bud¿ecie. Bo decyzja
o tym, jak te œrodki s¹ rozdysponowane, jest po-
dejmowana w resorcie i to, ile œrodków jest na
zakup uzbrojenia, gdzie to uzbrojenie jest kupo-
wane… To wszystko rozgrywa siê w Minister-
stwie Obrony Narodowej i tam s¹ podejmowane
decyzje.

Nie wydaje mi siê – je¿eli mogê przejœæ do dru-
giego pytania – ¿eby zawodowi ¿o³nierze u nas
mieli jakieœ wyj¹tkowo niskie wynagrodzenia, jeœ-
li siê spojrzy na ca³y pakiet wynagrodzeñ finanso-
wanych z bud¿etu pañstwa, i one na pewno siê
mieszcz¹ w jakiejœ proporcji. Ja zgadzam siê z pa-
ni¹ senator, ¿e z regu³y jest tak, ¿e jak siê patrzy
na przeciêtn¹, to ta przeciêtna wygl¹da ca³kiem
nieŸle. Nie pamiêtam w tej chwili, ale wydaje siê,
¿e mno¿nik, który maj¹ s³u¿by – patrzê na pana
przewodnicz¹cego Zaj¹ca – to jest chyba w grani-
cach 3,5 kwoty bazowej, tak wiêc generalnie œre-
dnia nie jest ni¿sza. Ale zawsze jest tak, ¿e oficero-
wie z wy¿szymi stopniami maj¹ pobory, uposa¿e-
nie znacznie wy¿sze, a na tych niskich poziomach
to wynagrodzenie jest znacznie gorsze.

Przyznam szczerze, ¿e o próchnicy, je¿eli cho-
dzi o program, nic nie wiem, tak ¿e postaram siê
dowiedzieæ i odpowiem pani. Bo rozumiem, ¿e tu
chodzi nie o próchnicê w MON, tylko o próchnicê,
której dotyczy program…

(Senator Janina Fetliñska: …zêbów dzieci, poli-
tyka zdrowotna…)

…polityki zdrowotnej. Bo by³ problem implan-
tów w Ministerstwie Obrony Narodowej, ale usta-
wa oko³obud¿etowa go rozwi¹za³a. Dziêkujê.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Minister, to na koniec moje pytanie. Pani
Minister, uzyska³em tak¹ wiadomoœæ, ¿e wykona-
nie deficytu za rok 2009 jest wyj¹tkowo korzystne
i ¿e jest o 2–3 miliardów z³ lepsze, ni¿ to przewidy-
wa³a ustawa. Czy, po pierwsze, pani minister to
potwierdza, a po drugie, jaki to ma wp³yw na bu-
d¿et 2010 r.?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
El¿bieta Suchocka-Roguska:
Panie Marsza³ku, powiem tak: rzeczywiœcie po-

twierdzam. Obecnie szacujemy, ¿e deficyt bud¿e-
tu pañstwa mo¿e wynieœæ 24–25 miliardów z³. Nie
s¹ to wielkoœci ostateczne, dlatego ¿e do 20 stycz-
nia trwa jeszcze ten okres przejœciowy, kiedy na-
stêpuj¹ zwroty VAT zaliczane w ciê¿ar 2009 r.,
a tak¿e jest taka sytuacja, ¿e jednostki wykorzy-
stuj¹ce dotacje zwracaj¹ niewykorzystane dota-
cje do bud¿etu pañstwa.

Ja ju¿ wspomnia³am, ¿e jest taka sytuacja, ¿e
dochody krajowe, podatkowe i niepodatkowe, by-
³y o oko³o 11 miliardów z³ – tak szacujemy, bo ma-
my tylko stan rachunków, wiêc nie mamy jeszcze
szczegó³owej informacji – wy¿sze. To o tyle dobrze
rokuje dla roku 2010, ¿e one bêd¹ o jakieœ
5,5–6 miliardów z³ wy¿sze, ni¿ przewidywaliœmy,
a to by³o podstaw¹ konstrukcji projektu docho-
dów w roku 2010. To mo¿e sygnalizowaæ, ¿e te do-
chody w 2010 r. te¿ bêd¹ lepsze, ni¿ s¹ w tej chwili
prognozowane.

I druga kwestia to niezrealizowane wydatki. Na
rachunkach bud¿etowych 31 grudnia osiad³o po-
nad 380 milionów z³ œrodków przekazanych przez
ministra finansów, a niewykorzystanych, zaœ po-
nad 800 milionów z³ dysponenci w ogóle od mini-
stra finansów nie wziêli, nie mieli mo¿liwoœci ich
wydatkowania. Tak ¿e w sumie dzisiaj wydatki na
pewno s¹ o prawie 1 miliard 200 milionów z³ ni¿-
sze od maksymalnej kwoty, a nie wiemy, co siê je-
szcze oka¿e, je¿eli chodzi o zwrot dotacji. Szacuje-
my, ¿e w stosunku do lat ubieg³ych te zwroty dota-
cji bêd¹ relatywnie niewielkie dlatego, ¿e dyspo-
nenci, a szczególnie wojewodowie, w miarê mo¿li-
woœci na bie¿¹co monitorowali wykorzystanie do-
tacji przez jednostki samorz¹du terytorialnego
z tego wzglêdu, ¿e tam wyst¹pi³y zobowi¹zania
w innych tytu³ach wydatków. By³y problemy
z p³atnoœciami œwiadczeñ rodzinnych, by³y pro-
blemy z akcyz¹ od paliw, ze sk³adkami na ubez-
pieczenie zdrowotne. I wszystkie œrodki, które zo-
sta³y zablokowane – natychmiast za poœredni-
ctwem Komisji Finansów Publicznych by³y two-
rzone rezerwy na zobowi¹zania – wraca³y do woje-
wodów na finansowanie tych zobowi¹zañ. Tak ¿e
praktycznie zarówno œwiadczenia rodzinne, jak
i sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne zosta³y za-

p³acone w pe³nej wysokoœci, i nie ma prawa byæ
¿adnych zobowi¹zañ z tego tytu³u. Je¿eli zobo-
wi¹zania gdzieœ siê pojawi¹, to tylko z powodu
niedba³oœci s³u¿b za to odpowiedzialnych, czy po
stronie samorz¹du… Myœlê, ¿e wojewodowie do-
³o¿yli wszelkich starañ, ¿eby tego dokonaæ.

Tak ¿e s¹dzê, ¿e 24–25 miliardów z³ to kwota
bardzo realna. To nam poprawia sytuacjê o tyle,
¿e mniejsze bêd¹ musia³y byæ œrodki, które po¿y-
czamy, ¿eby pokryæ wydatki roku 2010.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Pani Minister.
Pan senator Rachoñ odby³ ju¿ rozmowê z pa-

nem dyrektorem, tak ¿e sprawa zosta³a wyjaœnio-
na.

Wobec tego mo¿emy przyst¹piæ do dyskusji.
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: A jeszcze pan minister
Rzemek.)

Nie, nie, rozmowa z panem ministrem Rzem-
kiem w³aœciwie by³a ju¿ odbyta, tak ¿e dziêkujê
bardzo.

Jako pierwszy g³os zabierze pan senator Wyro-
wiñski.

Zapraszam.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê pañstwa, poprosi³bym o ciszê i odbycie po¿eg-
nañ w kuluarach – jest taka mo¿liwoœæ – bo panu
senatorowi to przeszkadza.)

W dniu dzisiejszym najd³u¿ej na tej trybunie
sta³ pan minister finansów Jan Vincent-Rostow-
ski. Myœlê, ¿e rzadko siê zdarza, aby minister, mi-
nister w pe³nym tego s³owa znaczeniu, tak d³ugo
anga¿owa³ siê w dialog z senatorami. S¹dzê, ¿e ta
jego postawa jest godna szacunku i warto chyba
dzisiaj w czasie tej debaty bud¿etowej równie¿ to
podkreœliæ.

Pan minister by³ uprzejmy powiedzieæ, i to jest
truizm, ¿e ustawa bud¿etowa to jest ten zasadni-
czy instrument kreowania polityki gospodarczej
pañstwa, jakim dysponuje rz¹d, a poœrednio, po-
przez to, ¿e ostatecznie to Senat i Sejm uchwalaj¹
ustawê bud¿etow¹, dysponujemy nim równie¿
my. I w zwi¹zku z tym, dyskutuj¹c o ustawie bu-
d¿etowej, trudno nie nawi¹zaæ do… No, zawsze to
siê wi¹¿e z osob¹, która odpowiada w kraju za fi-
nanse publiczne. I na kanwie tej naszej dzisiejszej
dyskusji, na kanwie tego, czego doœwiadczaliœmy
rok temu w czasie takiej debaty i potem w czasie
debaty nad nowelizacj¹ bud¿etu, chcia³bym po-
zwoliæ sobie na tak¹ trawestacjê znanego stwier-
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dzenia, ¿e trudno byæ prorokiem we w³asnym kra-
ju: jeszcze trudniej byæ ministrem finansów we
w³asnym kraju, Szanowni Pañstwo.

Otó¿ trzeba by³o dopiero werdyktu ciesz¹cego siê
du¿ym presti¿em pisma „The Banker”, werdyktu
bêd¹cego ocen¹ tych, którzy maj¹ ogromny wp³yw
na to, co siê dzieje z finansami na œwiecie. Oni zau-
wa¿yli, ¿e jest taki kraj nad Wis³¹, w którym w ci¹gu
tego 2009 r. sprawy gospodarcze mia³y siê ca³kiem
nieŸle – i ju¿ nie wspominam o opozycji, bo opozycja
ma do tego prawo, chcia³bym opozycji tylko przy-
pomnieæ, ¿e przecie¿ Komisja Europejska w swojej
prognozie na pocz¹tku 2008 r., mówi³a o minus
1,4%, je¿eli chodzi o tempo wzrostu PKB, i dopiero
parê tygodni temu komisarz Almunia przyzna³, ¿e
jednak bêdzie chyba 1%, a mo¿e nawet wiêcej – i ¿e
jest taki kraj, w którym w czasie tej zawieruchy kry-
zysowej, jaka przesz³a i której skutki jeszcze w dal-
szym ci¹gu odczuwane s¹ przez œwiat, jednak nie
by³o recesji, a wrêcz przeciwnie. I ¿e jest taki kraj,
w którym to, co rzeczywiœcie ludzi boli, co ich doty-
ka i co jest konsekwencj¹ kryzysu, czyli bezrobocie,
niewzrasta³ow takimtempie, jakw innychkrajach.
I tamci panowie z zagranicy temu panu, który tutaj
sta³ przez dwie czy trzy godziny, powiedzieli: tak,
w porz¹dku, to jest dobry minister finansów, naj-
lepszy w Europie w 2009 r.

Myœlê, Szanowni Pañstwo, ¿e przynajmniej
czêœæ z nas podziela tê opiniê, i chcia³bym z tego
miejsca jako przewodnicz¹cy Komisji Gospodarki
Narodowej Senatu równie¿ wyraziæ uznanie panu
ministrowi. Bo to dziêki polityce jego i rz¹du, dziê-
ki polityce trzymania nerwów na wodzy, nieulega-
nia podszeptom nie tylko opozycji, ale wiêcej – ró-
wnie¿ ekspertów. Niektórzy z nich musz¹ dzisiaj,
¿e tak powiem, po³ykaæ w³asny jêzyk, proszê pañ-
stwa, tyle ¿e oczywiœcie robi¹ to w sposób odwrot-
ny: jeszcze bardziej wymyœlaj¹ nowe sytuacje i no-
we problemy. Rzeczywiœcie ta ³ódŸ polskiej gospo-
darki porusza³a siê w miarê sprawnie i to warto
dzisiaj, Szanowni Pañstwo, powiedzieæ, ¿e jest
rzeczywiœcie ten polski fenomen. I byæ mo¿e fakty-
cznie te wszystkie zabiegi piarowskie rz¹du s¹ de-
nerwuj¹ce, ja siê z tym zgadzam, ale warto siê tym
chwaliæ, to jest powód do dumy dla nas wszyst-
kich, zrozumiejmy to. Ja myœlê, ¿e warto, abyœmy
byli z tego dumni, choæ byæ mo¿e nie ma w Polsce
drugiej Irlandii. Tylko, Szanowni Pañstwo,
chcia³bym przypomnieæ, ¿e Irlandia to jest zielona
wyspa, czyli green island, i Polska rzeczywiœcie
sta³a siê zielon¹ wysp¹, choæ w nieco innym zna-
czeniu. Warto, jak myœlê, sobie to dzisiaj powie-
dzieæ.

I warto równie¿ dzisiaj powiedzieæ tak, w œlad za
tym, co tutaj mówi³ pan minister i co siê wi¹¿e z tym
bud¿etem, który by³, i z tym, który bêdzie, ¿e w tym,
i¿ siê jako tako trzymamy, jest równie¿ ogromna za-
s³uga polskich przedsiêbiorców. Polscy przedsiê-

biorcy, oczywiœcie nauczeni tym kryzysem, wspomi-
nanym tutaj na pocz¹tku naszego nowego tysi¹cle-
cia, stali siê na tyle elastyczni i na tyle dobrze zorga-
nizowani, ¿e takie kryzysy im niestraszne. I, proszê
pañstwa,oni równie¿wykorzystali, jakmyœlê,wspo-
sób bardzo efektywny to, ¿e w 2004 r. mo¿liwoœci ich
dzia³ania, rynek ich dzia³ania, powiêkszy³y siê o ca³¹
Uniê Europejsk¹. A przecie¿ by³o trudno, przecie¿
w pierwszej po³owie roku, który min¹³, na przyk³ad
dostêp do kredytu by³ znacznie trudniejszy. Nawet
dobre firmy mia³y k³opoty z otrzymaniem kredytu,
a mimo to polscy przedsiêbiorcy byli na tyle zaharto-
wani w boju ró¿nego rodzaju kryzysami, ¿e równie¿
ten ich wk³ad, czyli podatki, które p³ac¹, okaza³ siê
znacz¹cy, nawet wiêkszy, jak tutaj pan marsza³ek
by³ uprzejmy uœwiadomiæ nam wszystkim poprzez
pytanie do pani minister, ni¿ w tej znowelizowanej
formie, postaci bud¿etu.

Druga sprawa to by³o jak s¹dzê to, mówi³ o tym
ju¿ kiedyœ pan senator Rachoñ, ¿e Polacy mimo
wszystko zachowali, tak powiedzmy, zimne g³owy,
zachowali spokój. To oczywiœcie by³o konsekwen-
cj¹, jak myœlê, twardej polityki rz¹du, ¿e jednak nie
pobiegli dobanków iniewycofali swoichdepozytów,
chocia¿ pañstwo doskonale wiecie, ¿e to by³a, tak
myœlê, nasza wspólna troska wtedy, na prze³omie
lat 2008 i 2009. I pan minister te¿ o tym mówi³, ¿e
przecie¿ te mo¿liwoœci prognostyczne, ta baza da-
nych o tym, jak bêdzie, by³y niezwykle w¹t³e. I na
przyk³ad kwestia pewnoœci zachowañ banków,
kwestia zdolnoœci do sp³acania kredytów hipotecz-
nych, to wszystko by³o przedmiotem naszych obaw.
Ten czarny scenariusz na szczêœcie siê nie spraw-
dzi³, proszê pañstwa, i myœlê, ¿e to by³ te¿ wielki
sukces wszystkich Polaków. Tak, to by³a kwestia
zimnej krwi, zdolnoœci przewidywania i zdolnoœci
niestandardowych dzia³añ. Bo zauwa¿my, jak tu
mówi³ pan minister Rostowski, ¿e odeszliœmy od ta-
kiego sposobu reagowania na kryzys, który by³ spo-
sobem, powiedzmy sobie, amerykañskim, francus-
kim itd., itd. Uznaliœmy, ¿e nasz pakiet stabilizacyj-
ny, czyli, popierwsze, obni¿kapodatkuodosób fizy-
cznych, jaka ju¿ mia³a miejsce, to te pieni¹dze, po
drugie, obni¿ka sk³adki rentowej, pamiêtajmy
o tym, to te¿ by³y spore kwoty, miliardy…

(Rozmowy na sali)
Tak, oczywiœcie, oczywiœcie, ale podtrzymana…
(Rozmowy na sali)
To by³ ten nasz pakiet i, jak s¹dzê…
(Senator Grzegorz Banaœ: Nasz czy wasz?)
Nasz wspólny, powiedzmy sobie, wspólny, bar-

dzo proszê, mo¿emy tak mówiæ. Powtarzam: to
jest sukces Polski. To jest sukces Polski.

Chcia³bym tylko przypomnieæ, Panie Senato-
rze Banaœ, ¿e proponowaliœcie, tak powiem, do-
laæ paliwa…

(Rozmowy na sali)
Tak. Te 11 miliardów z³, bo takie by³y propo-

zycje. Proponowaliœcie równie¿ obni¿kê VAT, ja-
kieœ 3–4%.
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(Senator Grzegorz Banaœ: Proponowaliœmy
ostro¿nie…)

I gdybyœmy ulegli tym podszeptom…
(Senator Grzegorz Banaœ: …by³by nasz.)
…i gdybyœmy nie przygotowali tych dwóch tak

bardzo rygorystycznych, niemniej jednak oszczê-
dnoœciowych dzia³añ, które w sumie wyrazi³y siê
w kwocie 12 miliardów z³, o których mówi³ tu te¿
pan minister, to mielibyœmy dzisiaj deficyt wiêk-
szy, lekko licz¹c, o 35 miliardów z³. I to te¿ warto
sobie dzisiaj powiedzieæ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê koñczyæ, Panie Senatorze.)

Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku.
Warto tak pro memoria o tym wszystkim wspo-

mnieæ, Panie i Panowie Senatorowie.
A wracaj¹c do samego bud¿etu, to chcia³bym –

bo to mo¿e nie by³o dzisiaj mocno podkreœlone –
przypomnieæ: nie podnosimy podatku. Nie pod-
nosimy podatku, czyli…

(Senator Grzegorz Banaœ: To jest b³¹d.)
…czyli chcemy, aby obywatel dysponowa³ wiê-

ksz¹ iloœci¹ pieniêdzy. To jest, moim zdaniem,
bardzo wa¿ny krok.

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale wasz czy nasz?)
Mówiê o tych podatkach, które s¹ istotne, Pa-

nie Senatorze.
Deficyt oczywiœcie jest pokaŸny, ale, Szanowni

Pañstwo, trzeba ten deficyt zobaczyæ w perspekty-
wie europejskiej. I rzeczywiœcie, je¿eli pos³u¿ymy
siê do obliczenia deficytu tymi standardami, które
s¹ w krajach europejskich, jak równie¿ weŸmiemy
pod uwagê tê z winy poprzednich rz¹dów nie do
koñca zrealizowan¹ zasadê, ¿e œrodki do OFE s¹ li-
czone w taki, a nie inny sposób, to nie wypadamy
najgorzej. Naprawdê nie wypadamy najgorzej.

Koñcz¹c, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, po-
wiem tak: wydaje mi siê, ¿e dobrze siê sta³o – Pani
Senator Fetliñska, równie¿ do pani chcia³bym to
powiedzieæ – i¿ akurat w tym kryzysowym czasie
przy sterze okrêtu, który nazywa siê Polska, stali
w³aœnie pan premier Tusk i pan minister Rostow-
ski. Wydaje mi siê, ¿e dobrze siê w tym czasie zapi-
sali w naszej historii. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Senator

i Panowie Senatorowie! Choæ chcia³o mi siê te¿ po-
wiedzieæ: i Ty, Niepoprawny Socjalisto, Senatorze
Janie Rulewski… Ale to ju¿, proszê wybaczyæ, po-
minê… Nawi¹za³bym natomiast tu do twoich aso-
cjacji à propos kondycji Prawa i Sprawiedliwoœci.

(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê za uznanie.)
(Weso³oœæ na sali)

(Senator Henryk WoŸniak: I vice versa.)
Szanowni Pañstwo, po tym nieco rozluŸnia-

j¹cym akapicie chcia³bym przyst¹piæ do spraw
o wiele powa¿niejszych.

Wcale nie jestem zadowolony – a myœlê, ¿e to
moje niezadowolenie podzielaj¹ nie tylko osoby,
które siedz¹ na tej sali, ale te¿ niema³a liczba na-
szych rodaków – i¿ u steru tej nawy pañstwowej
stoi akurat pan premier Donald Tusk ze swoim
ministrem finansów Vincentem-Rostowskim.
Zreszt¹ id¹c na tê trybunê, s³ysza³em porównania
– oby one siê nie ziœci³y! – w których jest jednak
niema³y element racji, a mianowicie ¿e ten statek
to Titanic, na którym orkiestra r¿nie w najlepsze,
ale rzeczy maj¹ siê zupe³nie inaczej, ni¿ komen-
danci chc¹ za³odze i pasa¿erom wmówiæ.

Bo jaki¿ to kraj, w którym minister finansów
dostaje, owszem, ow¹ wymienion¹ przez pana se-
natora nagrodê „The Banker”, ale to, ¿e przebrnê-
liœmy w miarê such¹ nog¹, jest zas³ug¹ – na co,
ca³e szczêœcie, pan senator zwróci³ uwagê – milio-
nów polskich przedsiêbiorców i pracobiorców? Ja
bym chcia³ wreszcie ¿yæ w takim kraju, w którym
minister finansów zbierze zas³u¿one laury za rze-
czywist¹ reformê finansów publicznych.

I ju¿ przechodzê do tego, co dzia³o siê w szcze-
gólnoœci w okresie roku 2009, co do którego dzi-
siaj pan minister i jego apologeci mog¹ nas epato-
waæ du¿ymi liczbami pokazuj¹cymi, jak to wspa-
niale z naszym bud¿etem bywa³o. Otó¿ wystarczy
tu chocia¿by przytoczyæ parê faktów, które poka-
zuj¹ – przy czym to nie jest tylko i wy³¹cznie ocena
opozycji, to jest ocena bardzo renomowanych
ekonomistów oraz instytucji ratingowych – ¿e tak
naprawdê ten d³ug, którym koñczymy rok 2009,
bêdzie prawie trzy razy wiêkszy od tego deklaro-
wanego. Dlaczego? Z prostych powodów. No,
choæby dlatego, ¿e tak naprawdê z potrzeb po¿ycz-
kowych pañstwa zosta³y wyrugowane te po¿yczki,
które zaci¹gn¹³ chocia¿by Krajowy Fundusz Dróg
czy Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych. To jest
jakby jedna rzecz.

Druga, zwi¹zana z przychodami. Cieszymy siê,
¿e pan minister zaanonsowa³, i¿ przychody s¹ na
niema³ym poziomie, bo na poziomie mniej wiêcej
275–276 miliardów z³, i ¿e to jest o 22–23 miliar-
dy z³ wiêcej ni¿ przed rokiem. No tak, wynik jest
rewelacyjny. Tylko co na to wp³ynê³o? Ano w roku
2009 w bud¿ecie pañstwa by³y, proszê o uwagê,
œrodki Unii Europejskiej. W roku 2010 ju¿ ich nie
ma. W roku 2008 te¿ ich nie by³o. A wiêc tutaj
znów dotykamy tego, do czego zreszt¹ przejdê
w dalszej czêœci mojego wyst¹pienia, czyli do tej
kreatywnoœci w tworzeniu, po pierwsze, zapisów
bud¿etowych, a po drugie, wskaŸników, które s¹
zwi¹zane z budow¹ tego bud¿etu.

Dlatego wybaczcie mi, Pañstwo, ale ta teza,
któr¹ na pocz¹tku postawi³em, ¿e jesteœmy na
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okrêcie, na którym gra orkiestra, a przed nim jest
góra lodowa, jest naprawdê warta przynajmniej
wziêcia pod uwagê, a nie tylko i wy³¹cznie – jak
nieraz da³o siê wyczuæ w wyst¹pieniu pana mini-
stra – wyœmiewania.

Jeszcze tylko na chwileczkê zatrzymam siê na
tych wspania³ych zdarzeniach, które pozwoli³y
Polsce – a w szczególnoœci tym jej liderom, którzy
dziœ je¿d¿¹ po salonach Europy – czuæ siê wspa-
niale na tle mapy, bo tam wszystko jest oznaczone
na czerwono, tylko Polska maluje siê na zielono.
Tutaj by siê chcia³o przypomnieæ, ¿e ju¿ raz obie-
cywano nam coœ zielonego, czyli Irlandiê, a dzisiaj
malujemy siê na zielono w zwi¹zku z tymi liczba-
mi obrazuj¹cymi tu wzrost, a przede wszystkim
w danych krajach spadek PKB. Rzeczywiœcie tak
jest. Ale co jest dla obywateli tego kraju najwa¿-
niejsze? Najwa¿niejsze jest to, o czym wspomina³
pan senator Rulewski, ten niepoprawny marzy-
ciel socjalista, czyli: ile mog¹ kupiæ towarów za to,
co dostaj¹ w ramach swoich pensji?

(Senator Jan Rulewski: Sprostowanie. Tak nie
mówi³em!)

Otó¿ realna si³a nabywcza naszych pensji sy-
tuuje nas ledwo przed Rumuni¹, ledwo przed
Bu³gari¹, ale za Czechami, za Wêgrami, ba, nawet
za S³owakami. Szanowni Pañstwo, to zdaje siê
pan minister przywo³ywa³ tutaj czasy realnego so-
cjalizmu i to, ¿e oto opozycja chcia³aby traktowaæ
bud¿et w taki sam sposób, jak to onego czasu by-
³o: kilo gwoŸdzi równa siê 100 z³, plus transport,
plus narzut zysku – i wychodzimy na jak¹œ kwotê.
No, ja bardzo przepraszam, ale nic innego nie da
siê powiedzieæ w³aœnie w odniesieniu do twórców
tego bud¿etu. Bo to jest taki bud¿et, ¿e, jak siê
okazuje, przez to, ¿e lokomotywy nie zdro¿a³y,
nam ma byæ lepiej. Tylko ¿e zdaje siê, i¿ nie wszys-
cy ten pogl¹d podzielaj¹.

Przechodzê do oceny bud¿etu tegorocznego.
Przyjrzyjmy siê najpierw kwestii strategii, bo to
przecie¿ z pewnej strategii, z pewnej wizji, jak po-
winna rozwijaæ siê Polska w najbli¿szych i nieco
dalszych latach, powinny wynikaæ zapisy bud¿e-
towe. To nie jest suchy rachunek przychodów, do-
chodów i wydatków, rachunek przychodów i roz-
chodów. To wszystko powinno byæ podporz¹dko-
wane pewnej myœli, pewnej strategii. Czym taka
strategia jest? Gdzie j¹ mo¿na znaleŸæ? S¹ cho-
cia¿by dwa dokumenty, które mo¿na w tej spra-
wie zidentyfikowaæ. Pierwszy to ten, który okreœla
strategiê rozwoju kraju na lata 2007–2015, a dru-
gi – zreszt¹, jak wiadomo, gor¹co komentowany
przez media – to ten prezentowany przez pana mi-
nistra Boniego, a zwi¹zany ze strategi¹ „Pol-
ska 2030”. ZnajdŸcie mi tam, Pañstwo, odniesie-
nia do tych dwóch strategii! Na palcach jednej rê-
ki, i to w porywach, mo¿na by je policzyæ. Byæ mo-
¿e da siê tam znaleŸæ osiem budowanych strategii

cz¹stkowych, które jednak w ¿aden sposób nie s¹
powi¹zane z tymi dwoma dokumentami. Czy tak
siê buduje prawdziwy rozwojowy bud¿et? Nie. Tak
siê sk³ada – tu przepraszam uszy wszystkich pañ-
stwa senatorów – do kupy s³upki. Jak siê nie zga-
dza, to siê zamiecie pod dywan. A jak siê zamiata,
zaraz pañstwu o tym postaram siê powiedzieæ.

Popatrzmy na te zapisy, które s¹ zwi¹zane
z czymœ, co wielu ekonomistów, popularyzato-
rów wiedzy ekonomicznej i nie tylko okreœla jako
zapisy pewnej kreatywnoœci w bud¿ecie, to zna-
czy, nie tej kreatywnoœci dobrze pojêtej, tylko
tej, która manipuluje zapisami po to, ¿eby pew-
ne wydatki ukryæ, a pewne wydobyæ na wierzch.
To by³o ju¿ podkreœlane podczas zadawania py-
tañ w tej Izbie. Mianowicie popatrzmy na zapisy
dotycz¹ce Funduszu Rezerwy Demograficznej.
Owszem, pojawi³a siê nowelizacja ustawy o za-
bezpieczeniach spo³ecznych, która na to pozwo-
li³a, ale to wcale nie oznacza, ¿e powinniœmy byæ
z tego powodu spokojni i ¿e to nas powinno
uspokoiæ. Bowiem, Szanowni Pañstwo, coœ, co
zgodnie z intencj¹ mia³o byæ funduszem, do któ-
rego siêgamy w naprawdê drastycznych wypad-
kach, zwi¹zanych z brakiem mo¿liwoœci wyp³at
przede wszystkim emerytur, dzisiaj staje siê
przedmiotem gry bie¿¹cej i jest kwitowane ta-
kim oto zapisem, który ma nas uspokoiæ, ¿e do-
chody z prywatyzacji bêd¹ uzupe³niaæ ten fun-
dusz. Szanowni Pañstwo, przecie¿ wszyscy zna-
my banaln¹ prawdê, ¿e sprywatyzowaæ da siê
raz. Gdy braknie tego typu œrodków na uzu-
pe³nienie Funduszu Rezerwy Demograficznej,
to gdzie siêgniemy, po jakie œrodki? Nie wolno
takiego wy³omu tworzyæ. Ka¿dy nastêpny rz¹d
bêdzie siê tym pos³ugiwa³. Fundusz Rezerwy
Demograficznej tym samym zosta³ zresetowany,
i to ju¿ raczej na trwa³e. To jest narzêdzie, które
bêdzie u¿ywane na bie¿¹co wtedy, kiedy bêdzie
potrzebne. To nie jest coœ, co bêdzie realizowaæ
strategiê obrony wyp³at naszych emerytur w ra-
zie ewentualnych k³opotów.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie
Senatorze, nielegalnie przed³u¿ê panu czas o dwie
minuty, poniewa¿ poprzednio te¿ przed³u¿y³em,
ale potem bêdê ju¿ bardzo rygorystyczny.)

Panie Marsza³ku, dziêkujê uprzejmie, ale ja je-
stem dopiero…

(G³osy z sali: W po³owie.)
W po³owie. No dobrze. Zatem powoli bêdê pró-

bowa³ konkludowaæ, aczkolwiek nie jest to spra-
wa ³atwa, bo elementów, które ex definitione po-
zwalaj¹ odrzuciæ ten bud¿et, jest o wiele wiêcej.

Nale¿a³oby siê na przyk³ad zastanowiæ nad zgo-
dnoœci¹ tego bud¿etu z konstytucj¹. Okazuje siê
bowiem, ¿e tak naprawdê mówimy o paru ró¿nych
deficytach. Jest deficyt bud¿etu, jest deficyt fi-
nansów publicznych i jest coœ nowego, co zosta³o
wprowadzone – deficyt finansów unijnych. To jest
zupe³ne novum, to jakiœ cz¹stkowy deficyt.
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Szanowni Pañstwo, wydaje mi siê, ¿e nikt nie
panuje nad tym bud¿etem, ¿e nie ma jasnej stra-
tegii, która przypisuje zarówno wydatki, jak i do-
chody pewnym celom, jest tylko, tak jak mówi-
³em, sklejanie na bie¿¹co i zamiatanie pod dywan
tych wydatków, które i tak… Chocia¿by ten Euro-
stat. Panie i Panowie Senatorowie, przecie¿ œrod-
ki, czy to KFD, czyli Krajowego Funduszu Drogo-
wego, czy to œrodki, którymi uzupe³niamy wyp³aty
przechodz¹ce do OFE, Eurostat uwzglêdnia, czy
my chcemy, czy nie chcemy, czy my to zapisujemy
w ustawie bud¿etowej, czy nie. Dla w³asnych ce-
lów to zamiatamy pod dywan. Uwa¿am, ¿e jest to
bardzo z³e i z tym nale¿a³oby skoñczyæ. Niestety,
nadal tkwimy w tej irracjonalnoœci.

I na koniec ostatnia zasada, któr¹ chcia³bym
pañstwu przywo³aæ. Ci, którzy pracowali w samo-
rz¹dach, znaj¹ j¹ na pamiêæ. To z³ota zasada bu-
d¿etowa. Mówi ona, ¿e po¿yczki bierze siê po to,
¿eby sfinansowaæ inwestycje. Ten, kto bierze kre-
dyty po to, ¿eby je przejeœæ, marnotrawi tak na-
prawdê przede wszystkim swoj¹ przysz³oœæ. Po-
patrzmy na to od strony kwot, jak to wygl¹da
w naszym bud¿ecie. Deficyt ca³ego sektora finan-
sów publicznych wynosi ponad 80 miliardów z³,
a wydatki maj¹tkowe tylko 16 miliardów. Do-
³¹czmy jeszcze wydatki zwi¹zane z bud¿etem Unii
Europejskiej – tam jest oko³o 6,5 miliarda. A wiêc
bêdzie to oko³o 22 miliardów z³. Czyli co my robi-
my? My zapo¿yczamy pañstwo – zapo¿yczamy nas
dzisiaj, a jutro tych, którzy przyjd¹ po nas – po to,
by sfinansowaæ bie¿¹c¹ konsumpcjê. Ja pamiê-
tam te wypowiedzi, te ozdobniki, te oratoria na po-
cz¹tku naszej kadencji, mówi¹ce, ¿e zdecydowa-
nie takiego dzia³ania nie bêdzie. Te g³osy dobiega-
³y z lewej strony ode mnie, patrz¹cego dzisiaj z te-
go samego miejsca na Wysok¹ Izbê.

Zatem, Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e tak jak do
klasyki przesz³o to s³ynne zdanie o termometrze:
jak zbijesz termometr, to nie bêdziesz czu³ gor¹cz-
ki; tak dzisiaj przejdzie zdanie pana ministra fi-
nansów, który stwierdzi³ na tej sali, ¿e jak bêd¹
k³opoty, ¿e jak bêd¹ problemy, to bêdziemy anty-
cypowaæ bud¿et. Co to znaczy antycypowaæ bu-
d¿et? Antycypacja, Szanowni Pañstwo, to nie jest
nic innego jak – tutaj siêgam po dok³adny cytat,
bo sobie to sprawdzi³em w s³owniku jêzyka pol-
skiego – przyjmowanie pogl¹du bez wzglêdu na
doœwiadczenie. Co by tu jeszcze antycypowaæ,
Szanowni Panowie? ¯e przywo³am jeszcze innego
klasyka.

Na koniec powiem, ¿e senacki klub Prawa
i Sprawiedliwoœci w poczuciu pe³nej odpowie-
dzialnoœci za ten bud¿et z³o¿y cztery grupy popra-
wek, które maj¹ bardzo ogólny charakter,
a zwi¹zane s¹: z opiek¹ zdrowotn¹ – chocia¿by te
ostatnie przypadki dotycz¹ce braku œrodków na
procedury wysokospecjalistyczne – to jest oko³o

200 milionów z³, ze sprawami spo³ecznymi – o tym
by³a ju¿ mowa, chocia¿by akcja: szklanka mleka
dla dziecka – to nie jest wiele, to ledwo 80 milio-
nów; ze szkolnictwem wy¿szym i studentami – to
te¿ nie s¹ du¿e œrodki; z wymiarem sprawiedliwo-
œci. Gdzie poszukujemy œrodków na to? Ano trze-
ba siêgn¹æ do tego miejsca, gdzie s¹ oszczêdnoœci
wynikaj¹ce z emerytur i rent w MSWiA, czyli tych,
w cudzys³owie, ubeckich, jak te¿ uwzglêdniæ to, ¿e
strona dochodowa jest do zwiêkszenia. A jest ewi-
dentnie! Zreszt¹ pañstwo senatorowie ju¿ o tym
wspominali.

A zatem dziêkuj¹c i przepraszaj¹c zarówno pa-
na marsza³ka, jak i Wysok¹ Izbê za to, i¿ przed³u-
¿y³em o trzy minuty swoje wyst¹pienie…

(Senator Jan Rulewski: O piêæ minut.)
A, to pan senator Rulewski…
(Senator Jan Wyrowiñski: Antycypujesz.)
(G³osy z sali: Antycypujesz.)
A tak, w³aœnie antycypowa³em, zgodnie z zasa-

d¹, któr¹ wyznaje naczelny ksiêgowy naszego bu-
d¿etu.

Dziêkujê bardzo za uwagê. Nie s¹dzê, ¿eby to
by³ bud¿et dobry dla Polski. Tym samym na pew-
no my go nie przyjmiemy. Mówi¹c „my”, mam na
myœli klub Prawa i Sprawiedliwoœci. Dziêkujê u-
przejmie. (Oklaski)

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

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie zamierza³em zacz¹æ w ten sposób, ale nie

mogê abstrahowaæ od s³ów, które przed chwil¹
wybrzmia³y z tej mównicy. Chcia³bym zacz¹æ od
przywo³ania przys³owia, które znamy doskonale,
które znamy nie od dziœ – m¹dry Polak po szko-
dzie. Tak. Dziœ ³atwo mówiæ, ¿e trzeba inaczej
kszta³towaæ ten bud¿et, ¿e powinien byæ jeszcze
bardziej prorozwojowy. Ale ³atwo mówiæ coœ takie-
go, kiedy nie ponosi siê odpowiedzialnoœci i kiedy
w pamiêci zacieraj¹ siê fakty. Jakie? Ano takie.
Mam przed sob¹ materia³, który wszyscy mo¿emy
mieæ, jeœli jeszcze nie mamy, bo on jest powsze-
chnie dostêpny – jest to ekspertyza Kancelarii Se-
natu. Planowany wskaŸnik dynamiki wzrostu
PKB na rok 2010 – 1,2; szacunek 2009 – 0,9; 2008
– 5,0; 2007 – 6,6; 2006 – 6,2. Tak by³o, kiedy
rz¹dzi³o œrodowisko polityczne pana senatora Ba-
nasia, kiedy by³y dochody, o których dzisiaj mo¿e-
my tylko marzyæ, kiedy by³y warunki, by kreowaæ
rozwój i wzrost, by minimalizowaæ deficyt finan-
sów publicznych, by porz¹dkowaæ finanse.

(Senator Grzegorz Banaœ: Oddaliœmy pieni¹dze
Polakom – 20 miliardów z³.)

(Rozmowy na sali)
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Panie Senatorze, jest dopiero po³owa kadencji,
jeszcze pan bêdzie mia³ wiele okazji, by mówiæ.
Niech pan pozwoli innym siê wypowiedzieæ.

Proszê pañstwa, pan minister Rostowski d³ugo
mówi³ o pierwszej grupie czynników, która sprawia,
¿e jesteœmy w sytuacji mo¿e nie komfortowej, ale do-
brej. Nale¿y do niej przezornoœæ rz¹du, umiarkowa-
nie, wstrzemiêŸliwoœæ i podjêcie dzia³añ, o których
nie ma powodu w tej chwili mówiæ, bo na bie¿¹co
o tym informowaliœmy. W roku 2007 ju¿ zaczêliœmy
wiele rzeczy, w 2008 podejmowaliœmy wiele inicja-
tyw, by³y liczne przed³o¿enia rz¹dowe, które ustabili-
zowa³y finanse publiczne, wzbudzi³y zaufanie do sy-
stemu bankowego, stabilizowa³y sytuacjê finansów
publicznych, finansów prywatnych, a tak¿e sytuacjê
gospodarcz¹kraju.Tejgrupieczynnikówbezw¹tpie-
nia zawdziêczamy obecn¹ sytuacjê. Jak powiedzia-
³em, przede wszystkim przezornoœci rz¹du.

Ale jest i druga grupa czynników, o której trze-
ba mówiæ, i to g³oœno mówiæ. A jest to przedsiê-
biorczoœæ spo³eczeñstwa, przedsiêbiorczoœæ
przedsiêbiorców i przedsiêbiorczoœæ w szczegól-
noœci m³odego pokolenia, które swoj¹ prac¹, czê-
sto w trudnych warunkach, daleko od domu, od
ojczyzny wzbogaca³o Polskê, którego praca spo-
wodowa³a wytransferowanie do Polski miliardów
z³otych, tutaj na miejscu pobudzaj¹cych popyt
konsumpcyjny. Popyt konsumpcyjny jest to czyn-
nik niezwykle wa¿ny. To, ¿e popyt konsumpcyjny
siê nie za³ama³, jest drugim wektorem wzrostu
produktu krajowego brutto.

Proszê pañstwa, ja mia³em przynajmniej dwie
okazje w minionym roku, by czuæ siê dumnym z te-
go, ¿e jestem Polakiem. A myœlê, ¿e nie tylko dwie.

(Senator Piotr Kaleta: Mamy ca³y czas.)
Dwie na pewno, bez w¹tpienia. Naprawdê mog-

³em czuæ siê dumny, ¿e jestem Polakiem. Pierwsza
z tych sytuacji to wybór Jerzego Buzka na przewo-
dnicz¹cego Parlamentu Europejskiego. I to nieza-
le¿nie od osobistych walorów profesora Jerzego
Buzka… Przecie¿ doskonale wiemy, ¿e taki wybór
nie jest wyborem tylko ze wzglêdu na osobiste wa-
lory. Pozycja Polski zapewni³a tê niezwykle istot-
n¹ presti¿ow¹ i wp³ywow¹ funkcjê Polakowi. Dru-
gi powód do dumy to zielona Polska na tle czerwo-
nej, ogarniêt¹ recesj¹ Europy, jeœli chodzi wzrost
gospodarczy, o wzrost PKB. To powód do dumy
i do wielkiej satysfakcji. Uda³o nam siê zmierzyæ
z tym, z czym nie uda³o siê zmierzyæ wielu wielkim
narodom i gospodarkom Europy. Do nich siê po-
równujmy. Utrzymaliœmy pozytywne tendencje,
jeœli chodzi o wzrost produktu krajowego, a wiele
krajów, nawet najwiêksze gospodarki, ³¹cznie
z niemieck¹, podejmowa³o takie wysi³ki, transfe-
rowa³o miliardy euro do realnej gospodarki i do fi-
nansów, i mimo to nie by³o w stanie utrzymaæ do-
datniego wzrostu produktu krajowego. Gospo-
darka niemiecka to -5% PKB.

(Senator Grzegorz Banaœ: Tyle samo co
i nasz…)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie mieli PiS.)
Za³ó¿cie PiS w Niemczech, to mo¿e bêd¹ mieæ

–15, szybciej ich dogonimy.
Jestem optymist¹. Wierzê, ¿e tak jak w ubieg³ym

roku nie spe³ni³y siê marzenia opozycji, ¿eby by³o
gorzej, tak i w 2010 r. nie ziszcz¹ siê marzenia…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Marzenia ludzi,
¿eby by³o lepiej.)

Ziszczaj¹ siê marzenia ludzi – jest lepiej. Ja
wiem, ¿e to kogoœ mo¿e denerwowaæ…

(Senator Piotr Kaleta: W Gdañsku…)
(Senator Janina Fetliñska: W s³u¿bie zdrowia…)
Jeœli ktoœ nie jeden, nie dwa razy by³ dumny

z tego, ¿e jest Polakiem… Myœlê, ¿e je¿eli Europa
patrzy z podziwem na Polskê, to nie trzeba oplu-
waæ Polski, tylko chodziæ z podniesionym czo³em.

(G³os z sali: Codziennie.)
Po raz pierwszy w tym bud¿ecie zosta³ wydzie-

lony bud¿et œrodków unijnych. Po raz pierwszy
w tak du¿ym stopniu zosta³ wydzielony bud¿et za-
daniowy. Nasz bud¿et ewoluuje w kierunku stan-
dardów, do których zmierzamy, ugruntowuj¹ siê
pozytywne tendencje. Przypomnê, ¿e wskaŸnik
wzrostu produkcji za listopad ubieg³ego roku wy-
niós³ prawie 10%. Porównujê rok do roku, listo-
pad do listopada. Nie ma bardziej satysfakcjonu-
j¹cego wskaŸnika ni¿ wskaŸnik wzrostu produk-
cji, listopad 2009 r. – prawie 10%.

Pani minister Suchocka mówi³a, ¿e wstêpne
dane z wykonania bud¿etu za rok 2009 s¹ optymi-
styczne. One tylko potwierdzaj¹ pozytywne ten-
dencje w gospodarce. Jestem przekonany, ¿e bu-
d¿et w 2010 r. bêdzie realizowany po stronie do-
chodów znacznie lepiej od tego, który zosta³
uchwalony w Sejmie. Jestem przekonany, ¿e
w skali ca³ego roku 2010 deficyt uda siê ograni-
czyæ o wiele miliardów z³otych. Z ca³¹ pewnoœci¹
nie bêdzie on wynosi³ 52 miliardy z³. I jestem prze-
konany, ¿e efekty wzrostu gospodarczego zostan¹
zagospodarowane w celu ograniczenia deficytu
bud¿etowego, rz¹d nie ulegnie presji i nie zostanie
to przejedzone.

Z ca³ym przekonaniem bêdê g³osowa³ za przyjê-
ciem tego bud¿etu, który jest najlepszy w istnie-
j¹cych warunkach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Sena-

torowie!
Nie wiem wprawdzie, co wspólnego z debat¹

bud¿etow¹ ma wybór pana premiera Buzka na
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przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego,
ale nie bêdê wdawa³ siê w dyskusjê na ten temat.
Przechodzê od razu do oceny tych ustaleñ, które
dzisiaj s¹ przedmiotem naszej dyskusji. Chcê siê
odnieœæ do tych rozwi¹zañ bud¿etowych, które
dotycz¹ oceny realnoœci zapisów ustawy, któr¹
minister finansów okreœla jako najwa¿niejszy do-
kument finansów pañstwa, wp³ywaj¹cy bezpo-
œrednio na ca³¹ gospodarkê, kszta³tuj¹cy zacho-
wania, oczekiwania, nie tylko obywateli, ale wszy-
stkich podmiotów gospodarczych na terenie na-
szego kraju. Ale kiedy mówimy o bud¿ecie, to naj-
istotniejsz¹ kwesti¹ jest realnoœæ tego dokumen-
tu. Pan minister finansów przyzwyczai³ nas
w swoich wypowiedziach w debatach bud¿eto-
wych do przedstawiania swojego stanowiska
w formule niezwyk³ego optymizmu. Nie mog³o byæ
zatem inaczej równie¿ w debacie nad bud¿etem
na rok 2010. Tak jak przyzwyczailiœmy siê jeszcze
za czasów exposé Donalda Tuska do mówienia
o zaufaniu, o mi³oœci, tak kiedy jest mowa o bu-
d¿ecie w wydaniu pana ministra Rostowskiego,
s³owo „optymizm” jest s³owem kluczem. Inne
kwestie, te dotycz¹ce zapisów ustawy, wydatków,
dochodów, s¹ mniej istotne, s¹ na dalszym planie.
Wa¿ny jest optymizm.

Stwierdzenie, ¿e mamy najlepszy wynik w ca-
³ym OECD, wœród najbogatszych krajów Europy,
Ameryki Pó³nocnej i Pacyfiku, ¿e obok Australii
jesteœmy jednym z dwóch krajów nale¿¹cych do
OECD, który zanotuje w tym roku wzrost gospo-
darczy, mo¿na by przyj¹æ z zadowoleniem, gdyby
rozwi¹zania bud¿etowe wskazywa³y na realnoœæ
wykonania bud¿etu z uwzglêdnieniem zarówno
wp³ywów, jak i wydatków bud¿etowych. Gdyby
wskazywa³y. Dok³adna analiza tej ustawy nie po-
zwala niestety na taki optymizm, wrêcz przeciw-
nie – sprawia, ¿e zaproponowane rozwi¹zania mi-
jaj¹ siê, ¿e u¿yjê sformu³owania, z rzeczywisto-
œci¹.

Jedna z przedstawionych przez pana mini-
stra finansów 8 paŸdziernika 2009 r. w debacie
sejmowej przes³anek jest taka, ¿e tym, co spra-
wia³o, i¿ bud¿et staje siê realny, a tak¿e ¿e unik-
nêliœmy kryzysu, jest optymizm i spokój wszyst-
kich Polaków, którzy nie przestraszyli siê kryzy-
su. Takie stwierdzenie zosta³o zreszt¹ dzisiaj
przez pana ministra powtórzone. Ta uwaga by-
³aby istotna, gdyby jej towarzyszy³y dalsze czyn-
niki pozwalaj¹ce oceniæ ustawê bud¿etow¹ jako
dokument, który zaspokaja potrzeby, o których
dzisiaj mówimy. Tymczasem pan minister jakoœ
unika³ odniesienia siê do jednego z niezwykle is-
totnych elementów, które sprawiaj¹, ¿e patrzy-
my na ten bud¿et nie tylko z niezwyk³¹ ostro¿no-
œci¹, bo to jest zrozumia³e, ale równie¿ z pew-
nym niepokojem. Mam na myœli lawinowo ros-
n¹cy d³ug publiczny.

Wróæmy, proszê pañstwa, do sytuacji, kiedy
pan minister ocenia opozycjê, ocenia uwagi opo-
zycji w stosunku do bud¿etu na 2009 r. jako nieu-
zasadnione. Pada konkretne pytanie: Panie Mini-
strze, czy by³by pan uprzejmy okreœliæ wysokoœæ
rosn¹cego d³ugu publicznego. D³ugu publiczne-
go, który okreœlamy nie w milionach, nie w dzie-
si¹tkach milionów z³otych, ale w dziesi¹tkach mi-
liardów z³otych. To jest ponad 100 miliardów ro-
cznie! Tymczasem pan minister Rostowski mówi:
nie pamiêtam. No có¿ to jest 100 miliardów z³, te-
go mo¿na przecie¿ nie pamiêtaæ. A je¿eli to nara-
sta lawinowo, to o czym¿e mówiæ! S¹ przecie¿ wa¿-
niejsze rzeczy. Warto powiedzieæ, ¿e opozycja kry-
tykowa³a, nie potrafi³a widzieæ naszych przemyœ-
leñ, tej naszej dalekowzrocznoœci, tego naszego,
powiedzia³bym, genialnego spojrzenia na roz-
wi¹zywanie spraw gospodarczych.

Ja nie chcê ironizowaæ, proszê pañstwa, bo nie
o to chodzi w debacie bud¿etowej. Mówiê o tym,
aby pokazaæ, jak wybiórczo manipuluje siê fakta-
mi, kiedy przychodzi mówiæ o konkretach. Mo¿e-
my tak powiedzieæ, ¿e d³ug publiczny w Polsce to
nie jest taka istotna sprawa, bo jesteœmy na dzie-
wi¹tym miejscu w Unii Europejskiej. No tak, tylko
¿e mamy obok siebie gospodarkê Francji, gospo-
darkê Niemiec, gospodarkê Wielkiej Brytanii. Ja
nie cieszy³bym siê specjalnie z tego dziewi¹tego
miejsca w sytuacji, kiedy mówimy o setkach mi-
liardów z³otych d³ugu publicznego, który lawino-
wo roœnie. Ja bym siê tym niezmiernie martwi³
i nie odbija³ pierwszej z brzegu pi³eczki, mówi¹c:
a przecie¿ wyœcie mogli zmniejszyæ deficyt. Znam
o czymœ takim przypowieœæ troszeczkê z afrykañ-
skiego klimatu. Mówi¹c o bud¿ecie, proszê pañ-
stwa, mówmy o cyfrach, które s¹ wa¿ne i które na-
le¿y aprobowaæ, o tych rozwi¹zaniach, które s¹ is-
totne. Musimy je zauwa¿aæ i pozytywnie oceniaæ,
je¿eli jest taka potrzeba. Nie zapominajmy jednak
o wskaŸnikach, które dzisiaj mo¿e jeszcze tego nie
robi¹, ale na przysz³oœæ bêd¹ mimo wszystko rzu-
towaæ w sposób dalece niekorzystny.

Innym czynnikiem istotnym dla bud¿etu pañ-
stwa, zw³aszcza dla oceny bud¿etu pañstwa, real-
noœci jego zapisów, jest planowany krajowy defi-
cyt bud¿etowy. Mówimy, ¿e ten planowany krajo-
wy deficyt w roku 2010 wyniesie 52,2 miliarda z³.
Ale pada³y z sali pytania, patrzê na pana senatora
Andrzejewskiego, patrzê na moich kolegów obec-
nych na sali, którzy pytali: no dobrze, mówimy
o 52 miliardach z³, ale jednoczeœnie mo¿e pamiê-
talibyœmy o tym, ¿e do tej sumy nale¿y dodaæ defi-
cyt bud¿etu œrodków europejskich w wysokoœci
14,4 miliarda z³. Dzisiaj s³yszê przed chwil¹ z ust
mojego przedmówcy: nie, to jest kwota, która
w doskonaleniu bud¿etu zosta³a wy³¹czona, zna-
laz³a siê poza, sta³a siê kwot¹ nieistniej¹c¹, kwot¹
istniej¹c¹ w pró¿ni. Dodajmy te 14,4 miliarda.
Pan minister finansów niechêtnie na ten temat
siê wypowiada³ i mówi³: to s¹ rozliczenia, to siê
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przesuwa w czasie, Komisja Europejska nie do
koñca tak szczegó³owo tego wymaga, w zwi¹zku
z czym mo¿e byœmy siê nad t¹ kwot¹ bli¿ej nie za-
stanawiali, nie zatrzymywali. No ale mówmy o ko-
lejnej kwocie, mówmy o tym, ¿e nale¿a³oby doli-
czyæ wartoœæ sk³adek, które bêd¹ odprowadzane
przez bud¿et do Otwartych Funduszy Emerytal-
nych. Bagatela – 22,5 miliarda z³. Je¿eli bierzemy
pod uwagê tylko niektóre kwoty, to rzeczywiœcie
ten zapisany deficyt bud¿etowy wynosi 52,2 mi-
liarda z³. Ale je¿eli widzimy tak¿e te cyfry, które
znalaz³y siê poza deficytem bud¿etowym, to d³ug
publiczny w powi¹zaniu z deficytem bud¿etowym
stawia nas w bardzo trudnej sytuacji. To nie jest
powód, aby to uwa¿aæ za element, który opozycja
chce wykorzystywaæ. To jest element troski, jak¹
my wykazujemy, pokazuj¹c zagro¿enia dla reali-
zacji bud¿etu równie¿ przez ten rz¹d, który aktu-
alnie sprawuje w³adzê. Niewielkie nawet wahniê-
cie w realizacji dochodów bud¿etowych, na przy-
k³ad opóŸnienie realizacji wp³ywów z prywatyzacji
szacowanej na 25 miliardów z³, mo¿e przecie¿
spowodowaæ w sektorze finansów publicznych
przekroczenie deficytu w wysokoœci 55% PKB.
A wiêc mówimy o tym drugim progu.

Dalsze niekorzystne trendy, jakie mog¹ siê po-
jawiæ, mog¹ sprawiæ, ¿e sytuacja, która dzisiaj
wydaje siê pozytywna, nie bêdzie siê przedstawiaæ
w tak ró¿owym œwietle, tak optymistycznie, jak tu
s³yszeliœmy przed dwoma godzinami. Nie zapomi-
najmy, proszê pañstwa, ¿e pad³o te¿ pytanie
o bezrobocie, o te 11,9% na koniec listopada. Mó-
wimy znowu, ¿e w porównaniu z innymi pañstwa-
mi Unii Europejskiej mieœcimy siê mniej wiêcej
w œrodku. Uzasadniamy to oczywiœcie tak, ¿e jest
kryzys, ¿e to jest zrozumia³e. Ale wzrost z 8% do
12% to jest skok o zasadniczym znaczeniu. A ja
chcê przypomnieæ, ¿e na niektórych terenach na-
szego kraju, myœlê o województwach po³udnio-
wych, wschodnich czy pó³nocno-zachodnich,
bezrobocie siêga 20%, a w niektórych powiatach
nawet przekracza 20%. Jest to zjawisko, które
musimy widzieæ w sytuacji, kiedy omawiamy real-
ny bud¿et, poszukuj¹c zapisów, które bêd¹ mo¿li-
we do skrojenia, przepraszam za ten kolokwia-
lizm, na te warunki ekonomiczne, choæ mo¿e nie
takie, które wprawi¹ nas w nadmiern¹ euforiê.

Szanowni Pañstwo! Mówi¹c o realnoœci ustawy
bud¿etowej w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa
nie mo¿emy pomin¹æ œrodków przeznaczonych
dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Pamiêtaj-
my, ¿e bud¿et tego resortu w ubieg³ym roku mie-
szcz¹cy siê w granicach oko³o 25 miliardów z³, zo-
sta³ z powodu koniecznego uregulowania poprze-
dnich zobowi¹zañ z 2008 r. ograniczony o ponad
3 miliardy z³, z dodatkow¹ blokad¹ œrodków na
kwotê blisko 2 miliardów z³. 5 z 25 miliardów z³
w tak wra¿liwym resorcie, jakim jest resort obro-

ny narodowej! Ponownie mówimy o takiej samej
sytuacji w roku bie¿¹cym, mówimy o bud¿ecie
rzêdu 25 miliardów 720 milionów z³, który od razu
zosta³ tak skonstruowany przez ministerstwo, ¿e
jest w nim blokada na blisko 2 miliardy z³, i to –
chcê zwróciæ uwagê na ten niezwykle istotny seg-
ment – w zakresie zobowi¹zañ maj¹tkowych, in-
westycyjnych, szkoleñ wojskowych. Ograniczenie
bud¿etu o 2 miliardy z³ w sytuacji, kiedy mamy
tak odpowiedzialne, niebezpieczne misje zagrani-
czne. A w dodatku s³yszê na posiedzeniu Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych, ¿e Ministerstwo
Finansów ¿adnej blokady nie stosuje, nic podob-
nego, ¿adnej takiej blokady nie ma. To ja w tym
momencie stawiam pytanie: czy konstrukcja bu-
d¿etu przygotowana przez ministra obrony naro-
dowej by³a wadliwa, skoro taka rezerwa i takie
ograniczenia siê w tym bud¿ecie znalaz³y? Mam
zreszt¹ przed sob¹ dokument, w którym wyraŸnie
jest okreœlona blokada œrodków na 2 miliardy z³.
A mo¿e chodzi zupe³nie o co innego, a mianowicie
o to, ¿eby dotrzymaæ zapisu 1,95 punktu procen-
towego wynikaj¹cego z ustawy i po to przyjêto bu-
d¿et w wysokoœci 25 miliardów 720 milionów z³
i z góry ograniczono go o kwotê blisko 2 miliar-
dów z³? I tu znowu wracamy do kwestii realnoœci
zapisów ustawy bud¿etowej. Ktoœ powie w ten
sposób: ale przecie¿ nie ma blokady, bo w ubieg-
³ym roku myœmy zwolnili te œrodki. Szanowni
Pañstwo, tak jak powiedzia³em, zablokowano
2 miliardy z³, wyp³acono zaleg³oœci za poprzedni
rok, wynosz¹ce 3 miliardy z³, i wiecie, Szanowni
Pañstwo, ile odblokowano? 204 miliony z³.

(Przewodnictwo obrad obejmuje Marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, z przykroœci¹ muszê poprosiæ o zakoñczenie.)

Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku, bo rzeczywi-
œcie… Ale na jeszcze jedn¹ kwestiê chcia³bym
zwróciæ uwagê, to bêdzie minuta.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: O dwie minuty
ju¿ pan przekroczy³ limit, niech pan rekapituluje.)

Rekapitulujê. Proszê pañstwa, chcê jeszcze po-
wiedzieæ tylko o sprawie zwi¹zanej z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Otó¿ ostatnie dni najbar-
dziej dotkliwie pokaza³y niezwykle trudn¹ sytuacjê
w s³u¿bie zdrowia, brak oczekiwanej, niezbêdnej
interwencji pañstwa zmierzaj¹cej do zapewnienia
Polakom nale¿ytej ochrony zdrowia. Pokazane zo-
sta³y dramatyczne obrazy, ujawniaj¹ce brak lecze-
nia ciê¿ko chorych pacjentów dotkniêtych choro-
bami nowotworowymi, w odpowiedzi na co us³y-
szeliœmy jakieœ pokrêtne t³umaczenia, ¿e to wina
lekarzy, ich b³êdnej interpretacji itd., itd.

Uwa¿aj¹c, ¿e powinniœmy te zagadnienia
zwi¹zane ze s³u¿b¹ zdrowia traktowaæ prioryteto-
wo – wierzê, ¿e rz¹d te¿ bêdzie je traktowa³ priory-
tetowo – zg³aszam poprawkê, która sprowadza siê
do tego, aby zwiêkszyæ o kwotê 200 milionów z³
wydatki na œwiadczenia wysokospecjalistyczne,
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które s¹ konieczne, co unaoczni³y dramatyczne
wydarzenia, które mia³y miejsce i które rozgrywa-
³y siê w³aœciwie na naszych oczach. Nie wchodzê
w ocenê, kto ponosi za to winê, nie o to chodzi.
Wa¿ne jest dobro pacjentów, wa¿ne jest zdrowie
pacjentów, dlatego jestem absolutnie przekona-
ny, ¿e Wysoka Izba tak¹ poprawkê zaakceptuje.

Szanowni Pañstwo, z uwagi na brak czasu… Na
pewno w dalszych wypowiedziach moich kolegów
zostanie przedstawionych wiele uwag do tego bu-
d¿etu. Ja mogê tylko powiedzieæ, ¿e ten opty-
mizm, który przedstawia pan minister Rostowski,
wydaje mi siê optymizmem nadmiernym, nieuza-
sadnionym. A nasz¹ wspóln¹ trosk¹ jest to, aby
bud¿et by³ ustaw¹ mo¿liw¹ do przyjêcia, w jak
najlepszym kszta³cie, umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê
tych zadañ, które s¹ zamierzeniem naszych roda-
ków. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraDajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy, ju¿ po raz kolejny, nad najwa¿-

niejszym dokumentem finansowym pañstwa, bu-
d¿etem pañstwa, który bêdzie kszta³towa³ przez
najbli¿szy rok zachowania i oczekiwania naszych
rodaków, ale te¿ przedsiêbiorców i tych, którzy siê
poruszaj¹ w obszarze gospodarki. I to wszystko,
co zosta³o zapisane w bud¿ecie, te wszystkie za³o-
¿enia s¹ dla nich niezmiernie wa¿ne.

To dobrze, ¿e mówimy o tak wa¿nym dokumen-
cie z optymizmem. Dzisiaj us³yszeliœmy wiele op-
tymistycznych wypowiedzi z ust pana ministra fi-
nansów, ten optymizm by³ równie¿ w wyst¹pie-
niach, które wyg³osili z tej trybuny przedstawicie-
le koalicji rz¹dz¹cej. I ja myœlê, co zreszt¹ ju¿ po-
wiedzia³em, ¿e dobrze by by³o, gdyby to by³ opty-
mizm oparty na realnych za³o¿eniach, ale jest to
niestety, muszê to powiedzieæ, choæ z przykroœci¹,
optymizm bardzo na wyrost, optymizm trochê
piarowy, a piar w ostatnim czasie jest bardzo mo-
dny i opiera siê na nim wiêkszoœæ kwestii.

Myœlê, ¿e o to, co mówi³ pan senator WoŸniak,
¿e to jest bud¿et dla Polaków i Polacy z tego bud¿e-
tu bêd¹ bardzo zadowoleni, warto by spytaæ sa-
mych Polaków, zw³aszcza po tych wydarzeniach
z ostatnich dni. Warto by spytaæ Polaków, czy te
za³o¿enia do bud¿etu, o których dzisiaj mówimy,
ten ogromny deficyt bud¿etowy… A przypomnê,
¿e pan premier Donald Tusk w swoim exposé mó-
wi³, ¿e najwa¿niejszym zadaniem dla jego rz¹du
bêdzie doprowadzenie w ci¹gu kilku lat do równo-

wagi bud¿etowej. Jak to dojœcie do tej równowagi
bud¿etowej siê odbywa, to w³aœnie widzimy.
W tym roku sytuacja zwi¹zana z deficytem, z d³u-
giem publicznym i tym, o czym wspomnia³ pan se-
nator Zaj¹c, jest po prostu dramatyczna. To nie
jest tak, ¿e to s¹ 52 miliardy z³, zreszt¹ mówi³em
o tym w pytaniu do ministra finansów. Uwa¿am,
¿e te sztuczki ksiêgowe, których siê dokonuje, za-
mazuj¹ tylko obraz sytuacji bud¿etu, jeszcze bar-
dziej j¹ komplikuj¹. Ale wracaj¹c do tego, o czym
mówi³em, chcia³bym powiedzieæ, ¿e warto by spy-
taæ o zdanie Polaków, którzy w ostatnich dniach
wyra¿aj¹ swój ogromny niepokój i strach. Strach
przed tym, co w tym roku nas czeka. I nie jest to
strach – o czym mówi³ z tej trybuny minister fi-
nansów – zasiewany przez opozycjê. Ten strach
wynika z tego, co w ostatnich dniach siê wydarzy-
³o, i z tego, ¿e w tym bud¿ecie, nad którym dzisiaj
debatujemy i który bêdziemy przyjmowali, prze-
widziane zosta³y kwoty – które powinny byæ wyka-
zane w dzia³ach dotycz¹cych obszarów, gdzie
pañstwo jest zobowi¹zane wype³niaæ swoje zada-
nia wobec obywateli, aby zapewniæ im bezpie-
czeñstwo zdrowotne, zapewniæ im bezpieczeñ-
stwo w ogóle – i w³aœnie te kwoty budz¹ przera¿e-
nie. I rzeczywiœcie Polacy maj¹ podstawy do stra-
chu, maj¹ podstawy do obawy. Bo jeœli spojrzymy
chocia¿by na to, co w ci¹gu ostatniego roku zda-
rzy³o siê w obszarze bezpieczeñstwa publicznego,
w bardzo istotnym jego elemencie…

Dzisiaj mówiono z tej trybuny, ¿e Polacy sobie
poradzili, i tutaj trzeba siê zgodziæ, jako opozycja
zgadzamy siê z tym, co mówi³ pan senator Wyro-
wiñski, co mówi³ pan senator WoŸniak, ¿e to, ¿e je-
steœmy na tej czerwonej mapie zielon¹ wysp¹, to
jest ogromna zas³uga polskich przedsiêbiorców,
to jest ogromna zas³uga Polaków. Polacy dosko-
nale siê nauczyli radziæ sobie w trudnych sytua-
cjach i doskonale sobie poradzili równie¿ w tej sy-
tuacji. Ale nie ma, naprawdê nie ma w tym wiel-
kiej zas³ugi rz¹du. Ja przypomnê, ¿e rz¹d deklaro-
wa³ – mówi³ o tym równie¿ premier w exposé –
ogromn¹ pomoc dla przedsiêbiorców, a nie tak
dawno na tej sali mówiliœmy o ustawie, która dla
przedsiêbiorców by³a po prostu k³od¹ pod nogi. Ja
tak¿e mia³em okazjê zabraæ g³os w tej sprawie
i apelowaæ o to, aby tej ustawy nie przyjmowaæ. Na
szczêœcie uda³o siê jej nie przyj¹æ, o co przedsiê-
biorcy apelowali, i przynajmniej tutaj g³os opozy-
cji zosta³ wys³uchany i tego przepisu nie uchwala-
liœmy.

Trzeba nam tak¿e wiedzieæ, ¿e ten deficyt bu-
d¿etowy, który w tym bud¿ecie siê ujawnia, ten
d³ug publiczny… To nie jest tak, jak pan minister
finansów mówi³, ¿e ci wszyscy eksperci, którzy
mówi¹ inaczej ni¿ eksperci, którym pan minister
Rostowski daje wiarê… To, ¿e Organizacja
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju zak³ada –
wspomina³em o tym w swoim pytaniu – ¿e w wy-
padku Polski stosunek d³ugu publicznego do PKB
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w roku 2011 bêdzie na poziomie 66%, a w roku
2017 mo¿e nawet ponad 70%, to nie s¹ jakieœ g³o-
sy, które, powiem brutalnie, s¹ g³osami pomylo-
nych ludzi, którzy nie wiedz¹, co mówi¹. Myœlê, ¿e
minister finansów powinien z wiêksz¹ pokor¹ do
tego podejœæ, a przynajmniej znaleŸæ receptê na
to, aby wobec tego d³ugu zosta³y podjête dzia³ania
radykalnie, ale to radykalnie ograniczaj¹ce ten
d³ug. A na moje pytanie, jakie rz¹d przewiduje
dzia³ania, aby ten d³ug mala³, a nie wzrasta³, uzy-
ska³em niestety odpowiedŸ – i to zarówno od szefa
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych, który
relacjonowa³ przebieg prac nad bud¿etem, jak i od
ministra finansów – która mnie bardzo zmartwi³a.
Pan minister powiedzia³: zrobimy wszystko, aby
ten d³ug w roku 2010 by³ jak najni¿szy. Mo¿e to
bêdzie 2 miliardy, mo¿e to bêdzie 3 miliardy
mniej. Ale, Szanowni Pañstwo, to nie o to chodzi.
Chodzi o to, aby rz¹d mia³ jasny program konkret-
nych dzia³añ w sferze finansów publicznych, któ-
re spowoduj¹, ¿e ten d³ug nie bêdzie przyrasta³, ¿e
Polacy bêd¹ mogli spokojnie patrzeæ w przysz³oœæ,
i o to, ¿eby gospodarka mog³a wkroczyæ na œcie¿kê
szybkiego rozwoju.

Bo jeœli nie podejmiemy tych dzia³añ, tych ra-
dykalnych dzia³añ w sferze finansów publicz-
nych, to tak jak mówi¹ eksperci, tak jak mówi Or-
ganizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju,
rozwój Polski bêdzie tak zwanym rozwojem pe³za-
j¹cym, czyli bêdzie wynosi³ 1–2%, i to tak siê bê-
dzie toczy³o, bo ten d³ug uniemo¿liwi szybszy roz-
wój. I jak widzieliœmy dzisiaj, niestety nie ma od-
powiedzi rz¹du na pytanie, jakie s¹ potrzebne ra-
dykalne zmiany w finansach publicznych, gospo-
darce, aby zahamowaæ ten wzrost d³ugu. Pan mi-
nister odpowiedzia³, ¿e jeszcze nie pora, ¿e jeszcze
czas, mo¿e w nastêpnym bud¿ecie, mo¿e za dwa
lata. Ja myœlê, ¿e tego czasu ju¿ naprawdê nie ma.
Ju¿ dwa lata zosta³y zmarnowane, bo te dzia³ania
rz¹du, które by³y podejmowane w tym czasie, nie-
stety by³y dzia³aniami tylko i wy³¹cznie pozorny-
mi, tak jak wspomnia³em, dzia³aniami piarowski-
mi. I szkoda, bo straciliœmy dwa lata, które mo¿na
by³o w znacznie lepszy sposób wykorzystaæ. I tu
jest ta obawa Polaków i Polacy maj¹ prawo mieæ
obawê, ¿e ten nastêpny rok mo¿e byæ jeszcze trud-
niejszy. Bo tak jak wspomnia³em, te zadania, któ-
re pañstwo powinno na mocy konstytucji wy-
pe³niaæ wobec obywateli, s¹ zagro¿one. Jak mówi-
³em, bezpieczeñstwo, s³u¿ba zdrowia… Ja tu
mam tabelê, która pokazuje, jak nak³ady na bez-
pieczeñstwo w stosunku do ca³ego bud¿etu rady-
kalnie malej¹, jak malej¹ nak³ady na obronnoœæ,
o czym wspomnia³ pan senator Zaj¹c. Nawet tego
wspó³czynnika, który jest za³o¿ony, nie wykonu-
jemy. Tak ¿e to wszystko to s¹ ogromne zagro¿e-
nia. I za³o¿enia przyjête w tym bud¿ecie s¹ nad
wyraz optymistyczne, ale nie s¹ oparte na ¿a-

dnych realnych przes³ankach. Myœlê, ¿e tak jak
wspomnia³em, ten optymizm, który tutaj zosta³
wyra¿ony, przekonanie, ¿e to jest bud¿et dobry
dla Polaków, jest nad wyraz nierealne i myœlê, ¿e
Polacy ju¿ zaczynaj¹ to wyra¿aæ, i maj¹ prawo to
wyra¿aæ, ¿e jest to bud¿et, który tak jak mówi³ pan
minister finansów… To nie jest strach, który bu-
dzi opozycja, to jest strach, który wynika z za³o-
¿eñ, który wynika z tego, co nasi rodacy obserwu-
j¹, z tych dzia³añ, które rz¹d obecnie podejmuje.
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Rulew-

skiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zauwa¿my: wyst¹pi³o ju¿ co najmniej czterech

senatorów z PiS, ekstraklasa…
(G³osy z sali: Dziêkujemy.) (Oklaski)
Zauwa¿my, Panie Marsza³ku, ¿e wszyscy sko-

rzystali z premii czasowej, a mimo to nie przeko-
nali mnie, ¿ebym zmieni³ miejsce polityczne.

Bo, po pierwsze, PiS jako partia, która ma am-
bicje od lat, a¿ do znudzenia opowiadaæ, ¿e zdobê-
dzie ponownie w³adzê, nie przedstawi³a niczego,
co by mog³o kogokolwiek zainteresowaæ, jeœli cho-
dzi o pewn¹ alternatywê, Panie Senatorze, recy-
dywisto w zakresie przekraczania czasu.

(Senator Grzegorz Banaœ: Komu dziœ s¹ po-
trzebni socjaliœci, Panie Senatorze?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Przepraszam
bardzo, Panowie Senatorowie. Panie Senatorze,
czasu ja pilnujê.)

Po drugie, partia ta wykaza³a siê wyj¹tkowym
brakiem dyscypliny logicznej. Bo jeœli jest praw-
d¹, ¿e dyskusja o deficycie jest istotn¹ spraw¹, to
wszelkie poprawki, przynajmniej te do tej pory
zg³oszone, mówi¹ o tym, ¿e trzeba ten deficyt jesz-
cze bardziej pog³êbiæ.

(G³os z sali: Nieprawda.)
Przynajmniej te 200 milionów z³ na s³u¿bê

zdrowia, œrodki na bezpieczeñstwo czy te¿ na po-
moc dla Gruzji…

(Senator Grzegorz Banaœ: A poczytaæ trochê.)
Wobec tego ja rozwa¿am, Panie Marsza³ku – je-

œli pan pozwoli na to – aby senatorowi Banasiowi
przyznaæ jeszcze dodatkow¹ premiê czasow¹, a ja
zrezygnujê ze swojego czasu.

Podkreœlam zatem: nie znalaz³em przes³anek
do zmiany swego miejsca na scenie politycznej, bo
choæ mogê byæ okreœlany jako niepoprawny so-
cjalista, to znacznie lepiej to brzmi, a przynaj-
mniej na pewno jest bardziej wartoœciowe, ni¿ nie-
poprawny populista.
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Myœlê, ¿e w pañstwa wyst¹pieniach nie znalaz-
³em równie¿… Ja rozumiem, ¿e trudno skon-
struowaæ bud¿et, ja nie wymagam tego i chyba
nikt na tej sali nie wymaga, aby opozycja tworzy³a
bud¿et. Trzeba mieæ instrumentarium, trzeba
mieæ dane. Niemniej jednak mo¿na by³o okreœliæ
pewne mechanizmy pokazuj¹ce, jak wy uwa¿acie,
jakie maj¹ byæ wskaŸniki, jakimi drogami do nich
nale¿a³oby dojœæ, co zrobiæ, ¿eby ten deficyt
zmniejszyæ.

I ¿eby wyjœæ naprzeciw, ¿eby nie byæ tylko tym,
który polemizuje, chcia³bym namówiæ Wysok¹ Iz-
bê do podtrzymania pewnego mechanizmu
w ubezpieczeniach spo³ecznych. Jak wiadomo,
reformy, które wspólnie tutaj wprowadzaliœmy,
mo¿e w trochê innym sk³adzie, zak³ada³y, ¿e fun-
dusze bêd¹ gospodarowa³y sk³adkami. Zauwa-
¿am, ¿e bardziej s¹ one kasjerami ni¿ gospodarza-
mi. Dzieje siê to miêdzy innymi w przypadku go-
spodarowania tak zwanym funduszem wypadko-
wym, na który wszyscy siê sk³adamy i który sta-
nowi niebagateln¹ kwotê 5,5 miliarda z³, jak siê
zak³ada w tym roku. Wydatki s¹ na poziomie 5 mi-
liardów z³, co oznacza, ¿e od lat jest ju¿ spora nad-
wy¿ka. Tymczasem w tym bud¿ecie za³o¿ono, ¿e
nie bêdzie siê tego mitu swoistej niemocy zwal-
czaæ.

Moja poprawka zmierza do tego, aby jednak
prze³amaæ tê niemoc, ¿eby ZUS zacz¹³ gospodaro-
waæ, ¿eby sta³ siê podmiotem, a nie tylko kas¹
wp³at. Inaczej ni¿ rz¹d zak³adam podniesienie
w stosunku do projektu bud¿etu kwoty niezbêd-
nej na prewencjê wypadkow¹ do poziomu oko³o
6 milionów z³, tak jak by³o w zesz³ym roku. Podzie-
lam jednak pewien sceptycyzm Ministerstwa Fi-
nansów, które powiada, ¿e tymi œrodkami Ÿle siê
gospodaruje. Bo jak¿e zrozumieæ to, ¿e wydaje siê
w ostatnich dniach 2 miliony z³ na spoty w tele-
wizji? Wprawdzie nie podejrzewam, ¿e w ZUS s¹
zwolennicy telewizji Farfa³a, niemniej jednak
wspólnie z Rad¹ Ochrony Pracy zg³aszamy goto-
woœæ takiego poprawienia ustawy, ¿eby nie by³o
wydawania pieniêdzy z dnia na dzieñ. S³u¿y to
rzeczywiœcie socjalistycznym ideom, temu, ¿eby
praca by³a przyjemna i dobrze op³acana.

Jeœli, Panie Senatorze Banaœ, pan odczu³, ¿e…
Gdy ja mówi³em o tym, ¿e p³ace w Polsce s¹ pu³ap-
k¹, to bardziej myœla³em o tym, abyœmy mo¿e
wspólnie zdobyli siê na to, aby spowodowaæ, ¿eby
polski robotnik, in¿ynier ksiêgowy czy bankowiec
tworzyli wiêksz¹ wartoœæ dodan¹, ¿eby wiêcej w tym
by³o pracy abstrakcyjnej. I ja myœla³em, ¿e tak wiel-
ka partia jak PiS mi podpowie, jak to zrobiæ.

Jeszcze raz zatem deklarujê, Panie Marsza³ku,
¿e nie zmieniam tego miejsca, w którym tkwiê,
czyli miejsca na œrodku sali. Bo minister Rostow-
ski – proszê zauwa¿yæ, Panie Senatorze – przed-
stawi³ bud¿et dla wiêkszoœci Polaków. On mo¿e

nie zadawalaæ tych, którzy ¿¹daj¹ mniejszych po-
datków, i tych, którzy chcieliby otrzymywaæ pie-
ni¹dze bud¿etowe za nic, ale wiêkszoœci Polaków
on odpowiada. A przede wszystkim zauwa¿cie,
Szanowni Pañstwo, ¿e to nie jest bud¿et prze³o-
mu, ale to jest bud¿et, od którego mo¿na mówiæ
o zmianach. I to minister Rostowski zapowiedzia³.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê…
(G³os z sali: Janek…)
Panie Senatorze, ja bym poprosi³ o wyrozumia-

³oœæ dla wszystkich, a wtedy bêdzie tak¿e wyrozu-
mia³oœæ dla tych, którzy podejmuj¹ polemikê czy
wznosz¹ jakieœ okrzyki z ³aw senatorskich.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Gru-
szkê. Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Trudno nie polemizowaæ w sprawie tego, co tu

siê dzieje od godziny 13.00. Pan senator Wyrowiñ-
ski z namaszczeniem powiedzia³, ¿e pan minister
tutaj zosta³, ale nie doceni³ senatora Kalety, który
pytaniem formalnym w zasadzie przymusi³ mini-
stra do tego, ¿eby on zosta³ i odpowiada³ na nasze
pytania. Dlatego dziêkujê panu Kalecie za to pyta-
nie… (oklaski) …które spowodowa³o, ¿e pierwszy
raz siê zdarzy³o, ¿e pan minister Rostowski zosta³
i odpowiada³ na nasze trafne pytania.

Piar jest siln¹ broni¹ tego rz¹du. Mówienie
o zielonej wyspie i pomijanie zas³ug innych… Pan
senator Wyrowiñski stara³ siê za³agodziæ stano-
wisko pana ministra, który, kiedy zapyta³em o po-
datki, które zosta³y obni¿one przez rz¹d PiS,
i o sk³adkê zdrowotn¹, nie odpowiedzia³ na to py-
tanie, nie powiedzia³, jaki jest jego stosunek do ta-
kich dzia³añ rz¹du PiS, przemilcza³ to, nie dysku-
towa³. Wola³ mówiæ, ¿e jesteœmy marudami, pod-
chwytuj¹c ten wyraz, twierdzi³, ¿e straszymy nasz
naród, straszymy Polaków. Nie, to nie jest stra-
szenie. Pomiêdzy dwiema skrajnoœciami, pomiê-
dzy optymizmem a pesymizmem, jest jeszcze rea-
lizm. I ja w takim w³aœnie miejscu siê widzê.
W tym samym miejscu widzê ca³¹ grupê PiS. Wy-
stêpujemy tutaj jako realiœci, a nie jako pesymiœci
i straszaki. (Oklaski)

Gdyby by³o tak dobrze, jak powiedzia³ pan mi-
nister Rostowski… Senator WoŸniak wspomnia³
tutaj, ¿e miliardy – nie wiem, sk¹d on wzi¹³ takie
dane – zwiêkszaj¹ tutaj popyt, chodzi o pieni¹dze
przesy³ane przez Poloniê. Zgadza siê, wp³ywaj¹
pieni¹dze. Ale by³o te¿ powiedziane, ¿e autokary,
samoloty bêd¹ wraca³y z Polakami, którzy tam s¹,
¿eby pracowaæ tutaj, w Polsce. I gdzie te samocho-
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dy, te autokary pe³ne Polaków wracaj¹cych do
kraju? Nie ma ich. W œniegu utknê³y? Jedno
okienko – niewypa³. Chciano powiedzieæ, ¿e bê-
dzie to rozwi¹zanie dla ma³ych przedsiêbiorców.
I co? Niewypa³. Inny przyk³ad – pakiet gospodar-
czy. Tak samo. Ilu przedsiêbiorców skorzysta³o
z tego? Na palcach jednej rêki mo¿na wyliczyæ te
elementy.

Tyle polemiki do wyst¹pienia pana ministra
i kolegów przede mn¹, teraz chcia³bym siê zaj¹æ
dwoma tematami szczegó³owymi.

Inwestycje pocz¹tkowe dla górnictwa. Przy-
pomnê, ¿e wspomnia³em o tych inwestycjach,
kiedy pierwszy raz tutaj stan¹³em, w grudniu
2007 r. Wtedy nikt za bardzo nie wiedzia³, co to ta-
kiego jest i generalnie zosta³o to odrzucone. Kiedy
w zesz³ym roku wspomnia³em o tym przy uchwa-
laniu bud¿etu, mia³em ju¿ poparcie kolegów ze
Œl¹ska, senatora Korfantego, senatora Czes³awa
Ryszki, którzy bli¿ej tego ¿yj¹. Wiedzieli o tej po-
trzebie, zdawali sobie sprawê, ¿e jest wa¿na. Czy
trzeba by³o wypadków w kopalni „Wujek-Œl¹sk”,
czy trzeba by³o wypadków w „Boryni”, w „Halem-
bie”, ¿eby ten rz¹d w koñcu zrozumia³, ¿e górni-
ctwu nale¿y pomóc? 90% energii pochodzi w³aœ-
nie z wêgla, a my chcemy zdusiæ… Zabrak³o dzia-
³añ w poprzednich latach, dopiero teraz pewne
straszne wydarzenia na Œl¹sku docieraj¹ do
rz¹dz¹cych. Mówi siê o tym, aby wyasygnowaæ
400 milionów. A w³aœnie w tym roku koñczy siê
taka mo¿liwoœæ. Ja ju¿ wspomina³em w 2007
i 2008 r., kiedy by³ konstruowany bud¿et, ¿e nale-
¿y to wykorzystaæ, bo notyfikacjê Komisji mamy
tylko do 2010 r. Korzysta siê z tego w ostatnim
momencie. Bardzo dobrze, ¿e to jest, bardzo dob-
rze, bo potrzeby s¹ wielkie. ¯eby jednak nie by³o
wra¿enia, ¿e górnictwo tylko potrzebuje i ¿¹da,
chcia³bym przytoczyæ pewne dane, które uzmys-
³owi¹, w jakim miejscu górnictwo siê znajduje.
W ci¹gu oœmiu lat górnictwo wp³aci³o do bud¿etu
pañstwa 52 miliardy, w ró¿nych formach. ¯eby to
w jakiœ sposób zobrazowaæ, przyj¹³em, ¿e to by by-
³o 1270 km autostrad. W 2008 r. wp³ynê³o z górni-
ctwa 7 miliardów z³. Co ono dostaje w zamian?
400 milionów na inwestycje pocz¹tkowe, przy
czym jest to tylko 30%, resztê musz¹ sami do³o-
¿yæ. 70% górnicy, kampania wêglowa, spó³ki wê-
glowe musz¹ do³o¿yæ, aby móc zabezpieczyæ inwe-
stycje pocz¹tkowe, które s¹ niezbêdne dla bezpie-
czeñstwa górników, dla bezpieczeñstwa energety-
cznego Polski, którego zagwarantowanie jest obo-
wi¹zkiem pañstwa. Jak ju¿ powiedzia³em, je¿eli
notyfikacja nie bêdzie przed³u¿ona, to pomoc
publiczna na 2010 r. to jedynie 400 milionów z³
w tym roku. Dlatego wniosek mój oraz senatorów
Korfantego i Ryszki mówi o tym, aby tê kwotê
zwiêkszyæ, poprzez przesuniêcia w istniej¹cym
bud¿ecie, o 200 milionów z³, z racji tego, ¿e byæ

mo¿e nie bêdzie ju¿ takiej mo¿liwoœci. Jest to
mo¿liwe. To pierwsza uwaga, któr¹ chcia³em siê
podzieliæ z szanown¹ Izb¹.

Druga kwestia – drogi. Pan minister wyrazi³ siê
tutaj tak: gdybyœmy budowali tak, jak wy – a mó-
wi³, patrz¹c w nasz¹ stronê – toby tych dróg nie
by³o. No wiêc, skoro ¿onglujemy liczbami, to po-
wiem, ¿e w latach 2006–2007 oddano do u¿ytku
198 km autostrad. W latach, kiedy rz¹dzi PO,
w latach 2008–2009, tych kilometrów jest mniej,
tylko 152 km, wiêc trudno okreœliæ wypowiedzi
pana ministra jako obiektywne. W 2009 r. zapla-
nowano wydaæ na drogi 32 miliardy, potem, po
poprawce, 23 miliardy, w koñcu zosta³o 18 miliar-
dów, w tym 1 miliard zaleg³ych rachunków. Ka¿dy
z nas wie, co siê dzieje na drogach. Dane z badañ
dróg krajowych dowodz¹, ¿e do natychmiastowe-
go remontu jest 21% dróg, a niezadowalaj¹cy stan
jest na 25% dróg. I co siê dzieje? Obcinamy wydat-
ki na bie¿¹ce utrzymanie, na konserwacjê dróg
krajowych. Czy zaplanowane 31 miliardów 300
milionów z³ zostanie wydane? Stawiam tu du¿y
znak zapytania. Je¿eli te œrodki bêd¹ wydane
w taki sam sposób jak w roku 2009, to oszczêdno-
œci bêd¹ tylko papierowe, a nie w inwestycjach,
o których mówimy, ¿e s¹ najwa¿niejsze. A chodzi
o to, by ko³o zamachowe gospodarki w jakiœ spo-
sób powiêksza³o u nas produkt krajowy brutto.
By³a te¿ mowa o przesuniêciach, o tych sztucz-
kach, jak tutaj wyrazi³ siê któryœ z senatorów, co
podchwyci³ minister. W³aœnie te sztuczki mówi¹
o tym, ¿e z deficytu bud¿etu pañstwa usuwane s¹
w cieñ pewne fundusze, co stanowi o naszym
ca³kowitym deficycie publicznym. I nikt g³oœno
nie chce mówiæ, ile on wynosi i jak wygl¹da
w chwili obecnej.

Koñcz¹c, proszê o poparcie poprawki zwi¹zanej
z inwestycjami pocz¹tkowymi i o ustosunkowanie
siê do rzetelnego wykorzystania funduszu drogo-
wego na rok 2010. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora B³asz-

czyka.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Wys³ucha³em z ciekawoœci¹ na pocz¹tku tej

kadencji wyst¹pienia nieobecnego dzisiaj pana
senatora Misiaka, ju¿ nawet nie przewodnicz¹ce-
go. Pamiêtam, jak krytykowa³, jakie mia³ pomys-
³y, jak mia³o byæ piêknie i jak to siê skoñczy³o. Nie
chcê d³u¿ej tego przypominaæ. S³ucha³em tak¿e
w tamtym roku pana ministra Rostowskiego. Tak
jak tutaj podkreœli³, akurat jego wypowiedŸ w tej
Izbie w tamtym roku, pamiêtam to dok³adnie, nie
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by³a mo¿e zbyt agresywna, ale w Sejmie – mia³em
mo¿liwoœæ uczestniczyæ w tym posiedzeniu – by³
bardzo agresywny, bardzo pewny siebie. Obecnie
troszeczkê stonowa³, jednak sytuacja wygl¹da
troszeczkê inaczej, ni¿ przedstawia³, ni¿ myœla³,
¿e bêdzie wygl¹da³a.

Szanowni Pañstwo, pytaliœmy dzisiaj pana mini-
stra, co ministerstwo, co pan minister zrobi³, aby tê
sytuacjê zmieniæ. Otrzymywaliœmy tak¹ odpo-
wiedŸ: pakiet oszczêdnoœciowy, oszczêdzaliœmy, ro-
biliœmy wszystko, ¿eby jak najmniej wydaæ. Wiemy,
w jaki sposób to skutkowa³o w s³u¿bie zdrowia,
w wojsku, w policji, co dawa³y te oszczêdnoœci. Py-
taliœmy, co konkretnie ministerstwo zrobi³o, jakie
kroki poczyni³o, ¿eby poprawiæ sytuacjê bud¿eto-
w¹. Przyk³ad jakichœ prób ministerstwa? No, mamy
aferê hazardow¹. Ju¿ wczeœniej zadawa³em pyta-
nie, przed wybuchem tej afery: co z tym dzia³em go-
spodarki? Jak donosi³y media, by³ to bardzo intrat-
ny biznes, z którego pañstwo nie czerpa³o odpowie-
dnich dochodów, który nie by³ odpowiednio opodat-
kowany. Wchodzi³y tu w grê miliardy z³otych.

Innym dowodem na to, ¿e ministerstwo jednak
nie szuka pieniêdzy, jest publikacja prasowa, która
wskaza³a, ¿e c³a uzyskiwane w polskich portach s¹
o po³owê za ma³e w stosunku do tego, jakby to mog-
³o wygl¹daæ, jak to powinno byæ zrealizowane, albo
w ogóle niezrealizowane. Szczycimy siê ostatnio, ¿e
do naszego portu bêd¹ zawija³y potê¿ne kontene-
rowce, a wiêc z racji tego ten wzrost powinien byæ
wiêkszy. Obawiam siê, ¿e nie bêdzie. A jaka jest
przyczyna? Taka, ¿e odprawa w Polsce trwa trzy ty-
godnie, a w Niemczech czy ogólnie w portach Euro-
py – jeden dzieñ. I przez to tracimy, jak siê szacuje,
w granicach 2 miliardów z³ z ce³. I jeszcze raz tyle
jest odprawiane nie w Polsce, bo przedsiêbiorcy wo-
l¹ to odprawiæ poza naszym krajem. Nie szukamy
takich realnych oszczêdnoœci, konkretnych pieniê-
dzy, tylko oszczêdzamy. Jak to wygl¹da – wiemy.

I pan minister wspomina³, ¿e my jesteœmy na
bardzo wysokim miejscu w Europie, zapraszaj¹
nas na ró¿ne spotkania, doceniaj¹ nas, licz¹ siê
z nasz¹ gospodark¹. Jednak, Szanowni Pañstwo,
ciê¿ko mi porównaæ nasz¹ infrastrukturê do in-
frastruktury takich krajów, jak Niemcy czy Fran-
cja. Je¿elibyœmy musieli zbudowaæ tak¹ infra-
strukturê, je¿elibyœmy mieli zainwestowaæ w ten
rozwój, tobyœmy piêæ razy zbankrutowali. A wiêc
nie wiem, czy mo¿emy w pewnym sensie porów-
nywaæ siê tutaj do tych krajów Europy.

Nastêpna sprawa, Szanowni Pañstwo. Patrz¹c
na ostatnie dwadzieœcia lat, powiem tak: sprzeda-
liœmy du¿¹ czêœæ maj¹tku, ale w jakiœ sposób tego
nie wykorzystaliœmy. Jak i dlaczego do takiej sy-
tuacji dosz³o, mo¿ecie pañstwo sami oceniaæ.
Tych pieniêdzy nie ma. Co do bud¿etu i pañstwa,
my mówimy, ¿e tu jest na swój sposób tak super
i ¿e rozwija siê mocna gospodarka. Nie okreœ-

li³bym, ¿e mamy mocn¹ gospodarkê. Aspirujemy
do roli potê¿nego mocarstwa, do roli silnego kraju
w Europie, chcemy tak¿e, aby nas doceniano.
Tymczasem mamy XXI w., jesteœmy w Unii Euro-
pejskiej, a jednak sytuacja co do bud¿etu – nie
chcê ju¿ odnosiæ siê tutaj do sytuacji w s³u¿bie
zdrowia, która jest najbardziej ewidentna – nie
wskazuje na nasz kraj jako kraj XXI w. Dlatego ja
bym tutaj bardzo ostro¿nie podochodzi³ do na-
szych wypowiedzi o tym, ¿e jest bardzo dobrze,
nasza gospodarka jest w bardzo dobrym stanie
i ¿e wszystko wygl¹da tak kolorowo i piêknie. To
mo¿e tyle tak ogólnie co do bud¿etu.

Szanowni Pañstwo, chcia³bym siê tak¿e od-
nieœæ do czêœci dotycz¹cej rolnictwa, bo z tym œro-
dowiskiem jestem zwi¹zany. Szkoda, ¿e w bud¿e-
cie ministerstwa rolnictwa obciêto œrodki na takie
dzia³y, jak postêp biologiczny, postêp produkcji
rolnej, zwierzêcej, melioracje, rolnictwo ekologi-
czne, na które po wielekroæ siê tutaj powo³ujemy.
Stwierdzamy, ¿e nasze rolnictwo powinno zmie-
rzaæ w tym w³aœnie kierunku, tymczasem tutaj
mamy wskazania, ¿e nak³ady na postêp biologicz-
ny, na rolnictwo ekologiczne spadn¹ o 55%.

I chcia³bym tak¿e zauwa¿yæ, ¿e ca³a ta sytuacja
kryzysu ponownie jest jakby z³o¿ona po czêœci na
barki rolników. Mo¿emy mówiæ o dop³atach, ten
kurseuro jest troszeczkêwy¿szy.Niedasiêukryæ, s¹
dop³aty, jednakcenyzbó¿ iproduktówrolnychnies¹
zadowalaj¹ce. Rz¹d pana premiera Jaros³awa Ka-
czyñskiego wskazywa³ na to, ¿e jednak tê przepaœæ
miêdzy wsi¹ a miastem trzeba niwelowaæ, a obecna
sytuacja doprowadza do tego, ¿e ciê¿ko to bêdzie
zrealizowaæ.Sytuacjawsi i rolnikównie jest takopty-
mistyczna i takdobra, jakbyœmysiê tegospodziewa-
li. Je¿eli rolnicymaj¹siê jakoœ rozwijaæ, choæbyczêœ-
ciowo, na przyk³ad przez szkolnictwo, je¿eli m³odzie¿
rolnicza ma rywalizowaæ z m³odzie¿¹ z miast…

Szanowni Pañstwo, uwzglêdniaj¹c problemy
bud¿etu, ustaliliœmy, ¿e ka¿de województwo bê-
dzie zg³aszaæ jedn¹, najwa¿niejsz¹ dla niego po-
prawkê. Dlatego w imieniu w³asnym oraz senato-
rów Wies³awa Dobkowskiego i Grzegorza Wojcie-
chowskiego chcia³bym z³o¿yæ poprawkê doty-
cz¹c¹ rozbudowy portu imienia W³adys³awa Rey-
monta w £odzi. Dla nas, dla naszego miasta, dla
naszego regionu, dla rozwoju naszego wojewódz-
twa to bardzo istotne, dlatego przekazujê tê po-
prawkê panu marsza³kowi. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Ryszkê.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
PanieMarsza³ku!WysokiSenacie! PaniMinister!
Debatuj¹c na temat bud¿etu, próbowano ju¿

tutaj spojrzeæ na to, jaka jest Polska u progu
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2010 r., po dwóch latach rz¹dów Platformy Oby-
watelskiej.

Jak s¹dzê, nawet dla wielu sympatyków Plat-
formy ten pó³metek jest ogromnym rozczarowa-
niem. Niestety, kryzysem finansowym i gospodar-
czym na œwiecie nie da siê wszystkiego ani przy-
kryæ, ani wyt³umaczyæ. Co ma bowiem wspólnego
kryzys gospodarczy z zapowiadanymi na przyk³ad
zmianami prawa, które mia³o byæ bardziej przy-
jazne dla przedsiêbiorców? Nie doczekaliœmy siê
¿adnego kompleksowego opracowania przepisów,
a wyrywkowe zmiany zaproponowane przez tak
zwan¹ komisjê Palikota by³y regularnie wyœmie-
wane przez specjalistyczn¹ prasê. Podobnie nie
doczeka³y siê spe³nienia oczekiwania kierowane
do Ministerstwa Finansów co do reformy podat-
ków. W³aœciwie nie wymyœlono niczego poza ogra-
niczeniem wydatków w celu ³atania dziury bud¿e-
towej.

Albo inny problem, który tutaj by³ ju¿ wielokro-
tnie poruszany: premier obiecywa³ w exposé, ¿e
rz¹d ograniczy zwiêkszanie d³ugu publicznego.
Tymczasem obecne zad³u¿enie Polski osi¹gnê³o
poziom niespotykany od lat: 600 miliardów z³.
Stoimy na krawêdzi przekroczenia tak zwanych
progów ostro¿noœciowych, barier chroni¹cych
nas przed nadmiernym zad³u¿eniem. Czyli to, co
za rz¹dów PiS by³o nie do pomyœlenia, teraz jest
przedstawiane jako przemyœlana, odpowiedzial-
na polityka ekonomiczna.

Przed wyborami w 2007 r. Platforma Obywatel-
ska piêtnowa³a opóŸnienia w budowie autostrad.
A teraz? Teraz mo¿emy ju¿ zapomnieæ o autostra-
dach na Euro 2012.

Przypomnê, ¿e w latach 2006–2007 uda³o siê
wyremontowaæ oko³o 4 tysi¹ce kilometrów dróg
krajowych, rok póŸniej by³o tego zaledwie 600 ki-
lometrów. Miniony rok nie zosta³ jeszcze ujêty
w statystykach, ale ju¿ teraz wiadomo, ¿e w nad-
chodz¹cym roku uda siê wyremontowaæ nie wiê-
cej ni¿ 350 kilometrów.

Bezrobocie siêga ju¿ 12%, czyli blisko pó³tora
miliona osób pozostaje bez pracy. A jak wygl¹da
walka z bezrobociem? Owszem, zwalnianym ze
stoczni pracownikom zaproponowano miêdzy
innymi przekwalifikowanie siê na inne zawody:
wiza¿ysty, fotografa, specjalisty od przek³uwa-
nia cia³a, a nawet psiego fryzjera. Ale ¿arty na
bok, problem jest powa¿niejszy. Urzêdom pracy
brakuje pieniêdzy na op³acanie sk³adek zdro-
wotnych dla bezrobotnych, koñcz¹ siê pie-
ni¹dze na wspieranie rozwoju w³asnych bizne-
sów przez bezrobotnych. Tak¿e mechanizm
wsparcia bezrobotnych z unijnych œrodków pra-
wie nie dzia³a.

Nale¿a³oby dalej wspomnieæ o niebotycznym
chaosie i braku pieniêdzy w ochronie zdrowia,
edukacji, wojsku, a tak¿e o fiasku polityki proro-

dzinnej, panie senatorze Rulewski. Ale czy¿ mog-
³o byæ inaczej, skoro rz¹dz¹cy nie maj¹ ani wizji
rozwoju pañstwa, ani te¿ koncepcji i œrodków ra-
tunku?

Co prawda – teraz trochê optymistycznie – uda-
³o siê rz¹dowi unikn¹æ g³êbokiej recesji, a nawet
uzyskaæ symboliczny wzrost PKB. Jednak trzeba
pamiêtaæ w³aœnie o tym bezrobociu, które siêga
ju¿ 12%. Wzrost z 8% do 12%, czyli prawie o 50%.
A wiêc nie posi³kujmy siê obrazem Niemiec, ¿e
tam jest a¿ 8%. Tak, ale by³o 7%. Spadaj¹ zyski
przedsiêbiorstw, a przez to zmniejszaj¹ siê wp³y-
wy z podatków p³acone przez firmy do bud¿etu,
spada import, spadaj¹ nak³ady inwestycyjne.

Chwalenie siê przez premiera, ¿e Polska jest
zielon¹ wysp¹, to nic innego, jak przerzucenie
wszystkich kosztów i obci¹¿eñ bud¿etowych na
spo³eczeñstwo. Jak s¹dzê, g³êbszego kryzysu
uniknêliœmy nie dziêki rz¹dowi, ale dziêki przed-
siêbiorczoœci Polaków, tej rozwijanej od dwudzie-
stu lat umiejêtnoœci zaciskania pasa i przystoso-
wywania siê do trudnych warunków.

Warto przypomnieæ, co ju¿ tutaj by³o wielokrot-
nie mówione, jak wygl¹da³y b³êdne za³o¿enia bu-
d¿etowe na 2009 r. Dochody pañstwa mia³y wy-
nieœæ ponad 303 miliardy z³, wydatki mia³y byæ na
poziomie 321 miliardów, czyli deficyt na koniec
2009 r. mia³ wynieœæ tylko nieca³e 18 miliardów z³.
Przewidywano, ¿e takie wyniki zapewni wynosz¹cy
blisko 4% wzrost PKB. Mimo ¿e wielu ekonomi-
stów wskazywa³o, ¿e te liczby s¹ nierealne, mimo
¿e politycy Prawa i Sprawiedliwoœci wzywali do
wprowadzenia poprawek do bud¿etu, czyli zwiêk-
szenia deficytu przynajmniej do 27 miliardów…
Mówiê o tym dlatego, ¿e minister finansów wów-
czas zbywa³ te apele ironicznymi uwagami. I co siê
okaza³o? Niestety, to naukowcy mieli racjê, to opo-
zycja mia³a racjê, ale dopiero w po³owie roku resort
finansów przygotowa³ nowelizacjê ustawy bud¿e-
towej, przyzna³ siê do wzrostu deficytu tylko
o 9 miliardów, wiedz¹c, ¿e on bêdzie i tak wy¿szy.
I w³aœciwie do dzisiaj trwa ta karuzela ró¿nych
sztuczek ksiêgowych, aby ukryæ prawdziwy roz-
miar deficytu, który w obecnej ustawie bud¿etowej
jest na rekordowym poziomie ponad 52 miliar-
dów z³. Ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e w minionym
roku wiele potrzeb po¿yczkowych pañstwa zosta³o
wyrzuconych poza bud¿et centralny, wiêc deficyt,
jak tu ju¿ by³o mówione, bêdzie znacznie wiêkszy.
Zreszt¹ ju¿ widaæ, na czym polega ta kreatywna
ksiêgowoœæ. Mianowicie w bud¿ecie wprowadzono
podzia³ na bud¿et krajowy i bud¿et œrodków euro-
pejskich, a jednoczeœnie deficyt œrodków europej-
skich nie jest wliczany do deficytu bud¿etu pañ-
stwa, a to jest oko³o 14,5 miliarda z³. Je¿eli dodamy
do tego finansowanie budowy dróg przez Krajowy
Fundusz Drogowy, czyli ponad 10 miliardów z³,
i jeœli dodamy do tego brak œrodków Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych, to doliczymy siê przy-
najmniej 90 miliardów z³.
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Gdzie jest ta zapowiadana aktywna polityka
gospodarcza rz¹du? Jak mo¿na twierdziæ, ¿e jes-
teœmy wysp¹ stabilnoœci, ¿e mamy dodatni wzrost
gospodarczy, skoro w bud¿ecie doprowadzono do
gigantycznego wzrostu zad³u¿enia? Te problemy
z bud¿etem wziê³y siê z zaniechañ rz¹du, który za-
miast prowadziæ aktywn¹ politykê gospodarcz¹,
zachowuje siê tak, jakby czeka³, a¿ wszystko roz-
wi¹¿e siê samo.

A przypomnê, ¿e takiego zak³amania, takiej
nonszalancji wobec narodu, jakie mia³y miejsce
przy sprzeda¿y stoczni, nie powstydzi³by siê chy-
ba nawet któryœ z czarnoskórych prezydentów
w Afryce. Mówi¹ o tym kompromituj¹ce ministra
skarbu dokumenty o prowadzonym przetargu,
ujawnione przez media. To tak¿e osobista kom-
promitacja premiera, który rzekomo negocjowa³
z katarskim inwestorem, z katarskim premierem.

Czy ratowanie bud¿etu pañstwa zapowiadan¹
w tym roku prywatyzacj¹ i tymi 25 miliardami z³,
których oczekujemy ze sprzeda¿y maj¹tku naro-
dowego, nie skoñczy siê kompromitacj¹ podobn¹
do tej ze stoczniami?

Na zakoñczenie chcia³bym przywo³aæ s³owa pa-
pie¿a Benedykta XVI, który w grudniu 2008 r., za-
niepokojony negatywnymi skutkami œwiatowej
sytuacji ekonomicznej, apelowa³ podczas spotka-
nia z korpusem dyplomatycznym, aby przywódcy
polityczni i gospodarczy kierowali siê w swych de-
cyzjach m¹droœci¹, przezornoœci¹ i uznaniem do-
bra wspólnego, aby szukali rozwi¹zañ d³ugofalo-
wych w solidarnoœci, w najlepiej pojêtym interesie
wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy s¹ na-
ra¿eni na najwiêksze cierpienia wskutek obecne-
go kryzysu finansowego. Te s³owa Benedykta XVI
przypominam naszym rz¹dz¹cym, aby nie kon-
centrowali siê wy³¹cznie na w³asnym wizerunku,
czêsto za cenê oszukiwania narodu, ale pamiêtali
choæby o alarmistycznym raporcie Komisji Euro-
pejskiej dotycz¹cym biedy, w jakiej ¿yje znaczny
procent polskich dzieci. Jak siê ta bieda ma do te-
go odpowiedzialnego, ostro¿nego, dobrego bud¿e-
tu? Pozostawiam to bez komentarza. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan marsza³ek Romaszewski. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Poza, powiedzia³bym, szerokimi, ogólnymi w¹t-

pliwoœciami przedstawianymi przez kolegów, do-
tycz¹cymi parametrów makroekonomicznych te-
go bud¿etu, istniej¹ w przed³o¿onym bud¿ecie je-
szcze inne mankamenty. O jednym z nich
chcia³bym mówiæ.

Wysoka Izbo! Jest dla mnie czymœ kompletnie
niezrozumia³ym to, ¿e w bud¿ecie Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji w czêœci 42
w rozdziale 75301 „Œwiadczenia pieniê¿ne z zao-
patrzenia emerytalnego” w ogóle nie zosta³a uw-
zglêdniona suma, o któr¹ zostan¹ obni¿one wy-
datki bud¿etu w zwi¹zku z obni¿eniem emerytur
funkcjonariuszy SB i UB.

W tej chwili mówi siê, ¿e bud¿et MSWiA jest na-
piêty, ¿e potrzebuje œrodków na inne cele, na wy-
datki zwi¹zane ze œwiadczeniami dla funkcjona-
riuszy… Ró¿ne takie rzeczy siê opowiada, ale tego
nie ma ani w bud¿ecie ogólnie, ani w czêœci 42,
która by³a nam przedstawiana na posiedzeniu ko-
misji. Wobec tego sprawa wydaje siê dosyæ dzi-
wna, wydaje siê, ¿e ministerstwo spraw wewnê-
trznych po prostu gra z parlamentem w ciuciu-
babkê. A to s¹ gry, które podczas ustalania bu-
d¿etu nie powinny mieæ miejsca.

Proszê pañstwa, dlaczego tak mówiê? Kiedy
bud¿et ministerstwa spraw wewnêtrznych by³
dyskutowany na posiedzeniu Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, nie pada³y ¿adne
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e w bud¿ecie tym nie ma
dostatecznych œrodków, ¿e niezbêdne s¹ œrodki
na to i na tamto… Owszem, powiedziano, ¿e bu-
d¿et œwiadczeñ pieniê¿nych Funduszu Emerytal-
no-Rentowego wynosz¹cy oko³o 6 miliardów z³
uwzglêdnia przejœcie na emeryturê dodatkowych
czterech tysiêcy trzystu funkcjonariuszy, ¿e bu-
d¿et ten uwzglêdnia w odpowiedni sposób wzrost
p³ac funkcjonariuszy o 4,1% – i wszystko by³o
w porz¹dku. Dopiero kiedy pad³o pytanie o to, co
bêdzie z tymi œrodkami, które zwolni¹ siê w fun-
duszu emerytalnym po obni¿eniu rent i emerytur
funkcjonariuszom S³u¿by Bezpieczeñstwa i Urzê-
du Bezpieczeñstwa, to wtedy w³aœnie zaczê³y siê
jakieœ dziwne zabiegi.

Proszê pañstwa, my tu nie mówimy o rzeczach
ma³ych. Byæ mo¿e – i tu prawdopodobnie zgo-
dzi³bym siê z ocenami ministerstwa spraw we-
wnêtrznych – uzyskane z tego tytu³u oszczêdnoœci
nie bêd¹ tak du¿e, jak tego oczekiwaliœmy. Bo
oczekiwaliœmy oko³o 400 milionów z³, a bêdzie to
prawdopodobnie, jak podawano ostatnio, 160 mi-
lionów z³. No ale 160 milionów, proszê pañstwa,
te¿ piechot¹ nie chodzi i w zasadzie parlament po-
winien mieæ mo¿liwoœæ rozdysponowania tych
pieniêdzy, tym bardziej ¿e ustawê o obni¿eniu
emerytur funkcjonariuszom SB i UB przyjmowa-
liœmy mniej wiêcej zim¹ zesz³ego roku, by³ to
gdzieœ styczeñ i luty, i wchodzi ona w ¿ycie 1 stycz-
nia roku 2010. Tak ¿e by³ czas na przeprowadze-
nie wszystkich oszacowañ, które s¹ tutaj niezbêd-
ne. A wiêc nie wiem, czy tak by³o przed pracami
Ministerstwa Finansów, ale na pewno przed pra-
cami parlamentu wydatki funduszu emerytalne-
go, w których nast¹pi planowana nadwy¿ka, zo-
sta³y zaplanowane nieprawid³owo. Ukrywaj¹ one
po prostu obni¿enie siê wydatków funduszu ze
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wzglêdu na obni¿enie emerytur. I to jest niew¹t-
pliwa nieprawid³owoœæ.

Je¿eli MSWiA potrzebuje pieniêdzy, to trzeba by-
³o o tym mówiæ na posiedzeniu Komisji Praw Cz³o-
wieka,Praworz¹dnoœci i Petycji, kiedyomawialiœmy
bud¿et MSWiA, a nie teraz. Poza tym moglibyœmy
jako parlament mieæ w tym momencie pe³ny prze-
gl¹d bud¿etu i rozdysponowaæ te 160 milionów czy
te¿ ile tam by wysz³o: tyle na wsparcie funkcjona-
riuszy, tyle na to, tyle na tamto, tyle na owo.

Trzeba przyznaæ, ¿e zaskakuj¹ce dla nas by³y
równie¿ pewne decyzje, na przyk³ad œciêcie 5 mi-
lionów z³ w wydatkach Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e w³aœciwie powinniœ-
my siê ju¿ do tego przyzwyczaiæ. Odpowiadam, ¿e
chyba nie, bo w poprzednim roku œciêto 45 milio-
nów z³, a w tym roku tylko 5 milionów. Niemniej
jednak, proszê pañstwa, trzeba siê zastanowiæ,
jakie by³y tego skutki, tym bardziej ¿e s³yszymy, i¿
ma byæ nowa ustawa o IPN, która ma upowsze-
chniæ dostêp do zbiorów. To jest taki nasz polski…
Mamy doskona³e pomys³y, ale nie uwzglêdniamy,
¿e na ich realizacjê s¹ potrzebne œrodki. W zwi¹z-
ku z tym spokojnie mo¿na zabraæ IPN 5 milio-
nów z³, mówi¹c, ¿e zapewni siê powszechny do-
stêp do zbiorów. Ciekaw jestem, jak IPN mia³by to
zrobiæ. W zesz³ym roku obciêto te 45 milionów z³,
a obci¹¿ono IPN obowi¹zkiem weryfikacji i spo-
rz¹dzenia list funkcjonariuszy SB, którym maj¹
byæ obni¿one emerytury. By³o to oko³o trzystu ty-
siêcy funkcjonariuszy. Nic te¿ dziwnego, proszê
pañstwa, ¿e w tym roku nie tylko nie by³o powsze-
chnego dostêpu do zbiorów, ale nawet osoby, któ-
re poprzednio nazywa³y siê osobami poszkodowa-
nymi, to znaczy te, które podlega³y represjom, te¿
nie bardzo mog³y mieæ do nich dostêp, bo wszyscy
zajmowali siê tymi trzystoma tysi¹cami weryfiko-
wanych esbeków. Jak mo¿na mówiæ, ¿e zapewni
siê powszechny dostêp i jednoczeœnie obcinaæ bu-
d¿et? To jest nienormalne, to jest to ca³kowicie ¿y-
czeniowe, ca³kowicie fa³szywe podejœcie do spra-
wy, tym bardziej ¿e czêœæ tych pieniêdzy sz³a…
Z czego? No z tego, co mia³o umo¿liwiæ ten ewen-
tualny powszechny dostêp, a wiêc ze œrodków ma-
j¹tkowych, to znaczy, z cyfryzacji, digitalizacji
Ÿróde³ archiwalnych. I to jest ten problem.

W zwi¹zku z tym na posiedzeniu komisji zdecy-
dowaliœmy, ¿e te 5 milionów z³ zostanie przywró-
cone Instytutowi Pamiêci Narodowej i ¿e zostanie
to przywrócone w³aœnie kosztem funduszu eme-
rytalno-rentowego Ministerstwa Spraw Wewnê-
trznych i Administracji.

Mamy drugi podobny przypadek, kiedy jesteœ-
my przekonani, ¿e nasze ustawy mog¹ siê, ¿e tak
powiem, bezfinansowo realizowaæ. Przyjêliœmy
niedawno ustawê o realizacji kary ograniczenia
wolnoœci. Komu powierzyliœmy wykonywanie ka-
ry ograniczenia wolnoœci? Powierzyliœmy to kura-

torom. Co siê dzieje z kuratorami? Czy w zwi¹zku
z tym wzros³y œrodki na kuratelê? Ilu kuratorów
dodatkowo przyjêto? Nic na ten temat nie wiemy.

W zwi¹zku z tym komisja wnosi o zwiêkszenie
liczby etatów kuratorów zawodowych o piêædzie-
si¹t i proponuje utworzenie w czêœci 83 „Rezerwy
celowe” w poz. 63 rezerwê w wysokoœci 3 milio-
nów z³. Te 3 miliony z³ powinny pochodziæ z ukry-
tych 160 milionów z³, które gdzieœ tam tkwi¹
w bud¿ecie ministra spraw wewnêtrznych.

I wreszcie zupe³nie jest dla nas niezrozumia³a
decyzja o obciêciu bud¿etu rzecznika praw oby-
watelskich.

W zwi¹zku z tym 1,5 miliona z³, które zosta³o
obciête w bud¿ecie rzecznika praw obywatel-
skich, zostaje do tego bud¿etu przywrócone kosz-
tem funduszu emerytalnego MSWiA.

Takie poprawki, w³aœciwie w imieniu komisji,
bo taka by³a decyzja Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, sk³adam. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Pani Minister!
£awy rz¹dowe s¹ puste, ale bardzo dziêkujemy

pani minister za obecnoœæ. Zreszt¹ muszê powie-
dzieæ, ¿e dziêkujemy te¿ za niezwykle rzeczowe
odpowiedzi na pytania. Ja ich nie zadawa³em, ale
siê przys³uchiwa³em i one rzeczywiœcie by³y bar-
dzo dobre.

Panie Senator i Panowie Senatorowie! Oczywi-
œcie mo¿na siê zastanawiaæ, czy rok 2009 by³ do-
bry, czy móg³ byæ lepszy, czy by³ z³y. Mówimy
o roku 2010. Jest pewna ograniczona iloœæ œrod-
ków finansowych. Ja chcia³bym w swoim wy-
st¹pieniu zaj¹æ siê problemem takiego zainwe-
stowania œrodków bud¿etowych, a¿eby potrzeby
w najwa¿niejszych obszarach by³y zaspokojone.

Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e do tych najwa¿niej-
szych obszarów nale¿¹ sprawy dzieci, m³odzie¿y,
oœwiaty, mo¿e szerzej – edukacji, ale tak¿e wycho-
wania, w tym sportu powszechnego, szkolnictwa
wy¿szego, bo to jest przysz³oœæ, to jest nasza przy-
sz³oœæ. Trzeba te¿powiedzieæ, ¿e na osobn¹ uwagê
zas³uguje finansowanie nauki. Wszystko to s¹ ob-
szary, którymi zajmuje siêKomisjaNauki,Edukacji
i Sportu.Chcia³bymsiêprzynich trochêzatrzymaæ.

Zacznê od sportu, bo tutaj sytuacja jest wyj¹t-
kowo dobra, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e przesa-
dnie dobra, poniewa¿ finansowanie sportu,
o czym tu jeszcze nie by³o mowy, wzrasta w sto-
sunku do roku 2009 o 87%, czyli prawie dwukrot-
nie. Bud¿et nie jest wielki, ale wzrasta z 270 do
505 milionów z³. Senatorowie na posiedzeniu ko-
misji zwracali uwagê, ¿e maj¹ w¹tpliwoœci co do
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dobrego wykorzystania wszystkich zaplanowa-
nych œrodków; by³y podawane przyk³ady zaplano-
wanych inwestycji, które niekoniecznie s¹ inwe-
stycjami dobrymi. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
w kwotach przeznaczonych na sport s¹ zawarte
œrodki Unii Europejskiej. Myœlê, ¿e to, i¿ my siê
zastanawiamy, co bêdzie, gdy za rok, dwa, trzy te
œrodki siê skoñcz¹ i jak bêd¹ wygl¹da³y bud¿ety
tych resortów, dotyczy wielu pozycji bud¿eto-
wych. W tych œrodkach finansowych przeznaczo-
nych na sport s¹ równie¿ œrodki na Euro 2012 –
na budowê stadionów, infrastruktury. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e zawsze – i to wiedz¹ szczególnie pano-
wie senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Spor-
tu – pytam o sport powszechny. ¯eby na tym nie
ucierpia³ sport powszechny, bo to jest kwestia nie
tylko przysz³oœci sportu, ale to jest te¿ sprawa
dzia³alnoœci prozdrowotnej, a tak¿e wychowaw-
czej. Czy ten sport bêdzie nale¿ycie rozwijany?

Drugim takim wa¿nym obszarem jest oœwiata.
Tutaj myl¹co mo¿na odczytaæ w tabelach, które
nam przygotowa³o nasze Biuro Legislacyjne, ¿e
jest spadek finansowania do poziomu 90%, bo-
wiem w czêœci 30 œrodki malej¹ z 441 milionów z³
do 397 milionów z³. Ale to, oczywiœcie, jest my-
l¹ce, poniewa¿ zasadnicze œrodki finansowe za-
warte s¹ w subwencji oœwiatowej, która jest w bu-
d¿etach samorz¹dów, i tutaj jest to 35 miliar-
dów z³. To jest wzrost o 1 miliard 600 milionów z³.
To jest du¿a kwota, 4,8%… Ale wiemy, ¿e oœwiata
jest bardzo finansoch³onna, jeœli mo¿na u¿yæ ta-
kiego s³owa. Jeœli chodzi o zaplanowany wzrost
wynagrodzeñ od czerwca 2010 r. o 7%, to zasta-
nawiamy siê, czy to wystarczy, tym bardziej ¿e za-
wsze myœlimy o szkole szerzej, myœlimy o zajê-
ciach pozalekcyjnych, których ci¹gle jest ma³o.
Czasami narzekamy na m³odzie¿ – mo¿na powie-
dzieæ, ¿e niektórzy czêsto narzekaj¹ na m³odzie¿ –
ale nie zastanawiamy siê, czy ta oferta dla m³o-
dzie¿y jest dobra.

Kolejne niezwykle wa¿ne obszary to jest nauka
i szkolnictwo wy¿sze. Trzeba je traktowaæ oddziel-
nie. Pan minister finansów mówi³ dzisiaj z tego
miejsca w dwóch zdaniach, ¿e to jest wa¿ne, ¿e to
jest inwestycja w przysz³oœæ, i ja siê z tego cieszê.
Chcia³bym tak¿e i na tej wypowiedzi pana mini-
stra zbudowaæ fragment mojego wyst¹pienia.
Muszê powiedzieæ, ¿e pad³o tu takie zdanie, które
mnie zabola³o i myœlê, ¿e wielu innych te¿ by zabo-
la³o, gdyby byli na tej sali. Pad³o bowiem sformu-
³owanie, ¿e ma³e uczelnie mo¿e nie s¹ najlepsze,
ale gdyby by³y publiczne, to by³yby nie lepsze czy
gorsze… Coœ takiego. Muszê powiedzieæ, ¿e jest
obecny temat deprecjacji szkolnictwa wy¿szego
publicznego, który od jakiegoœ czasu wci¹¿ siê po-
jawia. Myœlê, ¿e jest on absolutnie bezpodstawny.
Mówimy tu o miêdzynarodowych i œwiatowych
rankingach uczelni. Porównajmy te rankingi, bio-

r¹c pod uwagê wspó³czynnik wagi zwi¹zany z po-
ziomem finansowania. Wtedy siê oka¿e, ¿e mo¿e
nie jest tak Ÿle, je¿eli wszêdzie to finansowanie
jest wielokrotnie wy¿sze. W takim œwietle te suk-
cesy inaczej by wygl¹da³y. Ale wracam ju¿ do w³a-
œciwego tematu.

Tendencja do niedofinansowywania nauki
i szkolnictwa wy¿szego trwa od lat i ten rok te¿
niestety nie wpisuje siê w dobr¹ arytmetykê. Pro-
szê pañstwa, w ci¹gu dwudziestu lat nast¹pi³ piê-
ciokrotny wzrost studentów, a nak³ady na szkol-
nictwo wy¿sze pozostaj¹ bez zmian. Ja to powta-
rzam z tej mównicy od czterech lat i nic. No mo¿e
teraz rzeczywiœcie jest trudno, ale proszê pañ-
stwa, rezerwy proste s¹ ju¿ naprawdê na wyczer-
paniu. By³a kiedyœ taka anegdota o tym, kto odpo-
wiada za upadek Zwi¹zku Radzieckiego, gdzie za-
pasy wystarczy³y na szeœædziesi¹t lat. Podobnie
jest tutaj – nasze zapasy s¹ na wyczerpaniu. Prze-
cie¿ nie mo¿e byæ tak, ¿e jest piêæ razy wiêcej stu-
dentów… No, mo¿e czêœæ z nich kszta³ci siê w ra-
mach szkolnictwa niepublicznego. Ale przecie¿
z czegoœ trzeba to finansowaæ. Zapewne rektorzy
to jakoœ organizuj¹. Mo¿e odbywa siê to kosztem
finansowania nauki, mo¿e s¹ œrodki z innych Ÿró-
de³, na przyk³ad ze sprzeda¿y nieruchomoœci. No
ale to przecie¿ nie mo¿e tak d³u¿ej funkcjonowaæ.
Strategia Lizboñska, co siê wi¹¿e z integracj¹
z Uni¹ Europejsk¹, wymaga od nas nak³adów na
szkolnictwo wy¿sze na poziomie 2% PKB. My w tej
chwili mamy 0,88%, a by³o lepiej: 2006 r. – 0,92%,
2007 – 0,94% PKB. A wiêc nie jest dobrze. I ja
w zwi¹zku z tym sk³adam poprawkê. Myœlê, ¿e
ona zyska poparcie. To jest poprawka bezpieczna,
nikomu niczego nie zabiera. To jest poprawka wa-
runkowa, która mówi, ¿e jeœli kondycja finansowa
bud¿etu pañstwa bêdzie dobra, to dofinansujemy
szkolnictwo wy¿sze. Je¿eli do koñca sierpnia
uzysk z podatku VAT osi¹gnie poziom 2/3, to mo-
¿emy uruchomiæ te œrodki. O to, proszê pañstwa,
bardzo proszê, bo to jest wa¿ne.

Kolejne dwie poprawki s¹ miniaturowe, doty-
cz¹ stypendiów i po¿yczek. Proszê pañstwa, to jest
nasza przysz³oœæ. Je¿eli mówimy bez namys³u
o spo³eczeñstwie informacyjnym, o gospodarce
opartej na wiedzy, to nie mo¿emy odk³adaæ tych
spraw. Muszê powiedzieæ, ¿e moja poprawka jest
wsparta i stanowiskiem naszej komisji nauki,
i NSZZ Solidarnoœæ, i Konferencji Rektorów, i Ra-
dy G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Ten g³os od
wielu lat jest powtarzany. Bardzo proszê, ¿eby nie
traktowaæ tego… To nie jest tak, ¿e Wiatr czy ktoœ
tam z³o¿y³ jak¹œ poprawkê ot tak sobie. Jest taki
g³os i taka potrzeba. Muszê powiedzieæ, ¿e zatros-
kanie o finanse pañstwa czasami blokuje nas
w prowadzaniu pewnych rozwi¹zañ, ale patrzmy
szerzej, bo to jest nasza przysz³oœæ.

Podobnie jest z nauk¹. W ostatnim dwudziesto-
leciu by³ taki okres, ¿e by³o dwa razy wiêcej pie-
niêdzy. W tej chwili jest ich ma³o. Jest przyrost,
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ale to nie jest du¿y przyrost, tym bardziej ¿e w tym
zawarte s¹ œrodki Unii Europejskiej. One s¹ w ja-
kiœ sposób dedykowane. My wiemy, ¿e aby me-
chanizm funkcjonowa³, musz¹ byæ dotacje pod-
miotowe. Te instytucje musz¹ jakoœ funkcjono-
waæ. Jeœli bêd¹ tylko konkursy, ciê¿ko bêdzie to
wszystko utrzymaæ, tym bardziej ¿e ze œrodków
Unii Europejskiej w zasadzie nie pokrywa siê ko-
sztów poœrednich, w kosztach poœrednich mog¹
byæ tylko uwzglêdnione bezpoœrednie koszty ob-
s³ugi projektu. A wiêc z tego nie da siê utrzymaæ
administracji. I dlatego to jest wa¿ne.

Ja powiem tak: Strategia Lizboñska wymaga
od nas, ¿eby 3% przeznaczaæ na naukê, oczywi-
œcie nie tylko z bud¿etu. Powiedzmy: 2% z bud¿e-
tu, 1% z gospodarki. Ale w tym tempie, jakie jest,
potrzeba na to szeœædziesiêciu lat. Ja liczy³em to
w ubieg³ym roku. W tym tempie za szeœædziesi¹t
lat to osi¹gniemy. I oczywiœcie mo¿na by powie-
dzieæ, ¿e to nie jest poziom szybko osi¹galny w Eu-
ropie. Ale u nas jest 0,42% PKB, w wielu pañ-
stwach jest powy¿ej 1%, a s¹ takie pañstwa, gdzie
jest na to przeznaczane prawie 2%. I o tym tutaj
mówiê. Tym bardziej, ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa
o zasadach finansowania nauki w art. 1 ust. 3
mówi: wydatki na naukê finansowane przez mini-
stra ustala siê w ustawie bud¿etowej w wysokoœci
zapewniaj¹cej dojœcie Polski do poziomu wydat-
ków wynikaj¹cych ze Strategii Lizboñskiej. Nie pi-
sze siê tylko, ¿e szeœædziesi¹t lat na to potrzeba.
By³ taki postulat, aby wpisaæ do ustawy o nauce
i do ustawy o szkolnictwie wy¿szym, tak jak jest
w wojsku, okreœlony poziom – 2% tu i 2% tu. Ale
gdybyœmy dzisiaj wpisali po 1%, to ju¿ by³by to
ogromny sukces, bo to razem daje 2%, a my w tej
chwili mamy 1,3%, jak dodamy 0,88% i 0,42%.
Gdyby by³y 2%, to ju¿ by³oby lepiej.

Proszê pañstwa, jak wspomina³em, narzekamy
na szkolnictwo wy¿sze, na rankingi i Unii Euro-
pejskiej, i œwiata, a jednoczeœnie dostrzegamy
wci¹¿ ma³y udzia³ nauki w kreowaniu gospodarki,
szczególnie gospodarki nowoczesnej, nowych te-
chnologii, nanotechnologii, biotechnologii. Jest
du¿a szansa dla Polski, jak mówi³ pan premier
Buzek. Mam na myœli czysty wêgiel. W tej chwili
konsorcjum polskie wygra³o du¿y konkurs euro-
pejski na wêze³ wiedzy z zakresu energetyki. Ale
bez œrodków finansowych nic z tego nie bêdzie.
Jeœli jest ma³o pieniêdzy, to w pierwszym rzêdzie
trzeba finansowaæ to, co jest najwa¿niejsze. S¹
ustalone proporcje, jeœli chodzi o finansowanie
wojska i finansowanie nauki: na œwiecie – 1,6:1,
w Polsce – 3,5:1. A wiêc u nas jest ponad dwa razy
wiêcej œrodków na wojsko. I powstaje pytanie: czy
wojsko nie jest przefinansowane? Chyba nie. Ra-
czej nauka bardzo cierpi. Ktoœ niedawno powie-
dzia³, ¿e na przyk³adzie wojska mo¿na zobaczyæ
takie trzy poziomy finansowania…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przepraszam bardzo, proszê ju¿ koñczyæ.)

Pó³ minuty. I jeszcze z piêciu minut zrezygnujê.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, Panie

Senatorze, proszê koñczyæ. Potem jeszcze raz mo-
¿e pan zabraæ g³os. Niech pan konkluduje.)

A zatem proszê o poparcie przedstawionych po-
prawek, bezpiecznych i bardzo wa¿nych dla roz-
woju naszego spo³eczeñstwa jako kapita³u ludz-
kiego bêd¹cego podstaw¹ rozwoju gospodarcze-
go. Dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan zg³asza³ jakieœ poprawki, tak?
(Senator Kazimierz Wiatr: Tak.)
Poproszê pana senatora Andrzejewskiego o za-

branie g³osu.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku!
W ramach tego koncertu ¿yczeñ, jakim jest roz-

poznawanie ustawy bud¿etowej w Senacie, z³o¿ê
dwie poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy bardzo istotnego
problemu pomocy materialnej dla studentów i do-
ktorantów. Wszyscy dostaliœmy pismo interwen-
cyjne parlamentu m³odzie¿owego. Wydaje mi siê,
¿e nie sposób przejœæ nad tym do porz¹dku dzien-
nego. Przypomnê, ¿e wprowadzone w ustawie
ograniczenia wydatków na pomoc materialn¹ dla
studentów i doktorantów dotycz¹ przede wszyst-
kim uczelni bêd¹cych pod nadzorem Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Mówienie tu-
taj o tym, ¿e zasada równoœci nakazuje odjêcie
kwot, bo ta pomoc materialna jest nierówna, jest
chyba chybionym argumentem. Ta kwota zosta³a
zmniejszona w bud¿ecie o 150 milionów z³. WeŸ-
my pod uwagê, co znacz¹ te drobne kwoty pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów. Wydaje
mi siê, ¿e dla nich jest to sprawa ¿yciowa.

Dlatego te¿ pozwalam sobie z³o¿yæ w takim za-
kresie, w jakim to jest jeszcze mo¿liwe, co wynika
z listu skierowanego do nas jako do senatorów,
poprawkê w czêœci 38 „Szkolnictwo wy¿sze” w roz-
dziale 80309 „Pomoc materialna dla studentów
i doktorantów”: zwiêksza siê dotacje i subwencje
o 27 milionów 207 tysiêcy z³. Oni to sami wyliczyli.
Jest to absolutne minimum, które wydaje mi siê,
¿e powinno byæ przez nas uwzglêdnione.

Wspó³finansowanie jest wskazane, zgodnie
z analiz¹ dokonan¹ wraz z biurem prawnym. To
jest pierwsza poprawka, któr¹ sk³adam ³¹cznie
z uzasadnieniem na rêce pana marsza³ka.

Druga pars pro toto dotyczy zapewnienia mini-
malnej – w zakresie kosztów realnych, i to doty-
cz¹cych nie wynagrodzeñ, tylko czynszu i wdro¿e-
nia dyrektywy o audiowizualnych us³ugach me-
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dialnych – drobnej kwoty, w porównaniu z tym, co
odjêto, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
Chodzi mianowicie o kwotê 2 milionów 793 tysiê-
cy z³, która ma byæ przeznaczona przede wszyst-
kim na op³aty czynszowe za wynajmowan¹ powie-
rzchniê biurow¹ i która jest pewnym minimum.
Bo na posiedzeniu komisji mówiono nam o tym,
¿e ewentualnie bêdzie trzeba dalej zad³u¿aæ nie
tylko pañstwo, ale i poszczególne organy konsty-
tucyjne. Nie wiem, czy to maj¹ byæ, a jeœli tak, to
w jakim zakresie, œrodki pozyskiwane na rynku
bankowym albo w jakimœ innym trybie. Na pewno
jest to pewne minimum, które powinno wynosiæ
2 miliony 793 tysiêcy z³, bo to jest okreœlone czyn-
szami i umowami czynszowymi, i które powinno
byæ uwzglêdnione. Jest równie¿ problem tej dy-
rektywy. Tak ¿e ta poprawka dotyczy 1 miliona
817 tysiêcy z³ na wyliczone wdro¿enie dyrektywy
o audiowizualnych us³ugach medialnych, co jest
naszym zobowi¹zaniem wobec ca³ego systemu
transeuropejskiego, oraz kwoty na op³aty czyn-
szowe za wynajmowan¹ powierzchniê biurow¹.
Te¿ sk³adam tê poprawkê.

Teraz, korzystaj¹c z czasu, który mi pozosta³,
chcia³bym powiedzieæ tylko o tym, w jakim stop-
niu nasza analiza tego bud¿etu jest analiz¹ doraŸ-
n¹ i w jakiej perspektywie powinniœmy dzisiaj
spojrzeæ w na tê zbli¿aj¹c¹ siê jednak koniecznoœæ
planowania bud¿etu zrównowa¿onego: ile przy-
chodów, tyle wydatków. Z moich wyliczeñ wyni-
ka, ¿e w wyniku tego bud¿etu polski d³ug publicz-
ny skoczy do 54,7% PKB. Wynika to z tego, ¿e
przecie¿ finanse publiczne, o których mówi kon-
stytucja, to i Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
i Narodowy Fundusz Zdrowia, i Krajowy Fundusz
Drogowy, i ten deficyt 14 miliardów 400 milio-
nów z³, je¿eli chodzi o art. 2 ustawy bud¿etowej,
w œrodkach unijnych, które tu s¹ wliczone, ale
przecie¿ nie tylko po stronie przychodów, ale i po
stronie deficytu. St¹d trzeba powa¿nie siê zasta-
nowiæ, jak to bêdzie wygl¹da³o po tym roku wy-
borczym, pod którego k¹tem ten bud¿et chowa te
parametry, a które s¹ tak groŸne, ¿e przywo³uje to
inn¹ perspektywê historyczn¹. Wtedy, kiedy woj-
ska Hannibala zagra¿a³y Rzymowi, w Rzymie sfor-
mu³owano alert, który mia³ postawiæ w najwy¿-
szej gotowoœci imperium rzymskie: Hannibal ante
portas. I u nas to nie kryzys ante portas, ale te pro-
gi, bo ju¿ pomijam ksiêgowy sposób ich pacyfiko-
wania w treœci ustawy i w bud¿ecie… W rzeczywi-
stoœci to zagra¿a rewolucj¹, która bêdzie szokiem
dla spo³eczeñstwa. I na ten szok ju¿ dzisiaj, wyda-
je mi siê, powinniœmy siê szykowaæ. Obym by³
z³ym prorokiem, ale lawinowo rosn¹cy d³ug publi-
czny przy prawie siedemdziesiêcioprocentowych
wydatkach sztywnych nie daje nam w tej chwili
gwarancji spe³nienia wszystkich zobowi¹zañ wy-
nikaj¹cych i ze Strategii Lizboñskiej, i z umów

miêdzynarodowych. Bo je¿eli chodzi o NATO, to
przypomnê, ¿e mia³o byæ wydatkowane 2% PKB.
Stajemy siê partnerami niewiarygodnymi. Jesteœ-
my niewiarygodni w poszczególnych pozycjach,
ale jesteœmy równie¿ niewiarygodni w zakresie
przezwyciê¿enia struktury bud¿etowej odziedzi-
czonej po PRL, bo bud¿et zadaniowy jest w dal-
szym ci¹gu realizowany w niewystarczaj¹cy spo-
sób. To rozdzielnictwo podmiotowe, te funkcje
i pozycje bud¿etowe… Nic siê nie zmienia w po-
szczególnych kadencjach w sposób, który pozwo-
li³by powiedzieæ: tak, to ju¿ jest nowy bud¿et, no-
wa formu³a bud¿etu III Rzeczypospolitej. Hanni-
bal ante portas. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszêozabranieg³osupanasenatoraOrtyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Na wstêpie chcê zaznaczyæ i zauwa¿yæ, ¿e oczy-

wiœcie pan minister Rostowski zmieni³ dzisiaj
znacznie ton w stosunku do tego, który prezento-
wa³ w tamtym roku. Ten atak zmieni³ siê na byæ
mo¿e niepoprawny optymizm, ale myœlê, ¿e to za-
wsze trochê lepsze od takiego bezpardonowego,
ostrego ataku na opozycjê. Jego rolê przej¹³ trosz-
kê nasz kolega senator Jan Rulewski, stwierdza-
j¹c, ¿e oto opozycja strzela³a zza wêg³a do pana
ministra, ale nie dopowiedzia³, ¿e mo¿e z zakrzy-
wionej lufy. Ta retoryka mówi¹ca o Morzu Czer-
wonym mo¿e przejdzie do klasyki, Panie Senato-
rze, zobaczymy. Ale uwa¿am, ¿e to, ¿e ktoœ – i do
siebie te¿ to odnoszê – potrafi sformu³owaæ proste
zdanie, nie znaczy jeszcze, ¿e ma racjê i ¿e jest to
jakaœ prawda, która bêdzie siê gdzieœ tam przez
pokolenia przewija³a. Myœlê, ¿e dobrze, i¿ rozu-
miemy, bo powinniœmy rozumieæ, swoje miejsce
i sytuacjê, w której siê znajdujemy.

Pan minister jeszcze nie tak dawno mówi³ z try-
buny, ¿e bud¿et przez opozycjê wykorzystywany
jest do walki politycznej, a nie myœla³ o tym i nie
patrzy³ na to, ¿e opozycja te¿ po prostu przejawia
w ten sposób troskê o bud¿et, o przysz³oœæ pañ-
stwa, o tê perspektywê gospodarcz¹ na najbli¿szy
rok i na daj¹c¹ siê przewidzieæ najbli¿sz¹ przy-
sz³oœæ. Bo takie dyskusje, takie debaty do tego
prowadz¹. Ten niepoprawny optymizm w moim
odczuciu wp³yn¹³ te¿ na tê ocenê pana ministra,
gdy wyg³osi³ on pochwa³ê dotycz¹c¹ przewaluto-
wania œrodków europejskich w bud¿ecie. Przede
wszystkim pan minister nie przewalutowa³ wszy-
stkiego, co móg³, a wynika to z tego, ¿e jest to d³ug,
który zostaje zaci¹gniêty w ramach bud¿etu, i ma-
my tak¹ chwilow¹ radoœæ z tych wyników staty-
styczno-papierowych, ¿e tak to okreœlê, a tak czy
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inaczej jest on rolowany, ci¹gniony. Jakkolwiek
byœmy go nazwali, po prostu trzeba go w przysz³o-
œci oddaæ i na pewno kogoœ to dotknie, a kogo in-
nego, jak nie spo³eczeñstwo i gospodarkê, która
na tym bêdzie kiedyœ cierpia³a.

Je¿eli chodzi o wydatkowanie œrodków euro-
pejskich, to myœlê, ¿e trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e ten
ostatni pozytywny skok, tê dynamikê, która siê
pojawi³a, w du¿ej czêœci zawdziêczamy samo-
rz¹dom, które wnios³y naprawdê du¿o pracy, mi-
mo piêtrz¹cych siê w ostatnim czasie problemów.
By³y te¿ takie sytuacje, ¿e brakowa³o œrodków na
to, aby wyp³aciæ poniesione i zakwalifikowane ko-
szty.

Odnosz¹c siê do deficytu, koniecznie trzeba po-
wiedzieæ, ¿e jest to deficyt najwiêkszy od kilku
ostatnich lat. W 2001 r. wynosi³ oko³o 30 miliar-
dów z³, w 2004 r. wynosi³ 40 miliardów z³, od
2005 r. zacz¹³ maleæ, ale wzrasta³ bardzo gwa³to-
wnie od roku 2008. I bez podk³adania podmiotów,
które za ten bud¿et w tym czasie odpowiada³y, pe-
wne wnioski siê nasuwaj¹. Pamiêtajmy o tym, ¿e
ten deficyt w przysz³ym roku jest o 100% wiêkszy
od deficytu w tym roku: 25 miliardów do oko³o
52 miliardów to, jakkolwiek byœmy liczyli, jest po-
nad 100%, co za chwilê siê oka¿e, je¿eli chodzi
o plan, bo jak bêdzie z wykonaniem, to zobaczy-
my. A w stosunku do roku 2007 to jest praktycz-
nie oko³o 300%. Tak ¿e te porównania, myœlê, mu-
sz¹ napawaæ pewn¹ trosk¹, a nie tylko optymiz-
mem, który by³ tutaj prezentowany.

Pan minister oczywiœcie przedstawi³ te¿ kilka
prawd, ale przypisa³ je sobie, bo mówi³, ¿e rz¹d nie
straci³ wiary w fundamenty gospodarki, ale wia-
domo, ¿e tych fundamentów nie buduje siê w tak
krótkim czasie. Pewna bezw³adnoœæ gospodarki
mierzona jest nie tylko miesi¹cami, ale w pew-
nych wypadkach tak¿e latami. I trzeba o tym pa-
miêtaæ.

Ja myœlê, ¿e wszyscy musimy sobie uœwiado-
miæ, ale tak¿e przypomnieæ… To znaczy, wyobraŸ-
my sobie, ¿e gdybyœmy dalej brnêli w euro i gdy-
byœmy na przyk³ad bud¿et ubieg³ego roku i tego
przeliczyli w efektach na koniec roku w euro, to
dla bud¿etu roku 2009 mielibyœmy ujemny przy-
rost PKB, i to prawdopodobnie nawet dwucyfro-
wy. No taka jest prawda! A kto grzmia³, ¿eby za-
trzymaæ brniêcie w euro? Kto mówi³, ¿e euro – tak,
ale nie dziœ? Mo¿e opozycja, która by³a tu dzisiaj
niejednokrotnie wykpiwana. Kto mówi³ o tym, ¿e-
by zwiêkszyæ deficyt i ¿eby zmieniæ wartoœæ wzro-
stu PKB? I to wszystko zosta³o zrobione, prawda,
ale nie wtedy, kiedy opozycja zwraca³a uwagê, tyl-
ko troszeczkê póŸniej. Podobnie by³o ze œwiêtem
Trzech Króli. Jak ktoœ zg³asza, to jest Ÿle, a jak my
zg³osimy, to mo¿e bêdzie dobrze. Tak ¿e jest taka,
¿e tak powiem, dosyæ dziwna taktyka… (oklaski)
…która towarzyszy Platformie ju¿ od ponad

dwóch lat. Myœlê, ¿e gdybyœmy po prostu nie zg³a-
szali spraw zwi¹zanych i ze zwiêkszeniem deficy-
tu, i ze zwiêkszeniem frontu inwestycyjnego, to na
pewno by³oby inaczej z tym bud¿etem. Myœlê, ¿e
opozycja te¿ zawsze wnosi do bud¿etu i do wszel-
kich dzia³añ pozytywne rzeczy.

Chcia³bym siê te¿ nie zgodziæ z tym, co powie-
dzia³ pan minister, oceniaj¹c specjalne strefy eko-
nomiczne. Oceni³ je albo powiedzia³, ¿e je lubi czy
nie lubi, tylko poprzez pryzmat CIT. Je¿eli uwzglê-
dnimy PIT, je¿eli uwzglêdnimy VAT, je¿eli uwzglê-
dnimy nowe technologie, pobudzenie budowni-
ctwa, ca³ego frontu inwestycyjnego, stworzone
miejsca pracy, niewyp³acone zasi³ki dla bezrobot-
nych, niewyp³acone zasi³ki socjalne, je¿eli powie-
my sobie, ¿e w otoczeniu strefy – no, w³aœciwie tak
niezbyt precyzyjnie licz¹c, ale na pewno bezpiecz-
nie – generuje siê oko³o jednego miejsca pracy po-
za stref¹, w systemie kooperacji, w systemie
œwiadczenia us³ug, to wtedy bêdzie pe³na ocena
i pe³ny bilans. I na pewno tak trzeba na to patrzeæ,
a nie tylko przez pryzmat samego CIT, bo gdybyœ-
my tak patrzyli, to rzeczywiœcie nie wygl¹da to do-
brze.

To by³o ju¿ tu wielokrotnie podnoszone, ale
zmniejszanie œrodków na naukê, szczególnie t¹ na
wy¿szym poziomie, jest bardzo niepokoj¹ce. Jest
to szczególny sygna³ dla doktorantów i tych wszys-
tkich, którzy obecnie albo w przysz³oœci zamierzaj¹
poœwiêciæ swoje zdolnoœci nauce, tej wielkiej inwe-
stycji w przysz³oœæ, ¿e tu nie znajd¹ miejsca i ¿eby
szukali gdzie indziej, gdzie ich zdolnoœci zostan¹
docenione. Prawda? Dadz¹ wk³ad w naukê euro-
pejsk¹, a mo¿e œwiatow¹, ale niekoniecznie zrobi¹
to w Polsce. I to jest bardzo niebezpieczny sygna³.
O ile kwotowo ma to jakieœ tam znaczenie, wiêksze
czy mniejsze, to w kategoriach sygna³u i tego, co
mo¿e siê zdarzyæ… Przecie¿ takie rzeczy ci ludzie
musz¹ planowaæ z pewnym wyprzedzeniem. To
jest bardzo niebezpieczny sygna³.

Oczywiœcie og³oszono sukces, a tu maleje front
inwestycyjny, mimo funduszy europejskich. Ma-
my zmniejszony nap³yw inwestorów zewnêtrz-
nych, wzrasta bezrobocie, spadaj¹ zamówienia,
w jakiejœ mierze zak³ócone s¹ tak¿e bilanse eks-
portowo-importowe. Tak ¿e myœlê, ¿e oczywiœcie
nie nale¿y popadaæ w katastrofizm, ale nadmier-
nego optymizmu równie¿ nie warto prezentowaæ.
Przysz³oœæ mo¿e nas czekaæ taka – ja mówiê o tych
niestandardowych dzia³aniach, bo o nich trzeba
powiedzieæ – ¿e ten d³ug ci¹gniony, rolowany trze-
ba bêdzie kiedyœ sp³aciæ. Przewalutowanie, wy-
prowadzanie zad³u¿enia poza kreskê, Krajowy
Fundusz Drogowy, ZUS, w³aœciwie likwidacja
funduszu demograficznego. Niestety, ale w bilan-
sie nie ma tak, ¿e bêdzie pró¿nia i to nie da ¿a-
dnych konsekwencji. To s¹ obci¹¿enia na przy-
sz³oœæ i na pewno nale¿y za nie zap³aciæ.

Panie Marsza³ku, na koniec pozwalam sobie
z³o¿yæ poprawkê, która dotyczy poprawy komuni-
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kacji kolejowej, transportu bardzo ekologicznego
i przysz³oœciowego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

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

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Chcê powiedzieæ, ¿e bud¿et – a w pracach nad

nim uczestniczê ju¿ po raz czwarty, w³aœciwie po
raz pi¹ty – zawsze staje siê przedmiotem walki po-
litycznej. I to wcale dobrze nie s³u¿y ani nam, tu
obecnym senatorom, ani spo³eczeñstwu. Wcale
nie jest tak, jak siê niektórym wydaje, ¿e jest to
element promocji senatorów. Spo³eczeñstwo Ÿle
odbiera te ataki, bardzo Ÿle odbiera walkê polity-
czn¹. I musicie pañstwo wszyscy mieæ tego œwia-
domoœæ.

Dlatego te¿ dobrze odebra³em wypowiedŸ opo-
zycyjnego pana senatora Kazimierza Wiatra, któ-
ry mówi³ merytorycznie, nie mówi³ politycznie.
Mówi³ on o pewnych obszarach, które s¹ napraw-
dê kluczowe dla przysz³oœci kraju, i ja do tego na-
wi¹¿ê.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e nie zgadzam siê z wielo-
ma opiniami, które zawiera³y atak na ministra
Jacka Rostowskiego. Gdybyœmy popatrzyli na to,
co o ministrze mówi Europa, co mówi œwiat… Po-
winniœmy te¿ byæ realistami – nawi¹zujê tu do wy-
powiedzi pana senatora Wyrowiñskiego. Przecie¿
w mediach podaje siê informacjê, ¿e Jacek Ro-
stowski jest najlepszym ministrem finansów, co
og³osi³ brytyjski miesiêcznik „The Banker”, który
wyró¿ni³ Jacka Rostowskiego tytu³em ministra fi-
nansów 2009 r. Pismo podaje, ¿e zosta³ wyró¿nio-
ny za prowadzenie spokojnej polityki, która po-
zwoli³a utrzymaæ p³ynnoœæ polskiego rynku kapi-
ta³owego. „The Banker” doceni³ tak¿e uzyskanie
z Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego ela-
stycznej linii kredytowej o wartoœci 20,5 miliarda.
Czasopismo dostrzeg³o równie¿ fakt, ¿e Polska ja-
ko jedyny kraj unijny utrzyma³a przez ostatni rok
dodatni wskaŸnik PKB. Czy to powinno byæ przed-
miotem ataku? Chyba ten cz³owiek, ten minister,
walczy³ o dobro naszego kraju. Dlatego b¹dŸmy
trochê bardziej rozs¹dni.

(G³os z sali: Panie Senatorze…)
Proszê bardzo. Przekazujê, Panie Senatorze.
(G³os z sali: „The Banker”…)
Ja tylko og³aszam to i informujê.
(Senator Grzegorz Banaœ: A kto s³ysza³ o „The

Banker”?)
Chcê powiedzieæ tak¿e…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze Banaœ, teraz naprawdê nie jest pan przy g³o-
sie.)

Ja panu nie przeszkadza³em…
(Senator Grzegorz Banaœ: Bardzo uprzejmie

przepraszam.)
Kultura osobista wymaga, ¿eby jednak nie

przeszkadzaæ, a pan przeszkadza ka¿demu. Jak
siê pan poka¿e, to pan przeszkadza. A ja siedzia-
³em ca³y czas cicho i nikomu nie przeszkadza³em.
(Weso³oœæ na sali)

Chcê powiedzieæ tak: jako nauczyciel akade-
micki pragnê odnieœæ siê do uwag, które wypowie-
dzieli pan profesor Wiatr i pan doktor Ortyl. Po-
pieram was. Macie racjê. Szkolnictwo wy¿sze ra-
zem z nauk¹ jest spraw¹ kluczow¹, fundamental-
n¹ dla przysz³oœci naszego kraju. W obecnej sy-
tuacji finansowej nie jesteœmy w stanie zwiêkszyæ
wydatków na szkolnictwo wy¿sze i naukê do tych
3%, o czym mówi³ senator Wiatr. By³oby dobrze,
gdyby to nie by³o 0,88%, bo taka jest sta³a. By³oby
dobrze, gdybyœmy w najbli¿szej przysz³oœci – pani
minister Suchocka jest przyjazna nauce – jednak
zadbali o to, gdybyœmy to uwzglêdnili. My w tym
roku mamy realny wzrost kwoty na naukê i szkol-
nictwo wy¿sze o 1,4%. To jest niewiele. Nie bêdzie-
my w stanie powstrzymaæ emigracji najbardziej
cennego kapita³u polskiej nauki, a wiêc talentów
naukowych. Utalentowani ludzie emigruj¹, bo
choæ maj¹ ju¿ warunki infrastrukturalne zu-
pe³nie dobre, to pensje, zarobki s¹ tak niskie, ¿e
wyje¿d¿aj¹ z powodów materialnych, by utrzymaæ
siebie i swoj¹ rodzinê. Dlatego te¿ uznaj¹c finan-
sowanie szkolnictwa wy¿szego i nauki za funda-
mentaln¹, kluczow¹ sprawê dla rozwoju kraju,
prosi³bym bardzo, abyœmy to jednak w przysz³o-
œci uwzglêdniali, bo tylko m¹dry naród bêdzie
w stanie rozwi¹zaæ zasadnicze problemy rozwoju
kraju. Jeœli patrzymy na historiê, to widzimy, ¿e to
ju¿ mia³o miejsce. Nie finansowanie armii, ale
m¹droœæ narodu sprawi³a, ¿e kraj by³ w stanie
w wielu sytuacjach siê odbudowaæ.

Chcê powiedzieæ, ¿e wiele krajów unijnych,
wiele krajów œwiata czyni w tej dziedzinie kluczo-
we postêpy. Przyk³adem jest prezydent Nicolas
Sarkozy, który w grudniu 2009 r. og³osi³ specjal-
ny program finansowania nauki i szkolnictwa wy-
¿szego w wysokoœci 35 miliardów euro. To jest
specjalny plan inwestycyjny, plan, w którym
8 miliardów przeznacza siê na elitarne naukowe
centra badawcze, centra akademickie, po to by
nauka sta³a siê bardziej produktywna, by spo³e-
czeñstwo by³o m¹drzejsze, by ekonomia sta³a siê
elementem konkurencyjnoœci, a œrodowisko czy-
stsze. Ten plan stymulacji ekonomicznej zosta³
przecie¿ zorganizowany na wzór Stanów Zjedno-
czonych, które s¹ najwiêkszym liderem w postê-
pie, w rozwoju ca³ego œwiata i samych Stanów.
Dlatego te¿ finansowanie nauki i szkolnictwa wy-
¿szego powinniœmy traktowaæ jako sprawê strate-

47. posiedzenie Senatu w dniu 11 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2010 69

(senator W. Ortyl)



giczn¹, nie zaœ polityczn¹, tak jak wypowiada³ siê
pan senator Wiatr.

Jako cz³onek Polskiej Akademii Nauk chcê po-
wiedzieæ, ¿e czêœæ 67 bud¿etu w ubieg³ym roku
zawiera³a kwotê 56 milionów z groszami, w tym
roku jest tu zapisane 54,5 miliona, co oznacza
spadek o 3%. To dobrze pani minister, ¿e to jest
tylko 3%, bo niektóre czêœci bud¿etowe przewidu-
j¹ spadek o 10%. Ale pó³tora miliona w tak niskim
bud¿ecie jest bardzo istotne, podczas gdy dla bu-
d¿etu pañstwa nie jest chyba kluczowe. Ale jeœli
bêdzie szansa, by pomóc w rozwi¹zaniu pewnych
problemów, a s¹ problemy, które wi¹¿¹ siê z histo-
ri¹ Polskiej Akademii Nauk, z przesz³oœci¹ uposa-
¿ania Akademii Nauk w maj¹tek, to bêdziemy
apelowali, bêdziemy prosili o pomoc ze strony
pañstwa z Ministerstwa Finansów. I to czyniê
w imieniu korporacji, w imieniu wszystkich jej
cz³onków.

Na koniec jeszcze raz wiele s³ów uznania, chcê
to podkreœliæ, dla ministra Rostowskiego za tê
pracê. Kiedy ostatnio by³em w Niemczech pan mi-
nister Wolfgang Schäuble, z którym mam przy-
jemnoœæ siê przyjaŸniæ, powiedzia³: macie jednego
z lepszych ministrów w czasach powojennych
w ca³ej Europie. Tak siê mówi o Rostowskim.

Tak¿e nieobecny na sali pan senator Sidoro-
wicz prosi³, abym powiedzia³ to w jego imieniu, co
niniejszym czyniê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Brawo!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Widzê, ¿e pan senator Piotrowicz ju¿ jest goto-

wy, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator! Panowie Senatorowie.
Podobnie jak pan minister Rostowski ja rów-

nie¿ nale¿ê do ludzi, którzy s¹ mimo wszystko op-
tymistycznie do ¿ycia i do rzeczywistoœci nasta-
wieni. Mój optymizm zmierza w innym kierunku,
w takim oto, ¿e o sprawach trudnych mo¿na i trze-
ba mówiæ uczciwie, ¿e mo¿na ró¿niæ siê w po-
gl¹dach, ale czyniæ to szlachetnie. Jestem wdziê-
czny panu ministrowi Rostowskiemu za to, ¿e
zmieni³ retorykê, ¿e mówi³ dziœ do nas normalnie.
Z wieloma pogl¹dami nie zgadza³em siê, ale by³a
to zupe³nie inna mowa, to nie, ¿e i dzisiejsza opo-
zycja nie jest t¹ opozycj¹, która by³a wtedy, kiedy
Prawo i Sprawiedliwoœæ sprawowa³o rz¹dy.

Myœlê, ¿e chyba nigdy nikomu nie uda³o siê
stworzyæ takiego bud¿etu, z którego wszyscy byli-
by zadowoleni. St¹d i my jako opozycja, co zreszt¹
by³o widaæ nawet z przebiegu dzisiejszej debaty,

nie przypuszczaliœmy, w moim przekonaniu,
agresywnego, niesprawiedliwego ataku na tych,
którzy ten bud¿et tworzyli. Chcieliœmy zwróciæ
uwagê na pewne jego s³aboœci, bo wydaje siê nam,
¿e to jest nasz obowi¹zek, ¿e to jest powinnoœæ su-
mienia, jaka mimo wszystko powinna cechowaæ
polityka.

Myœlê te¿, ¿e trzeba uczciwie powiedzieæ, ¿e
wkrad³ siê tu pewien brak logiki, na co chcia³bym
zwróciæ uwagê. Bardzo mnie bola³o, gdy w po-
przednim roku pan minister Rostowski, odpo-
wiadaj¹c na krytykê rz¹du, na krytykê bud¿etu,
a nawet tê krytykê wyprzedzaj¹c, mówi³, ¿e bu-
d¿et jest taki, bo go odziedziczono po z³ych
rz¹dach PiS. PóŸniej us³ysza³em, ¿e zmarnowa-
liœmy lata wzrostu. Trzeba siê zdecydowaæ na je-
dno albo na drugie. Albo pañstwo zosta³o przeka-
zane w dobrym stanie albo w kiepskim, logika
jest przecie¿ nieub³agana. Mo¿na czyniæ zarzuty,
¿e nie wykorzystaliœmy szans w wystarczaj¹cym
stopniu, to prawda, taki zarzut zawsze mo¿na
czyniæ. Ale uczciwie trzeba powiedzieæ, ¿e gospo-
darka by³a w dobrym stanie, a tymczasem nie-
sprawiedliwie zrzucano na rz¹dz¹cych wówczas
winê, mówi¹c, ¿e bud¿et jest kiepski, bo w takim
stanie pañstwo przekazano.

Dziœ, gdy patrzymy na obecny bud¿et,
stwierdzamy, ¿e niektóre rzeczy nas niepokoj¹.
Zdajemy sobie sprawê z trudnoœci, zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e jest kryzys. Mo¿e dlatego
Prawo i Sprawiedliwoœæ przesta³o byæ atakowa-
ne za wszystkie nieszczêœcia, bo oto pojawi³a
siê nowa okolicznoœæ, pojawi³ siê kryzys. Myœ-
lê, ¿e to uczciwe mówiæ, ¿e kryzys ma jakiœ
wp³yw na to, co siê w tej chwili w pañstwie dzie-
je. To nie ulega w¹tpliwoœci. Ale trzeba te¿
zwróciæ uwagê na to, jak gwa³townie wzrasta
d³ug publiczny. To musi przecie¿ niepokoiæ nas
wszystkich, zarówno rz¹dz¹cych, jak i opozy-
cjê. Nie mo¿emy mówiæ, ¿e tego zjawiska nie
ma. Ono jest, ono wystêpuje, i nie bójmy siê te-
go powiedzieæ. Myœlê, ¿e presti¿ polityków
wzrasta wtedy, kiedy o trudnych sprawach mó-
wi¹ wprost, otwarcie. Bo có¿ siê oka¿e? Oka¿e
siê po jakimœ czasie, ¿e naród by³ ok³amywany,
¿e nikt go nie informowa³ o zbli¿aj¹cych siê ka-
tastrofach. Trzeba przecie¿ powiedzieæ uczci-
wie, ¿e s³u¿ba zdrowia jest niedoinwestowana.
Trzeba powiedzieæ o rosn¹cym bezrobociu.
Trzeba powiedzieæ o niedoinwestowaniu armii,
Policji i szkolnictwa. O tym wszystkim mówili
ju¿ moi przedmówcy.

Ja chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e
czas pokaza³, ¿e opozycja nie rzuca populistycz-
nych hase³, ¿e kiedy krytykuje, wielokrotnie ma
racjê. Wynik³o to równie¿ z dzisiejszej debaty.
Opozycja mia³a racjê w poprzednim roku co do te-
go, ¿e tamten bud¿et by³ nierealny. Mówiliœmy
o tym. Nawo³ywaliœmy do wczeœniejszej noweliza-
cji bud¿etu. Mieliœmy racjê. Mówiliœmy o zjawisku
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rosn¹cego deficytu. Mieliœmy racjê. Byliœmy te¿
przeciwni wprowadzeniu euro. Dziœ minister
przyzna³, mo¿e nie powiedzia³ tego wprost, ale
przyzna³, ¿e nie pora i nie czas na to, ¿eby wcho-
dziæ w strefê euro. Trzeba te¿ jeszcze powiedzieæ,
myœlê, ¿e do wielu rz¹dów to siê odnosi, ¿e na
przestrzeni lat nie przeprowadzono reformy fi-
nansów publicznych.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie mamy jakiegoœ
wielkiego powodu do samozadowolenia. Myœlê, ¿e
powodów do zadowolenia nie powinien te¿ mieæ
rz¹d, dlatego ¿e zadowolenie usypia, a i tak jest to
zadowolenie – w moim przekonaniu – na wyrost.

Przede wszystkim pewien wzrost gospodarczy
to, jak s¹dzê, sukces jeszcze minionego okresu.
Gospodarka polska wesz³a w okres kryzysu z pe-
wnym rozpêdem. S¹dzê, ¿e to jest uczciwe i ¿e to
trzeba powiedzieæ. Trzeba te¿ powiedzieæ
o przedsiêbiorczoœci Polaków. Ale myœlê, ¿e je¿eli
uwa¿nie s³uchaliœmy wyst¹pienia pana mini-
stra, to us³yszeliœmy, ¿e i on poniek¹d w stwier-
dzeniu, ¿e rz¹d zda³ siê na gospodarkê wolnoryn-
kow¹, ¿e by³ przeciwny protekcjonizmowi, inter-
wencjonizmowi pañstwowemu, w jakimœ stop-
niu przyzna³, ¿e w dobie tego kryzysu rz¹d sto-
sunkowo biernie siê zachowywa³ i to gospodarce
polskiej wysz³o na dobre.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na jedn¹
sprawê, która bardzo mnie niepokoi. Wszyscy tu
dziœ… Przepraszam, wielu mówców odwo³ywa³o
siê do sukcesów ministra Rostowskiego i do tego,
jak to jest chwalony w obcych mediach, jak to
chwalony jest za granic¹. Chcia³bym, ¿eby o Pola-
kach, o polskim rz¹dzie wszêdzie na œwiecie mó-
wiono dobrze. Ale te¿ chcia³bym, ¿ebyœmy do tego
nie podchodzili bezkrytycznie. Ja z historii pamiê-
tam takie czasy, kiedy w oœciennych pañstwach
budowano monarchie absolutne, a w Polsce roz-
wija³a siê demokracja szlachecka granicz¹ca z ab-
surdem. Jakie by³y wtedy reakcje pañstw oœcien-
nych? Poklepywanie po ramieniu: tak czyñcie,
œwietnie robicie, w dobrym kierunku idziecie.
A jak siê to zakoñczy³o? Z historii trzeba wyci¹gaæ
pewne wnioski. Chcia³bym, ¿eby sukcesy mini-
stra Rostowskiego by³y widoczne tu, w tym pañ-
stwie, a nie na zewn¹trz. Bo tym spektakularnym
sukcesom, tej wspania³ej opinii w prasie zacho-
dniej tak na dobr¹ sprawê, powiedzmy sobie
szczerze, nie towarzysz¹ jakieœ sukcesy pañstwo-
we i gospodarcze. Cieszê siê z tego, ¿e Polacy obe-
jmuj¹ presti¿owe stanowiska. Tylko jakie po¿ytki
z tego p³yn¹ dla pañstwa poza presti¿em? Jakie
po¿ytki p³yn¹ z tego, ¿e o polskim rz¹dzie pisz¹ do-
brze, ¿e poklepuj¹ po ramieniu, wypij¹ lampkê
szampana za to, ¿e jest wspania³y rz¹d? Co z tego,
skoro wszystkie sprawy strategiczne przegrywa-
my? Przegrywamy sprawê stoczni, przegrywamy
sprawê ruroci¹gu pó³nocnego. I okazuje siê, ¿e tu

nie odnosimy sukcesu. I nie wiem, czy ta dobra
prasa to nie jest pewna nagroda za to, ¿e gdzie in-
dziej, w strategicznych dla pañstwa kwestiach
przegrywamy.

Mówiê o tym wszystkim nie po to, ¿eby komu-
kolwiek sprawiæ przykroœæ, daleki jestem od tego.
Ale myœlê, ¿e wszystkim Polakom potrzebna jest
refleksja, ¿eby nasza czujnoœæ nie zosta³a uœpiona
pog³askiwaniem, poklepywaniem, dobrymi s³o-
wami, z których nic nie wynika. Chcia³bym, a¿e-
byœmy realnie st¹pali po tej ziemi i abyœmy wspól-
nie, zarówno opozycja, jak i rz¹dz¹cy, troszczyli
siê o dobro tego pañstwa.

Chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e wspólnie z panem
marsza³kiem Romaszewskim wnios³em popraw-
kê dotycz¹c¹ zwiêkszenia œrodków na dzia³alnoœæ
rzecznika praw obywatelskich, na Instytut Pa-
miêci Narodowej – Komisjê Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz na zwiêksze-
nie liczby etatów kuratorów zawodowych. Pan
marsza³ek Romaszewski szczegó³owo omówi³ te
poprawki.

Ja chcia³bym zwróciæ jedynie uwagê na to, ¿e
s¹ w pañstwie takie instytucje – takie odnoszê
wra¿enie – które zawsze s¹ traktowane tak jak
niechciane. Jest kilka takich, na których co roku
siê oszczêdza. Do nich nale¿y Instytut Pamiêci
Narodowej. W przypadku innych instytucji pod-
nosi siê taki argument, ¿e oto wzros³y p³ace pro-
kuratorów, wzros³y p³ace sêdziów na podstawie
innych aktów prawnych, a zatem w tych instytu-
cjach musz¹ równie¿ wzrosn¹æ œrodki. Myœlê tu
o Trybunale Konstytucyjnym, o S¹dzie Najwy¿-
szym itd. Podobna sytuacja dotyczy równie¿ In-
stytutu Pamiêci Narodowej. Wszak¿e tam równie¿
s¹ zatrudnieni prokuratorzy, których wynagro-
dzenia zosta³y podniesione na mocy innych
ustaw. Tej okolicznoœci w odniesieniu do IPN nie
podnoszono, a jest to coœ, co nie zale¿y od instytu-
tu, tylko jak wspomnia³em, zosta³o uregulowane
innymi ustawami. A zatem uszczuplenie œrodków
o 5 milion z³ wydaje mi siê wysoce krzywdz¹ce.

Pragnê równie¿ powiedzieæ, ¿e w przypadku
rzecznika praw obywatelskich zosta³y zwiêkszone
obowi¹zki. Kwota 1,5 miliona z³, o któr¹ wnosimy,
to s¹ roczne wydatki na funkcjonowanie krajowe-
go mechanizmu prewencji, do którego wprowa-
dzenia ostatnio zosta³ zobowi¹zany rzecznik praw
obywatelskich na mocy uregulowañ unijnych.

Nie bêdê ju¿ mówi³ o kuratorach zawodowych,
o tym szczegó³owo powiedzia³ pan marsza³ek Ro-
maszewski.

Bardzo gor¹co proszê o przyjêcie tych popra-
wek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Chróœcikowski, proszê bardzo.
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Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj ju¿, mo¿na powiedzieæ, od

godziny 13.00. Pewnie ka¿dy z nas powinien skra-
caæ wyst¹pienie, ¿eby…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A niektórzy
ci¹gle przed³u¿aj¹.)

…niektórzy mówcy mogli jeszcze zabraæ g³os.
Panie Marsza³ku, powiem tak: moi przedmów-

cy ju¿ doœæ wyraŸnie wskazali na to, ¿e za ma³o
jest dyskusji o dochodach bud¿etu pañstwa.
Myœlê, ¿e warto powiedzieæ, ¿e za ma³o zrobiliœmy,
¿eby te dochody wp³ywa³y. Ja patrzê na to jako
przewodnicz¹cy komisji rolnictwa. Parokrotnie
dyskutowaliœmy o wsparciu produkcji biopaliw,
które mia³y byæ takim mechanizmem napêdza-
j¹cym polskie rolnictwo. Wprowadzaliœmy przepi-
sy, które mówi¹ o tym, ¿e jest wskaŸnik zu¿ycia
biopaliw – podnosimy go co roku – wzglêdem zo-
bowi¹zañ, jakie nak³ada Unia Europejska. Z przy-
kroœci¹ muszê powiedzieæ, ¿e produkcji biopaliw
w Polsce prawie nie rozwijamy albo rozwijamy j¹
w minimalnym stopniu. W zwi¹zku z tym, ¿e zwal-
niamy z akcyzy, wyprowadzamy z bud¿etu pañ-
stwa miliardy z³otych, które p³yn¹ do koncernów
zachodnich, niemieckich i innych. Pewnie pani
minister potwierdzi, ile to jest rocznie. Ponad
800 milionów z³ rocznie wyp³ywa poza bud¿et kra-
jowy, ju¿ trzeci rok z rzêdu. Gdyby te pieni¹dze
wp³ynê³y do polskich podmiotów, to o ile mielibyœ-
my wiêcej dochodów tu i mo¿na by by³o powie-
dzieæ, ¿e wzbogacamy swój przemys³ narodowy.
I udowadniamy to wielokrotnie, mówi¹c, ¿e pro-
dukowane to jest w Brazylii i tu jest przywo¿one.
I tak to wygl¹da.

Nie walczymy o dochody. Walczyliœmy tutaj
o to, ¿eby uzyskaæ wsparcie dla polskich rolni-
ków, gdy¿ w zwi¹zku z wynegocjowanymi w Ko-
penhadze warunkami, które by³y dla nas nieko-
rzystne, mia³y nam pomóc mechanizmy wsparcia
krajowego. Muszê powiedzieæ, ¿e poprzedni rz¹d
koalicyjny, Prawa i Sprawiedliwoœci, Samoobrony
i Ligi Polskich Rodzin, walczy³ wyraŸnie o wspar-
cie mechanizmów krajowych i co rusz by³y notyfi-
kowane dzia³ania, które mo¿na by³o wspieraæ
z bud¿etu krajowego, gdy¿ nie ma szansy uzyska-
nia do 2013 r. wiêkszego wsparcia finansowego
dla polskiego rolnictwa, bo w Kopenhadze zapad-
³y decyzje. W zwi¹zku z tym nie rozumiem tego
dzia³ania, ¿e ten obecny rz¹d ca³y czas próbuje za-
hamowywaæ te mechanizmy, które mo¿na by by³o
uzyskiwaæ. One by przynosi³y wymierne efekty ró-
wnie¿ w zakresie dochodu do bud¿etu pañstwa.
Bo trzeba powiedzieæ wprost jedno: je¿eli popra-
wia siê sytuacja ekonomiczna rolników, to ca³y
przemys³ na tym zyskuje, gdy¿ rolnik g³ównie in-
westuje. Jeœli rolnik inwestuje, to i dochód bêdzie
rós³. A je¿eli rolnik ma ju¿ drugi rok z rzêdu kryzys
w rolnictwie, i to ju¿ drugi rok z rzêdu pog³êbia-

j¹cy siê, to widaæ wyraŸnie, ¿e utrzymuje siê ono,
mo¿na powiedzieæ, jeszcze tylko dziêki mocnemu
wsparciu przez naszych rolników, którzy je¿d¿¹
za granicê i pracuj¹ u rolników niemieckich, bel-
gijskich, francuskich, hiszpañskich czy angiel-
skich – mo¿na by tu wymieniaæ po kolei. Pytam
nieraz na wsi: ilu z was st¹d wyje¿d¿a? W niektó-
rych wsiach co dziesi¹ty, w niektórych – co trzeci.
I oni utrzymuj¹ tê gospodarkê roln¹ tylko z tego,
¿e wyje¿d¿aj¹ i pracuj¹ tam czasami po trzy, po
cztery miesi¹ce. To dziêki temu rolnictwo jeszcze
siê jakoœ utrzymuje. I inwestuj¹, nie trac¹ tych
pieniêdzy, tylko je inwestuj¹. Gdyby nie ci rolnicy,
którzy wyje¿d¿aj¹, dzisiaj rolnictwo by³oby w tra-
gicznej sytuacji, mielibyœmy fale protestów, ta-
kich jakie s¹ w Niemczech, we Francji, w Belgii
i w innych krajach. Polscy rolnicy s¹ bardzo cier-
pliwi, licz¹, ¿e rz¹d im dopomo¿e, ¿e wska¿e me-
chanizmy wsparcia. Niestety, muszê z przykro-
œci¹ stwierdziæ co do tych mechanizmów, o które
walczyliœmy przy ustalaniu bud¿etu, ¿e w ubieg-
³ym roku obciêto ich wysokoœæ o 10% i potem,
przy zmianach bud¿etowych, jeszcze obciêto po-
nad 200 milionów. I tak to wygl¹da – nie wydano
jeszcze znacznych œrodków, które przewidziano
w bud¿ecie, bo minister rolnictwa nie by³ w stanie
zrealizowaæ wszystkich dzia³añ wspólnej polityki
rolnej, która jest dla PROW. W zesz³ym roku nie
uruchomiono mechanizmu, który ju¿ móg³ fun-
kcjonowaæ, mia³ akredytacjê – myœlê tu o rentach
strukturalnych, które mia³y zmieniæ strukturê
agrarn¹, o co nam przecie¿ chodzi, dziêki którym
m³odzi rolnicy mogliby przejmowaæ gospodar-
stwa. Do dzisiejszego dnia nie mamy uruchomio-
nego mechanizmu, o którym pan minister rolni-
ctwa mówi³, ¿e jest na etapie przygotowania. Wie-
le mo¿na by powiedzieæ o innych instrumentach,
które powinny usprawniaæ funkcjonowanie na-
szego rolnictwa, ale bez wsparcia finansowego nie
jesteœmy w stanie konkurowaæ…

Mieliœmy dzisiaj wspólne spotkanie organizacji
zwi¹zków rolniczych z ministrem rolnictwa. S³y-
sza³em w samych superlatywach o tym, ile pan
minister czyni dobrego. Tylko ja ubolewam, ¿e mi-
nister finansów nie chce siê spotkaæ z rolniczymi
zwi¹zkami zawodowymi. Premier rz¹du te¿ nie
chce siê spotkaæ ze zwi¹zkami rolniczymi, zostaje
to na etapie ministra rolnictwa, który ubolewa, i¿
nie mo¿e pewnych rzeczy wprowadziæ.

(Senator Mariusz Witczak: Mia³o byæ krótko,
Jurek.)

(G³os z sali: Ale z tak¹ uwag¹ s³uchacie…)
I w zwi¹zku z tym próbujemy przynajmniej po-

prawiæ to, co jest mo¿liwe. Bêdê chcia³ zg³osiæ jed-
n¹, ale zarazem dwie poprawki…

(Weso³oœæ na sali)
…dlatego ¿e ta sama poprawka, w której mowa

o wsparciu finansowym tej tak zwanej szklanki
mleka, wskazuje jedno Ÿród³o dochodu z rezerwy
bud¿etowej, a druga poprawka, ta sama, inne
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Ÿród³o dochodów. Mo¿e pani minister bêdzie ³as-
kawa uwzglêdniæ choæ jedn¹ z tych mo¿liwoœci fi-
nansowych. Wiem, ¿e Agencja Nieruchomoœci
Rolnych Skarbu Pañstwa ze swojego zasobu w³a-
snoœci rolnej Skarbu Pañstwa ma lepsze wyniki fi-
nansowe i bêdzie mia³a wy¿szy dochód, w zwi¹zku
z tym wskazujê na to Ÿród³o, ¿eby ewentualnie,
w przypadku uzyskania wiêkszych dochodów,
dofinansowaæ Agencjê Rynku Rolnego, która ze-
chce wspó³finansowaæ tutaj te wiêksze wydatki
na promocjê mleka i owoców, o których te¿ teraz
mowa. W tej chwili mamy bowiem najwiêkszy pro-
blem z produkcj¹ mleka i trzeba nam zwiêkszaæ
spo¿ycie krajowe przez promocjê wœród najm³od-
szych dzieci, bez wzglêdu na to, jakie s¹ dochody.
Tak to robi¹ Francuzi, tak to robi¹ Amerykanie.
Nie b¹dŸmy inni, tylko chciejmy wesprzeæ to, co
w przysz³oœci pomo¿e w funkcjonowaniu polskie-
go mleczarstwa, jak równie¿ polskiego sadowni-
ctwa. A wiêc zg³aszam te dwie poprawki. Mam na-
dziejê, ¿e któr¹œ z nich pani minister zechce pozy-
tywnie zaopiniowaæ.

I prosi³bym jeszcze o jedn¹ rzecz…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ju¿ jest je-

denasta minuta, Panie Senatorze.)
…chocia¿ wiem, ¿e pani minister nie wyra¿a na

to zgody, podobnie jak pan minister rolnictwa,
mianowicie o to, ¿eby przynajmniej tak jak w tym
roku zwiêkszyæ œrodki finansowe z rezerwy na pa-
liwo rolnicze czy zwrot akcyzy, gdy¿ – w mojej opi-
nii – powinien byæ na to zabezpieczony prawie
1 miliard z³. Ja rozumiem, ¿e Sejm zwiêkszy³ pro-
jektowan¹ kwotê o 120 milionów. Moim zdaniem,
bêdzie brakowaæ jeszcze co najmniej 100–150 mi-
lionów z³. Wiem, ¿e nie ma zgody na zwiêkszenie,
ale proszê o rozwa¿enie tego, ewentualnie z rezer-
wy, i podjêcie takiej decyzji, ¿eby wystarczy³o na
zwrot akcyzy i paliwa rolniczego w 2010 r. Dziêku-
jê bardzo i proszê o poparcie tej poprawki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Pan senator, jak ro-

zumiem, sk³ada poprawkê, tak?
Teraz pan senator Kaleta. Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Zielona wyspa to dzisiaj taki, mo¿na powie-

dzieæ, jedyny i, jak odnoszê wra¿enie, wirtualny
sukces rz¹du i ministra Rostowskiego, na który
on siê tu bardzo czêsto powo³ywa³. I tak na dobr¹
sprawê, je¿eli przeanalizowalibyœmy to, co zosta³o
dzisiaj powiedziane, to nie by³o nic innego, jeœli
chodzi o sukcesy. A, jak powiedzia³em, jest to

sukces wirtualny, który nale¿y wzi¹æ w taki du¿y
cudzys³ów, bowiem mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e
mo¿e okazaæ siê jakimœ takim jednorazowym wy-
brykiem natury to, ¿e ten zielony kolor pojawi³ siê
na mapie Europy w miejscu, gdzie le¿y Polska.

Proszê pañstwa, ja przypominam sobie pier-
wsz¹ debatê bud¿etow¹ zaraz po tym, gdy pañ-
stwo objêliœcie w³adzê, kiedy to Platforma Obywa-
telska wszem i wobec obwieœci³a, ¿e cuda premie-
ra Donalda Tuska s¹ mo¿liwe i jest tylko kwesti¹
krótkiego czasu to, ¿e bêd¹ nam objawiane. Jak
siê sta³o, wszyscy wiemy, a przyk³adem tego niech
bêdzie chocia¿by dzisiejsza frekwencja na sali
w³aœnie po stronie Platformy Obywatelskiej. Wte-
dy jak¿e trudno by³o dopchaæ siê tutaj na mówni-
cê, bowiem senatorowie Platformy okupowali j¹
niemal non stop, uœwiadamiaj¹c nam, jak to bê-
dzie dobrze, jak to bêdzie lepiej, jak to bêdzie
wspaniale. Dzisiaj niestety jest ich tutaj niewielu.

Nie sposób nie odnieœæ siê do dyskusji, jaka
przetoczy³a siê dzisiejszego dnia przez tê salê, bo-
wiem zosta³o poruszonych bardzo wiele cieka-
wych tematów. Ale tak na dobr¹ sprawê, szukaj¹c
jakiegoœ dobrego s³owa, jakiegoœ dobrego sym-
ptomu, mo¿na powiedzieæ, ¿e pan minister Ro-
stowski rzeczywiœcie w pewien sposób ewoluuje
w swoim zachowaniu i ¿e dzisiaj by³ wyj¹tkowo
grzeczny jak na swoje mo¿liwoœci.

Ale wracajmy do debaty, i to mo¿e ju¿ nie tyle do
s³ów pana ministra Rostowskiego, co do dyskusji,
jaka mia³a dzisiaj miejsce na tej sali. Nie wiem, nie
przypominam sobie, który z bardzo wielu panów
senatorów prosi³ o uwzglêdnienie opinii swojego
kolegi co do tego, ¿e pan minister Rostowski jest
bardzo chwalony za granic¹. To dobrze. Niew¹t-
pliwie powinniœmy siê cieszyæ, ¿e Polaka chwal¹
za granic¹. Ale najwa¿niejsze, Szanowni Pañstwo,
i najbardziej podstawowe jest to, ¿eby minister fi-
nansów by³ chwalony w Polsce, a z tym rzeczywi-
œcie macie pañstwo problem.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pañstwo macie
problem, my nie.)

Tak ¿e nie przecenia³bym tych opinii. To Polacy
maj¹ problem, ¿e niestety nie do koñca, a jest ich
znacznie wiêcej, Panie Senatorze, ni¿ niektórzy…
Pan senator Augustyn mnie tutaj poprawia…

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie wszyscy…)
…ale myœlê, ¿e najbli¿sza przysz³oœæ poka¿e, ¿e

jednak tych Polaków, którzy niekoniecznie s¹
dumni ze swojego skarbnika, jest a¿ tak wielu.

Pan senator WoŸniak, którego naprawdê szanujê
i lubiê, by³ ³askaw sprowokowaæ mnie tutaj do ko-
mentarza, bo jego wypowiedŸ by³a rzeczywiœcie zdu-
miewaj¹ca. Otó¿ powiedzia³ on, ¿e dwa razy w roku
by³ dumny z tego, ¿e jest Polakiem. Ja przypominam
sobie, ¿e w ubieg³ym tygodniu by³a wystawa dzie³
Dudy-Gracza, który tak piêknie pisa³, ¿e on jest cho-
ry na Polskê. Mo¿na by by³o wysnuæ z tego taki wnio-
sek, ¿e z bycia Polakiem trzeba byæ dumnym co-
dziennie, permanentnie. I myœlê, ¿e bardzo wielu
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z nas takiej dumy doœwiadcza – szkoda, ¿e nie pan
senator WoŸniak. A jego przyk³ady dotycz¹ce tego,
dlaczego by³ dumny, ¿e jest Polakiem, mo¿na by by³o
porównaæ do tego, ¿e mo¿emy byæ dumni, i¿ Barack
Obama dosta³ pokojow¹ nagrodê Nobla.

Kolejna wypowiedŸ, która mnie zdumia³a, to wy-
powiedŸ pana senatora Jana Rulewskiego, który
ostatnio, jak siê wydaje, ma jakieœ problemy z pra-
wid³owoœci¹, jak i przekazem swoich s³ów i myœli.
Szkoda, ¿e nie ma go w tej chwili na sali. Có¿, my
dzisiaj dyskutujemy na temat bud¿etu, a nie na te-
mat przynale¿noœci partyjnej pana senatora Ru-
lewskiego – bo pan senator Rulewski powiedzia³, ¿e
on nie widzi siebie w Prawie i Sprawiedliwoœci. Ja
zaœ mogê odpowiedzieæ, ¿e my te¿ go w PiS nie wi-
dzimy. Tak ¿e jeœli chodzi o pana senatora Rulew-
skiego, to mo¿e nie têdy droga, mo¿e powinien on
podyskutowaæ na przyk³ad z panem senatorem Ci-
moszewiczem… Aczkolwiek dobre jest to, ¿e pan
senator Rulewski widzi, i¿ nale¿y swoj¹ formacjê
polityczn¹ zmieniaæ. To jest dobry objaw.

Poza tym, Szanowni Pañstwo, jeszcze jedno,
zanim przejdê do sprawy poprawki. Otó¿ mo¿na
by³o us³yszeæ, ¿e pana ministra Rostowskiego ce-
ni¹ równie¿ na Zachodzie, dlatego – przynajmniej
taka by³a, jak mi siê wydaje, intencja jego wypo-
wiedzi, chcia³ siê bowiem sam jak gdyby tym po-
chwaliæ, ¿e licz¹ siê z nim w Europie – ¿e mówi po
angielsku, a tak¿e mo¿e mówiæ po francusku. No,
z przykroœci¹ trzeba powiedzieæ, ¿e w Polsce licz¹
siê z nim chyba nie tak bardzo, bo mo¿e za rzadko
mówi po polsku.

Ale wracam do istoty sprawy, do poprawki do
ustawy bud¿etowej. Otó¿ chcia³bym zg³osiæ po-
prawkê, która ma charakter regionalny. Jestem
senatorem z Wielkopolski – a mamy tu a¿ dziewiê-
ciu senatorów z Wielkopolski, w tym szanownego
pana marsza³ka, dlatego myœlê, ¿e w zwi¹zku
z tym i pan marsza³ek pod t¹ poprawk¹ siê podpi-
sze – a wiêc moja poprawka dotyczy stolicy nasze-
go reg ionu, to znaczy miasta Poznania .
Chcia³bym z³o¿yæ poprawkê maj¹c¹ na celu pozy-
skanie œrodków finansowych na budowê Szpitala
Matki i Dziecka w Poznaniu.

Panie Marsza³ku, niniejszym na pana rêce, na
rêce Wielkopolanina, sk³adam tê poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Kaleta: Bardzo dziêkujê.)
I poproszê pani¹ senator Fetliñsk¹. Zapra-

szam.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Debata nad bud¿etem nale¿y do najwa¿niej-

szych w ci¹gu roku. Jej zapisy pokazuj¹ planowa-

ny stopieñ zaspokajania potrzeb spo³ecznych, ale
tak¿e wskazuj¹ sposób myœlenia rz¹du. Ukazuj¹,
czy plan bud¿etu ma pe³niæ dla rz¹du rolê stra¿a-
ka przy pal¹cym siê domu, czy te¿ ma byæ przyk³a-
dem strategicznego myœlenia polityków. Daleko-
wzrocznoœæ jest cech¹ mê¿ów stanu, a gaszenie
po¿arów – cech¹ polityków, którzy chc¹ przetrwaæ
do nastêpnych wyborów. Przedstawiony przez pa-
na ministra – trzeba to przyznaæ, bardzo inteli-
gentnie i z entuzjazmem – bud¿et na 2010 r. jest,
niestety, przygotowany przez polityków o orienta-
cji stra¿ackiej, w dodatku niezwykle uzdolnio-
nych, którzy pora¿ki potrafi¹ przedstawiæ jako
sukces. Gratulujê, bo to jest bardzo cenna umie-
jêtnoœæ.

Jednak przera¿enie budzi fakt wysokiego za-
d³u¿enia pañstwa, bo d³ug publiczny wyniesie
w 2010 r. 740 miliardów – a aktualnie jest to
600 miliardów, co podajê za Ÿród³ami. Jeszcze
wiêksz¹ grozê budzi obserwacja Polaków na ulicy,
w tramwaju, autobusie – a ja tymi œrodkami ko-
munikacji czêsto siê poruszam. Widaæ szare,
smutne twarze, co najmniej 50% ludzi jeszcze gu-
stownie ubranych, ale w odzie¿ ze sklepów second
hand, z drugiej rêki, do tego widoczny jest brak
nadziei i strach o pracê. Ten strach nie pozwala
ludziom, czêsto lêkaj¹cym siê w³aœnie utraty pra-
cy, zaj¹æ w³aœciwego stanowiska, zgodnego z su-
mieniem, gdy rozstrzygaj¹ siê sprawy lokalne, sa-
morz¹dowe czy w zak³adach pracy. Jest widoczny
smutek i bladoœæ dzieci, które s¹ g³odne w domu
i nie s¹ dokarmiane w szkole, bo brakuje na to pie-
niêdzy w bud¿ecie. Nie bêdê rozwijaæ tych tema-
tów, bo szeroko je omówiono, wiêc nie chcê siê po-
wtarzaæ. Koledzy z mojego klubu dosyæ dok³adnie
to przedstawili.

Chcê jedynie odnieœæ siê jako pielêgniarka,
a wiêc adwokat chorych, do wydatków planowa-
nych w czêœci 46 „Zdrowie” na 2010 r. Co mo¿emy
tam zauwa¿yæ? Otó¿ w stosunku do bud¿etu na
rok 2009 znacznie zmniejszy³o siê finansowanie
szpitali ogólnych. Aktualny bud¿et na 2010 r. sta-
nowi 34,5%, a szpitali klinicznych 74,3%. W wy-
padku od wielu ju¿ lat niedofinansowanych za-
k³adów leczniczo-opiekuñczych i zak³adów pie-
lêgnacyjno-opiekuñczych, gdzie le¿¹ przewlekle
chorzy wymagaj¹cy pielêgnacji i leczenia, jest to
97%. Inspekcja Farmaceutyczna – 96%, Inspek-
cja do spraw Substancji i Preparatów Chemicz-
nych – 96%, Urz¹d Rejestracji Produktów Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych – 87%, a jest wiele nowych zadañ. Jeœli cho-
dzi o dop³aty do oprocentowania kredytów dla le-
karzy, dentystów i pielêgniarek oraz o umarzanie
tych kredytów – 90%. Publiczna s³u¿ba krwi,
w sytuacji gdy mamy braki, jeœli chodzi o krew, co
szczególnie dostrzega siê latem, gdy s¹ wypadki –
95,8%. Medycyna pracy – 85%. Programy polityki
zdrowotnej – 91,4%. Œwiadczenia wysokospecja-
listyczne – 90%. Zapobieganie i zwalczanie AIDS –
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93,9%. Zwalczanie narkomanii – 91%. Przeciw-
dzia³anie alkoholizmowi – 93,8%. Sk³adki na
ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjêtych
obowi¹zkowym ubezpieczeniem – 90%.

Szanowni Pañstwo, chcia³am z³o¿yæ poprawki,
ale dosz³am do wniosku, ¿e to nie ma sensu. Po-
pieram tê, która dotyczy zwiêkszenia œrodków na
œwiadczenia wysokospecjalistyczne, bo wydaje
mi siê, ¿e w tej Izbie nie uda mi siê doprosiæ o œrod-
ki na profilaktykê.

Ale takie traktowanie profilaktyki zdrowotnej
jest bardzo niepokoj¹ce, dlatego ¿e profilaktyka
zawsze by³a uwa¿ana za tañszy sposób zabez-
pieczenia zdrowia ludnoœci. A w tym planie bu-
d¿etu mamy sytuacjê niepokoj¹c¹ o tyle, ¿e za-
równo w roku 2010 zmniejszamy bud¿et, jak
i w roku 2009 zmniejszaliœmy go w stosunku do
tego z roku…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przepra-

szam. Panowie Senatorowie, proszê nie prowa-
dziæ równoleg³ych obrad. Wasza kole¿anka, pani
senator, przemawia.)

(G³os z sali: Tak jest.)
Mnie to rzeczywiœcie rozprasza.
Myœlê, ¿e niekoniecznie musimy podchodziæ do

tego z zapartym tchem, niemniej jednak jest to
wa¿na sprawa, a tymczasem profilaktyka jest
ci¹gle pomijana przez nasz¹ zmedykalizowan¹
medycynê, a tak¿e, niestety, polityków. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e przez ostatnie dwa lata ci¹gle
zmniejszamy œrodki na profilaktykê w stosunku
do stanu z poprzednich lat. To jest bardzo niepo-
koj¹ce zjawisko. I to siê odbije na zdrowiu ludno-
œci. To naprawdê jest rozwi¹zanie, które nie do-
prowadzi do dobrej sytuacji.

Ostatecznie muszê powiedzieæ, ¿e wobec tej sy-
tuacji, kiedy mamy s³aby dostêp do ochrony zdro-
wia, do opieki zdrowotnej, bo brakuje pieniêdzy,
i kiedy jeszcze mamy kolejne zmniejszenie w pro-
jekcie bud¿etu œrodków na profilaktykê i na
œwiadczenia wysokospecjalistyczne, los Polaków,
którzy bêd¹ potrzebowali opieki zdrowotnej, bê-
dzie bardzo, bardzo przykry.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nie bêdê ju¿
rozwijaæ tego tematu, bo myœlê, ¿e tutaj, w tym
gronie, m¹drej g³owie doœæ dwie s³owie. Chcê tyl-
ko podkreœliæ na zakoñczenie, ¿e polityka to jest
sztuka s³u¿enia ludziom. Spory na sali Sejmu
i Senatu to nie s¹ k³ótnie, ale s¹ to próby pokaza-
nia, ¿e do tego samego celu mo¿na dojœæ ró¿nymi
drogami. Dlatego te¿ proszê pana senatora Górec-
kiego, ¿eby nie nazywa³ rzeczowej dyskusji i spo-
rów politycznych o idea³y, o cele i metody, k³ótni¹.
To jest tylko kwestia postrzegania i nazewnictwa.
Ale gdy przypomnê sobie debaty na temat bud¿e-
tu tocz¹ce siê w Senacie jeszcze dwa lata temu,
w latach rz¹dów PiS, kiedy mieliœmy nasze pro-

jekty bud¿etu, to myœlê, proszê pañstwa, Wysoka
Izbo, ¿e jesteœmy na salonach Wersalu. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Józef Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Po wys³uchaniu wyst¹pienia senatora PiS, pa-

na Piotrowicza – w którym pan senator powie-
dzia³: jestem wdziêczny panu ministrowi Rostow-
skiemu – pomyœla³em, ¿e wszyscy zrozumieliœmy,
¿e to jest dobry bud¿et. Ale szybko sprowadzi³o
nas na ziemiê wyst¹pienie senatora Kalety, który
nie chcia³ obiektywnie spojrzeæ na bud¿et 2010 r.
Spróbujê zatem swoim wyst¹pieniem przekonaæ
tak¿e i pana senatora do projektu bud¿etu na
2010 r., a skupiê siê na czêœci 25 „Kultura fizycz-
na i sport”.

Chcia³bym zauwa¿yæ, i¿ zaplanowano tu na rok
2010 kwotê ponad 500 milionów z³, co stanowi
183,3% w stosunku do ustawy z roku 2009.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e tak¿e kolejny sena-
tor opozycji, pan senator Wiatr, o tej czêœci bud¿e-
tu wyrazi³ siê ciep³o. Szanowni Pañstwo, warto
pamiêtaæ, ¿e w tym bud¿ecie uwzglêdniono miê-
dzy innymi œrodki w wysokoœci 250 milionów z³ na
inwestycje w ramach programu „Moje boisko –
Orlik 2012”, który to projekt zostanie zrealizowa-
ny znacznie wczeœniej i w wiêkszym wymiarze, ni¿
by³o to planowane na mistrzostwa Europy w na-
szym kraju. Ju¿ w tym bud¿ecie ten projekt jest
rozszerzany o takie zadania jak stadiony lekkoat-
letyczne, tak zwane bia³e Orliki czy pe³nowymia-
rowe boiska pi³karskie.

Warto tak¿e podkreœliæ, ¿e w tym bud¿ecie zna-
laz³y siê œrodki w wysokoœci 912 milionów na rea-
lizacjê programu wieloletniego „Przygotowanie
i wykonanie przedsiêwziêæ Euro 2012”.

(Senator Piotr Kaleta: Dzisiaj jest raport i nie
zd¹¿ymy, Panie Senatorze…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze…)

(Senator Piotr Kaleta: To tak na marginesie.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bez

marginesów spo³ecznych.)
Ja g³êboko wierzê, Panie Marsza³ku i Panie Sena-

torze, ¿e dalszymi informacjami uda mi siê pozyskaæ
zwolennika bud¿etu na rok 2010 w osobie pana se-
natora, gdy¿ to ju¿ w tym roku zostan¹ zrealizowane
inwestycje w postaci dwóch stadionów w Gdañsku
na czterdzieœci cztery tysi¹ce kibiców – na co w tego-
rocznym bud¿ecie pañstwa przewidziano œrodki
w wysokoœci 119 milionów – a tak¿e stadionu w Po-
znaniu na czterdzieœci piêæ tysiêcy miejsc, te¿ ze
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œrodków bud¿etowych w wysokoœci 73 milionów.
Szanowni Pañstwo, jak s³usznie zauwa¿y³ wybitny
trener pi³ki no¿nej, a obecnie nasz kolega, senator
Rzeczypospolitej Antoni Piechniczek, to jest ma³y
plan Marshalla. I w ten sportowy plan wpisuje siê
bud¿et kultury fizycznej na rok 2010.

Prawem – co podkreœla niemal ka¿dy z nas, za-
równo z opozycji, jak i z koalicji, tak¿e i ja pod-
kreœlê to zdanie – podstawowym prawem opozycji
jest krytykowanie ustaw, a zw³aszcza tak szcze-
gólnej ustawy, jak¹ jest ustawa bud¿etowa. Ale
s¹dzê, ¿e wa¿ne jest, aby krytykowaæ ten bud¿et
z umiarem, z wywa¿eniem. Tak samo krytykowa-
ny by³ bud¿et na rok 2009, na co zwracali uwagê
moi rozmówcy, a dzisiaj k³aniamy siê temu bu-
d¿etowi, bo by³ to dobry bud¿et. Spróbujmy mo¿e
uwierzyæ i w bud¿et na rok 2010.

Je¿eli wierz¹ w ten i w poprzedni bud¿et obywa-
tele innych pañstw Europy, niech w ten bud¿et
spróbuj¹ uwierzyæ tak¿e Polacy z opozycji w Sena-
cie Rzeczypospolitej. Bud¿et na rok 2010 to do-
bry, wywa¿ony plan finansowy na tle ogólnoœwia-
towej czy europejskiej sytuacji gospodarczej. Dla-
tego chcia³bym podziêkowaæ panu senatorowi
Piotrowiczowi, który – jeszcze raz to przypomnê –
powiedzia³ w debacie nad tym bud¿etem: jestem
wdziêczny panu ministrowi Rostowskiemu. Chcê
podziêkowaæ panu senatorowi Wiatrowi, który
ciep³o mówi³ o tym bud¿ecie, oraz innym senato-
rom z opozycji. Zauwa¿y³em w wielu wyst¹pie-
niach du¿¹ równowagê. O dobrym bud¿ecie mó-
wili miêdzy innymi pan senator Wyrowiñski i pan
senator Górecki – mówiê do tych, którzy s¹ na tej
sali – ale i senatorowie opozycji.

Pada³o wielokrotnie to okreœlenie „zielona wy-
spa”. Spróbujmy mo¿e w to uwierzyæ, bo w Euro-
pie o Polsce mówi siê dobrze. Spróbujmy tak¿e do-
brze mówiæ o naszym kraju w perspektywie bu-
d¿etu 2010 roku. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator, profesor Górecki, zapraszam.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcê króciutko tylko, w uzupe³nieniu do swojej

poprzedniej wypowiedzi, odnieœæ siê do szeregu
krytycznych g³osów wskazuj¹cych na fakt du¿ego
d³ugu publicznego. Chcia³bym uœwiadomiæ sobie
i pañstwu, ¿e jest to skutek pewnych dzia³añ.
Wszystko ma swoj¹ cenê. Niestety, jest to skutek
pewnych dzia³añ legislacyjnych o charakterze te¿
i populistycznym, które mia³y miejsce tak¿e na tej
sali. Kilka lat temu przyjêto ustawy zak³adaj¹ce

miêdzy innymi obni¿enie sk³adek ubezpieczeñ
spo³ecznych, ulgi prorodzinne, podwójne beciko-
we. Czy taki by³ sens? Czy o to chodzi³o?

(G³osy z sali: Wszyscy to chwalili.)
Tak? Kto by³ inicjatorem, powinien o tym pa-

miêtaæ. I potem nastêpne dzia³ania: obni¿enie po-
datków itd. Niestety, musimy mieæ œwiadomoœæ,
¿e to wszystko ma swoj¹ cenê, i teraz nie krytykuj-
my samych siebie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ zbli¿a siê do mównicy. Pro-

szê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja uwa¿am, ¿e s¹ takie sprawy, w wypadku któ-

rych trzeba podejmowaæ decyzje tu i teraz, nie zno-
sz¹ one odwlekania w czasie. Dlatego mam ma³¹
poprawkê zwi¹zan¹ z sytuacj¹ Kopalni Soli „Wieli-
czka”. Jak wiadomo, jest to jeden z pierwszych
osiemnastu zabytków wpisanych przed trzydzie-
stu laty na listê œwiatowego dziedzictwa kultural-
nego przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych.
Je¿eli, proszê pañstwa, dzisiaj nie przyjdziemy na
ratunek tej kopalni, to jest ryzyko, ¿e ona bezpo-
wrotnie zniknie, stanie siê z ni¹ to, co siê sta³o z ko-
palniami soli na terenie Wielkopolski, i ten bezcen-
ny zabytek, który rozs³awia Polskê, przestanie ist-
nieæ i bêdzie to strata nie do powetowania. Jest to
rzecz nie do odrobienia, nie do zrekonstruowania.
W zwi¹zku z tym mam propozycjê, za chwilê z³o¿ê
j¹ na rêce szanownego pana marsza³ka, aby doko-
naæ zmian w rezerwach celowych w dziale 758,
gdzie chodzi o finansowanie wydatków zwi¹zanych
z Euro 2012, poprzez przeniesienie kwoty 83 milio-
nów z³ – a przypominam, ¿e ta rezerwa jest olbrzy-
mia, bo wynosi 1 miliard 354 miliony 700 tysiêcy z³
– czyli zaledwie oko³o 5% tej rezerwy na cele rato-
wania Kopalni Soli „Wieliczka”, bo tak jak mówi-
³em, jest to niezbêdne, jest to wymóg czasu, wymóg
obecnej chwili. Proponujê równie¿ zmniejszenie
wydatków Krajowej Szko³y Administracji Publicz-
nej, z tej¿e rezerwy celowej, o kwotê 562 tysi¹ce z³
tak¿e z przeznaczeniem na ten cel. Czyli ³¹cznie bê-
d¹ to 83 miliony 562 z³.

Jest to, proszê pañstwa, w skali bud¿etu, jak
i w skali proponowanych rezerw przeznaczonych
na te dwa cele, odrobina, a dla bytu tej¿e kopalni,
tego zabytku, który, jak mówiê, rozs³awia Polskê
na ca³y œwiat i jest obiektem œwiatowego dziedzi-
ctwa kultury, jest to coœ, co mo¿e przynieœæ ratu-
nek. Dlatego apelujê do pañstwa o przyjêcie tego
rozwi¹zania i myœlê, ¿e jesteœmy w stanie ponad
podzia³ami pol i tycznymi tak¹ poprawkê
zaakceptow¹æ. Proszê bardzo, sk³adam j¹.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
PansenatorStanis³awJurcewicz,proszêbardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku! Pani Minister!
Zacytujê kilka okreœleñ, kilka wypowiedzi czy

s³ów, które pada³y w trakcie debaty, a mam
ogromn¹ w¹tpliwoœæ, czy s¹ zwi¹zane z bud¿e-
tem: „stra¿acy”, „przera¿enie”, „groza”…

(Senator Piotr Kaleta: Wszystko siê zgadza.)
…„niewypa³”…
(Senator Piotr Kaleta: Te¿ siê zgadza.)
…„dwa lata stracone” – a z tym siê akurat zga-

dzam, tylko ¿e poprzednie – „s¹ zagro¿one”, „nie-
pokój”, „strach”. Tych s³ów na pewno nie bêdê
u¿ywa³, bo w mojej ocenie nie s¹ one zwi¹zane
z bud¿etem.

(Senator Piotr Kaleta: To b³¹d.)
Czy b³¹d, to oceni¹ wyborcy, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Zobaczymy.)
Chcia³bym pokazaæ elementy tego bud¿etu.
By³o pytanie, na czym oparty jest ten bud¿et,

i odpowiedŸ, ¿e na optymizmie. Z czego on wyni-
ka? Myœlê, ¿e ¿eby go oceniæ w miarê obiektywnie,
nale¿y popatrzeæ na za³o¿enia makroekonomicz-
ne. S¹dzê, ¿e one w tej ocenie ustawy bud¿etowej
stworz¹ bazê wyjœciow¹ do okreœlenia trzech pod-
stawowych kategorii, jak: dochody, wydatki, wy-
nik finansowy w postaci nadwy¿ki lub deficytu.

Mowa by³a o priorytetach. Szanowni Pañstwo,
czy priorytety pokazane w tym bud¿ecie wszyst-
kim odpowiadaj¹, to jest inna sprawa. Ale one s¹.
Mo¿emy je ró¿nie oceniaæ, ale w tym bud¿ecie one
siê znajduj¹.

Myœlê, ¿e bardzo pozytywn¹ ocenê nale¿y daæ
temu, ¿e to jest bud¿et zadaniowy i taki, który po-
kazuje, w jakim kierunku zmierzamy. S¹ tu umie-
szczone tak¿e programy wieloletnie i myœlê, ¿e to
jest bardzo wielka zaleta. Mam nadziejê i wewnê-
trzne przekonanie, ¿e ju¿ nie dojdzie do sytuacji,
w której bêdzie siê przekazywa³o inwestycje sa-
morz¹dom, które przez lata nie mog³y tego skoñ-
czyæ. Krótko o zaletach bud¿etu czy planowania
najpierw wieloletniego. Myœlê, ¿e jest to prze³ama-
nie jednorocznego systemu wykonywania zadañ
pañstwa. Jest to umo¿liwienie oceny czêœci zadañ
i ewentualnej ich korekty oraz kontroli postêpu
prac. S¹ jeszcze inne, jak uelastycznienie gospo-
darki bud¿etowej itd. To by³y cechy planowania
wieloletniego. Bud¿et zadaniowy pokazuje to bar-
dzo wyraŸnie i wystarczy mieæ odrobinê dobrej
woli, ¿eby w ten dokument wnikn¹æ merytorycz-
nie, a nie populistyczne.

D³ug publiczny. Zgadzam siê z kole¿ank¹ i ko-
legami z opozycji, ¿e budzi on pewien niedosyt. Ale
czym on jest spowodowany? S¹ to wydatki szty-

wne. Myœlê, ¿e nikogo nie trzeba przekonywaæ, ale
przypomnê jedn¹ nieodleg³¹ sytuacjê. Trzeba
zmieniaæ poprzez legislacjê na przyk³ad ubezpie-
czenia, Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Pa-
miêtamy, jaka by³a determinacja, aby nie uchwa-
liæ zmiany emerytur pomostowych…

(Senator Piotr Kaleta: To nie o to chodzi³o.)
…jaka by³a determinacja dotycz¹ca s³u¿by

zdrowia. Tylko dwa przyk³ady. Myœlê, ¿e d³ug pub-
liczny to jest nasza wspólna sprawa, bo po nas zo-
staj¹ te zobowi¹zania. Zatem mam propozycjê:
zdejmijmy czy zdejmijcie pañstwo nogê z hamulca.

Inwestycje. Od dwudziestu lat nie by³o tylu roz-
poczêtych prac i podpisanych umów. Chcê przy-
pomnieæ jednemu z kolegów senatorów, ¿e od 16
listopada do 5 stycznia obecnego roku podpisane
umowy i budowy w trakcie obejmowa³y 1 tysi¹c
311 km. Nale¿y to, co jest dobre… Myœlê, ¿e
i u opozycji by³y bardzo pozytywne merytoryczne
wyst¹pienia takie jak pana senatora Piotrowicza –
i tutaj zgadzam siê z koleg¹ – czy czêœciowo sena-
tora Ortyla. Przecie¿ jest program odnowy dróg lo-
kalnych, to te tak zwane schetynówki. Czy¿byœmy
ju¿ o tym zapomnieli? To bardzo dobry program,
który daje wymierne wyniki.

Kwestia: podatki a strefy ekonomiczne, tak to
w skrócie nazwê. Tutaj tak¿e zgadzam siê z panem
senatorem Ortylem i apelujê, aby Ministerstwo
Finansów znalaz³o pewn¹ równowagê miêdzy po-
lityk¹ fiskaln¹ a dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹
w strefach ekonomicznych, bo to faktycznie po-
datki z PIT, miejsca pracy, inwestycje infrastruk-
turalne w konkretnych obszarach. Warto, jak
s¹dzê, nad tym siê zastanowiæ.

Poprawki regionalne. Proszê pañstwa, bardzo
namacalny przyk³ad z mojego okrêgu wyborczego.
To nie w tej kadencji wstrzymano budowê zbiorni-
ka Kamieniec Z¹bkowicki. À propos pewnej sym-
boliki wypowiedzi powiem, ¿e to nie w tej koalicji je-
den z koalicjantów powiedzia³, i¿ to nie Wersal.

I na zakoñczenie chcê przytoczyæ bardzo cieka-
we wyniki g³osowania, bo by³o to przeprowadzone
na próbie – taka jest tu informacja – dziewiêtna-
stu tysiêcy osób. Internauci wybrali rozwój infra-
struktury drogowej, kolejowej, lotniczej i energe-
tycznej, stworzenie silnych centrów naukowo-in-
nowacyjnych – i tutaj sk³aniam siê do wypowiedzi
senatora Góreckiego – i realn¹ demokracjê, wolny
rynek. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W tej debacie nad ustaw¹ bud¿etow¹ zabrak³o

mi zdefiniowania mechanizmu, który sprawi³, ¿e
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powsta³a ta prawda obiektywna – bo wszyscy
z ni¹ siê zgadzamy – ¿e sytuacja gospodarcza Pol-
ski jest lepsza ni¿ innych pañstw. Bo skoro jest
lepsza ni¿ innych pañstw, to u pod³o¿a tego me-
chanizmu le¿¹ dzia³ania, które nie sprowadzaj¹
siê do cudownych zachowañ czy te¿ tak zwanego
jednorazowego wybryku natury, tak jak to pan
senator Kaleta powiedzia³, ale rz¹dz¹ siê jak¹œ
logik¹. I skoro Polska potrafi³a wykszta³ciæ taki
mechanizm, to wydawa³oby siê, ¿e dzisiejsza de-
bata jest wspania³¹ okazj¹, ¿eby go zdefiniowaæ
i elementy, które sk³adaj¹ siê na ten mechanizm,
odpowiednio doceniæ, odpowiednio doinwesto-
waæ. Mówiono tu o polskich pracodawcach,
o polskim biznesie, równie¿ o œrednim biznesie,
który ma na to wp³yw, ale to by³y tylko czêœciowe
informacje.

Je¿eli chodzi o zapisy w ustawie bud¿etowej, to
przera¿a mnie ca³y czas to, ¿e tak wiele œrodków,
które zosta³y w niej zapisane, mia³oby pochodziæ
z prywatyzacji, która jest czasami renacjonaliza-
cj¹, bo to inne pañstwa maj¹ kupowaæ nasz ma-
j¹tek. Przyk³adem jest oczywiœcie TP SA, któr¹
France Télécom zakupi³ jako francuski operator
narodowy. Ale przypominam sobie debatê, kiedy
tu wystêpowa³ minister skarbu i kiedy próbowa-
liœmy dopytaæ siê, jaka¿ filozofia jest w tym, ¿e
coœ, co jest permanentne, coœ, co jest dochodem
czy te¿ przychodem, ale jako dywidenda, czyli coœ,
co siê powtarza rokrocznie, mia³oby byæ zast¹pio-
ne czymœ, co ma byæ jednorazowe, czyli krótko
mówi¹c, sprzeda¿¹. Tego nie mog³em wtedy us³y-
szeæ w odpowiedzi pana ministra skarbu i nigdzie
nie mog³em siê tej logiki doczytaæ. W jednym z wy-
wiadów jeden z przedstawicieli rz¹du wspomina³,
¿e jest to filozofia ogólnoeuropejska. Chyba nie
tak do koñca, skoro France Télécom mo¿e byæ
pañstwowy, a TP SA nie mo¿e byæ pañstwowa.
Przez analogiê mo¿na oczywiœcie mówiæ o KGHM,
który ma wspania³e dochody, przychody, mo¿e siê
poszczyciæ dywidend¹. Ale, jak siê okazuje, udzia³
pañstwa w KGHM sprowadzamy do 33%. To oczy-
wiœcie jest dla mnie niezrozumia³e. Chcia³bym je-
szcze zatrzymaæ siê na moment przy œrodkach, ja-
kie przeznaczamy na dzia³alnoœæ organizacji polo-
nijnych, na pomoc dla Polaków mieszkaj¹cych za
granic¹. Pozostaje ca³y czas ten sam nomina³, 75
miliardów z³. Ten nomina³, który zapisaliœmy rok
temu, jest i w tym roku. Mamy tak¹ sytuacjê, ¿e
jesteœmy chyba jedynym pañstwem, które ma tak
liczn¹ diasporê, bo tak wielu Polaków mieszka za
granic¹. Kiedy siê z nimi spotykamy, w powsze-
chnie u¿ywanej formule wystêpuj¹ Polacy za gra-
nic¹ i Polonia, piêknie siê wypowiadamy, ¿e oni s¹
wspania³ymi ambasadorami polskoœci, ¿e s¹ tym
naszym kapita³em, ale zapisy tegorocznego bu-
d¿etu nie wysy³aj¹ takiego sygna³u w³aœnie do te-
go œrodowiska.

Chcia³bym te¿ zg³osiæ poprawki regionalne.
Chcia³bym poprosiæ o przeg³osowanie poprawki,
która zmierza do tego, a¿eby po prawej stronie
Wis³y nie by³o tylko jedno lotnisko rangi miêdzy-
narodowej, lotnisko w Rzeszowie, tylko ¿eby rów-
nie¿ Lublin – mówiê o porcie lotniczym w Œwidni-
ku – móg³ siê poszczyciæ tak¹ w³aœnie inwestycj¹.
Inwestycja ta jest bardzo zaawansowana, bardzo
du¿o ju¿ zrobiono, w zasadzie brakuje nam tylko
tego, ¿eby dokonaæ kilku wyw³aszczeñ. To jest na
ukoñczeniu, wkrótce prace rusz¹ pe³n¹ par¹.
Myœlê, ¿e istnienie takiego lotniska nawet dla lot-
niska Warszawa-Okêcie by³oby bardzo dobre, bo
czasem s¹ sytuacje, kiedy samoloty jednak nie
mog¹ tu l¹dowaæ, a to lotnisko chyba by³oby jed-
nym z najbli¿szych. St¹d pozwalam sobie zg³osiæ
poprawkê, która zosta³a podpisana przez… Z na-
szego województwa jest szeœciu senatorów. Pod
poprawk¹ podpisa³em siê ja, pan senator Ryszard
Bender, pan senator Grzegorz Czelej, pan senator
Lucjan Cichosz i pan senator Jerzy Chróœcikow-
ski. Mam nadziejê, ¿e pan senator Bergier, który
te¿ jest z naszego województwa, równie¿ siê pod-
pisze, bo sprawy inwestycji, sprawy lotnisk s¹
sprawami ponadpartyjnymi. Myœlê, ¿e to bêdzie
piêkny akcent wspó³pracy ponadpartyjnej. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Na wstêpie, Panie Marsza³ku, niech mi bêdzie

wolno wyraziæ swoje przera¿enie tym, ¿e pan se-
nator Jurcewicz nie jest przera¿ony, bo u¿ywa³ tu
wielu wyrazów: strach, przera¿enie itd. Tak, Panie
Senatorze, niestety, w takich kategoriach przy-
sz³o nam mówiæ o tym bud¿ecie i o ca³ej sytuacji.
Chcia³bym siê równie¿ odnieœæ do tego, co mówili
moi poprzednicy, bowiem odnoszê wra¿enie, ¿e
czêœæ pañstwa jakby ¿yje w innym œwiecie. Pan
senator Begier, mówi¹c nam tutaj o…

(Senator Jan Wyrowiñski: Bergier, Bergier.)
Bergier,przepraszam.Chcia³emtrochêupiêkszyæ.
(Senator Marek Zió³kowski: Pan ¿yje w innym

œwiecie, Panie Senatorze.)
Nie, nie, ja ¿yjê w Polsce, w Wielkopolsce, Panie

Marsza³ku, gdyby pan nie wiedzia³. Ale to tak na
marginesie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tam siê nie wy-
mawia „r”.)

A nie, to domena Platformy, Panie Senatorze,
„r” nie wymawiaj¹ prominenci…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê mó-
wiæ, bo ma pan jeszcze cztery minuty, Panie Sena-
torze.)
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(Senator Stanis³aw Bisztyga: I fajnie.)
W zwi¹zku z tym chcia³bym powiedzieæ panu

senatorowi o wiadomym nazwisku, ¿e Euro to nie
tylko stadiony, to tak¿e infrastruktura, to drogi,
to zaplecze, to hotele. A raport NIK, Najwy¿szej Iz-
by Kontroli, Panie Senatorze – jest taka instytucja
w Polsce – jasno i wyraŸnie mówi, ¿e nie zd¹¿ymy.
Skoro pan senator ma inn¹ wiedzê na ten temat,
to gratulujê, aczkolwiek jestem przekonany, ¿e
w zwi¹zku z tym, i¿ wszystko idzie zgodnie z pla-
nem, pan senator podpisze siê pod apelem mojego
szanownego przedmówcy, kolegi z Prawa i Spra-
wiedliwoœci.

Jeœli chodzi o pana senatora Góreckiego…
Szkoda, ¿e tak szybko wychodzi, nigdy nie mogê
go z³apaæ, ¿eby do jego wypowiedzi siê ustosunko-
waæ. Ale, z tego, co mi wiadomo, za becikowym
Platforma g³osowa³a?

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Na z³oœæ PiS.)
Na z³oœæ PiS. Tak ¿e nie wiem, czemu pan sena-

tor Górecki tak bardzo siê za tym tu wypowiada.
Chyba w³aœnie dlatego go nie ma, ¿eby siê nie
móg³ odnieœæ. Ma³o tego, z tego, co mi wiadomo,
pan minister Rostowski chwali³ obni¿enie podat-
ków, sk³adki rentowej, w zwi¹zku z tym chyba
mówienie o czymœ takim, ¿e to by³y z³e posuniê-
cia, jest nieuprawnione i nielogiczne.

A teraz chcia³bym siê jeszcze odnieœæ do tego, co
pan senator Jurcewicz mówi³ chocia¿by na temat
emerytur czy s³u¿by zdrowia. Otó¿, Panie Senato-
rze, chcia³bym panu przypomnieæ, ¿e Prawo
i Sprawiedliwoœæ nigdy nie by³o przeciwko dysku-
sji na temat emerytur. Prawo i Sprawiedliwoœæ
protestowa³o i protestowaæ bêdzie przeciwko stylo-
wi, w jakim pañstwo to zrobiliœcie, przeciwko te-
mu, jak przeprowadziliœcie dyskusjê spo³eczn¹.
Jest bardzo prosta zasada, której, jak widaæ, poj¹æ
nie mo¿ecie: nie zmienia siê zasad gry w trakcie
grania meczu. Ale do tego trzeba jeszcze, Panie Se-
natorze Jurcewicz, dorosn¹æ. Jeœli chodzi o s³u¿bê
zdrowia, to jeszcze tylko dodam, tak na margine-
sie, ¿e po rêkach powinniœcie ca³owaæ szanownego
pana prezydenta Lecha Kaczyñskiego za to, ¿e te
ustawy zawetowa³, bo dzisiaj mamy problem z dia-
lizami, ostatnio jest afera z chemioterapi¹. Ciekaw
jestem, co by by³o, gdyby to siê znajdowa³o w rê-
kach prywatnych. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym tu oddaæ sprawiedliwoœæ panu mi-

nistrowi Rostowskiemu w przedmiocie deficytu,

mówi¹c tak brzydko. Otó¿ pan przewodnicz¹cy
Zaj¹c i niektórzy inni pañstwo senatorowie byli-
œcie uprzejmi oceniæ wypowiedŸ pana ministra
w tej sprawie w taki sposób, ¿e siê przeœlizgn¹³
nad tematem, ¿e unika³…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: To s¹ dwie ró¿ne
sprawy.)

Ale deficyt sk³ada siê potem na d³ug, prawda?
No, tak jest, Panie Senatorze. Gdyby nie by³o defi-
cytu, to nie by³oby i d³ugu. Najpierw musi byæ de-
ficyt, roczna nierównowaga w bud¿ecie, potem
ona skutkuje konkretnymi dzia³aniami, s¹ obli-
gacje itd. I narasta d³ug. Taka jest konsekwencja.
Otó¿ pan minister dawa³ ju¿ temu wyraz w wywia-
dach, jak równie¿ dzisiaj mówi³, jaka jest w tej
chwili najpowa¿niejsza sprawa w Polsce, je¿eli
chodzi o finanse publiczne. Chodzi o wysokoœæ
d³ugu publicznego i oczywiœcie skalê deficytu.
A ten deficyt te¿ jest du¿y w tym roku, nie da siê
ukryæ. Ale ¿¹daliœcie pañstwo recepty, sposobu,
jak siê z tym uporaæ. O tym te¿ mówimy. Dzisiaj,
jak s¹dzê, od strony dochodowej mówi³ o tym
w zasadzie wy³¹cznie pan senator Chróœcikowski,
mówi³ coœ o biopaliwach itd., itd. Oczywiœcie jest
jeden sposób – zwiêkszaæ dochody do bud¿etu,
czyli rozpêdzaæ gospodarkê itd., itd. Ale gospodar-
ki nie da siê w tej chwili rozpêdziæ w ci¹gu, nie
wiem, rokuczypó³toradopoziomuwzrostu4,5,6%
PKB–atakipowinienbyæ, je¿eli chcemy goniæ tych,
którzy s¹ od nas lepsi – w zwi¹zku z tym pozostaje
nam ciêcie wydatków. W tym bud¿ecie tniemy wy-
datki, i to dosyæ brutalnie. W wypowiedziach pa-
nów senatorów ta sprawa siê przewija³a. Pan mi-
nister mówi³ – i to jest napisane, Szanowni Pañ-
stwo – ¿e wydatki rzeczowe, inwestycje tniemy
o 10%. P³ace pozostaj¹ na poziomie nominalnym.
Jedyna sfera, która idzie do przodu, to p³ace nau-
czycielskie. I tu jesteœmy konsekwentni. I nie zga-
dzam siê tu z pañstwem, je¿eli chodzi o sferê dro-
gownictwa. Panie Senatorze Kaleta, w tym roku li-
cz¹ siê faktury, liczy siê zdana robota. A wszystko
wskazuje na to, ¿e bêd¹ faktury na te 18 czy 19 mi-
liardówz³. Za tak¹ iloœæ roboty jeszcze faktur w na-
szym kraju nie by³o. No taka jest prawda. Liczy-
my, byæ mo¿e optymistycznie, ¿e w tym roku bê-
dzie ich za 32 miliardy z³.

Wróæmy do d³ugu, Panie Senatorze Zaj¹c. Otó¿
w lutym ma byæ przedstawiony, powiedzia³ to pan
minister, nie rozwijaj¹c tematu, plan rozwoju
i konsolidacji finansów publicznych, gdzie bêd¹
ujête te trudne tematy. Jak pañstwo doskonale
wiecie, myœmy to te¿ mówili, wydatki sztywne s¹
g³ównym Ÿród³em narastaj¹cych wydatków. Nie
oszukujmy siê. Chcemy podejœæ w sposób roz-
wa¿ny do kwestii ubezpieczeñ rolniczych, do kwe-
stii emerytur mundurowych. W dzisiejszym wy-
wiadzie pan minister Boni o tym mówi dosyæ wy-
raŸnie. Tu nie chodzi o jakieœ gwa³towne roz-
wi¹zania. Chodzi o zapocz¹tkowanie pewnego ko-
niecznego procesu, bo to tam jest miêdzy innymi
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permanentne Ÿród³o napêdzania czy zwiêkszania
wydatków.

Chcia³bym, Szanowni Pañstwo, abyœmy po tej
debacie, która by³a, jak s¹dzê, z punktu widzenia
rzetelnego, merytorycznego wydŸwiêku na nieco
wy¿szym poziomie ni¿ rok temu… To jest nasza
wspólna zas³uga. I myœlê, Panie Marsza³ku, Wyso-
ka Izbo, ¿e jest to jakiœ optymistyczny akcent na-
szego dzisiejszego spotkania, które trwa od godzi-
ny 13.00 do 22.00. Myœlê te¿, ¿e przynajmniej dla
niektórych by³o to z ogromn¹ korzyœci¹, dla mnie
tak w ka¿dym razie. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Senator

i Panowie Senatorowie!
Ja zawsze z ogromn¹ uwag¹ s³ucham wypowie-

dzi pana senatora Kalety.
(Senator Piotr Kaleta: Nie wierzê.)
Ale dziœ w jej ostatniej fazie by³ tylko ³adunek

emocjonalny, g³êbszej treœci siê nie doszuka³em.
(Senator Piotr Kaleta: Jak pan uwa¿a, ¿e ja mo-

gê siê wypowiadaæ emocjonalnie, to pan mnie nie
s³ucha.)

Szanowny Panie, chcê panu powiedzieæ, ¿e in-
formowanie wszystkich, kto siê z czym zapozna³,
nie jest trafione. Pokazuje to chocia¿by przyk³ad
o szpitalach i o ustawie. Pomyli³ siê pan ogromnie,
bo nie chodzi o ¿adn¹ prywatyzacjê, wiêc s¹dzê, ¿e
treœæ nie do koñca by³a panu znana, podobnie jak
i ustawa bud¿etowa. Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Kaleta: Chyba tylko pan senator
wie, o czym mówi.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, tak?
Przypominam, ¿e wszystkie ostatnie wypowie-

dzi to s¹ drugie wypowiedzi. Ja chcê tylko powie-
dzieæ, ¿e je¿eli dyskusja przeci¹gnie siê po godzi-
nie 22.00, to og³oszê przerwê do godziny 24.00, do
czego mam prawo. (Oklaski)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie, zakoñczmy.)

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Ja króciutko w ta-

kim razie.
(Senator Jan Wyrowiñski: To groŸba karalna,

Panie Marsza³ku.)

Mo¿na, Panie Marsza³ku? Tyle, ¿eby nie poza
godzin¹ 22.00.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: To perswazja.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, Panie

Senatorze.)
Dziêkujê bardzo.
Chodzi o drogi, chcia³bym siê dowiedzieæ, bo

poruszy³em ten temat wczeœniej, o tê ró¿nicê 5 mi-
liardów z³, o to, czy by³o to zamierzone niewykona-
nie planu, czy te¿ ukryte oszczêdnoœci. Porówna-
³em, Panie Senatorze Jurcewicz, dwa lata rz¹dów
PiS i dwa lata rz¹dów PO. Wtedy by³y fakty, mówi-
liœmy o tym, co jest zaplanowane, i o tym, co jest
zamierzone, wiêc to by³o porównanie dwóch kon-
kretnych dróg. Mówi pan, ¿e w samorz¹dach mo¿-
na wiele zdzia³aæ. Ja chcê jedynie powiedzieæ, co
siê dzieje z planem, z regionaln¹ drog¹ Raci-
bórz–Pszczyna. To bêdzie odpowiedŸ na pytanie,
jak mo¿na to za³atwiæ. Schetynówki nie za³atwiaj¹
wszystkiego, one zosta³y po prostu wyjête z puli
zadañ, byæ mo¿e po to, ¿eby uczciæ nazwisko. Glo-
ria temu, kto to wymyœli³, tak samo jak Orliki.
Szkoda, ¿e pana Drzewieckiego nie ma w nazwie
dla uczczenia jego pomys³u.

Samorz¹dy regionalne to nie s¹ samorz¹dy jed-
nego miasta, ale ca³ego regionu, subregionu. Jest
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013
i w nim jest wpisana budowa regionalnej drogi
Racibórz–Pszczyna. I co z tego wynika? Ten pro-
jekt jest z roku na rok przedstawiany do bud¿etu
pañstwa. Jest to koszt 1 miliarda 200 milionów z³,
samorz¹dy nie s¹ w stanie tego sfinansowaæ,
a projekty s¹ odrzucane. By³em przygotowany,
aby z³o¿yæ odpowiedni¹ poprawkê, ale znaj¹c na-
stawienie senatorów strony rz¹dz¹cej, ¿e nie ma
to szans, odstêpujê od tego zamiaru. Tak wygl¹da
rzeczywistoœæ w tych mniejszych regionach,
w subregionach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na, Wysoki Senacie.
I teraz muszê przeczytaæ listê tych, którzy z³o-

¿yli swoje przemówienia w dyskusji do protoko³u,
obecnym jeszcze na sali serdecznie za to dziêkujê.
S¹ to senatorowie: Krystyna Bochenek, Roman
Ludwiczuk, S³awomir Kowalski, Czes³aw Ryszka,
Tadeusz Skorupa, Stanis³aw Bisztyga, Stanis³aw
Zaj¹c z³o¿y³ swoje drugie wyst¹pienie*.

Teraz czytam nazwiska tych, którzy z³o¿yli
wnioski o charakterze legislacyjnym: Grzegorz
Banaœ, Krzysztof Kwiatkowski, Stanis³aw Zaj¹c,
Krystyna Bochenek, W³adys³aw Dajczak, Jan Ru-
lewski, Tadeusz Gruszka, Przemys³aw B³aszczyk,
Zbigniew Romaszewski, Kazimierz Wiatr, Piotr
Andrzejewski, W³adys³aw Ortyl, Kazimierz Klei-
na, Witold Idczak, Norbert Krajczy, S³awomir Sa-
dowski, Jerzy Chróœcikowski, Tadeusz Skorupa,
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Piotr Kaleta, Zbigniew Cichoñ, Grzegorz Banaœ,
Stanis³aw Gogacz. To s¹ wszystkie poprawki z³o-
¿one do protoko³u.

Zamykam dyskusjê.
Pani Minister, czy chcia³aby siê pani wypowie-

dzieæ w tej fazie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów El-

¿bieta Suchocka-Roguska: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów o ustosunkowanie siê do wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie nad bud¿etem zosta-
nie przeprowadzone jutro.

A teraz, i nie jest to ¿adna groŸba karalna, chcê
og³osiæ przerwê do jutra do godziny 10.00.

Proszê pana senatora sekretarza o odczytanie
komunikatów.

Senator Sekretarz
Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Komunikaty. Posiedzenie Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych odbêdzie siê w dniu jutrzej-
szym o godzinie 8.15 w sali nr 176. Porz¹dek po-
siedzenia obejmuje jeden punkt, ale jak¿e wa¿ny:
rozpatrzenie wniosków zg³oszonych w trakcie de-
baty do ustawy bud¿etowej na rok 2010 – druk se-
nacki nr 742. Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Gogacz: My jako pierwsi siê
zg³osiliœmy.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mo¿liwe ¿e by³o to zapowiedziane wczeœniej,

Panie Senatorze. Pan senator sekretarz w ka¿dym
razie takiego wniosku nie ma. Dziêkujê bardzo.

Czyli bud¿etowcy spotykaj¹ siê o 8.15. Senat
rozpoczyna posiedzenie plenarne o 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 59)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek, Zbigniew Romaszewski i Marek Zió³-
kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolantariacie oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 740,
a sprawozdania komisji w drukach 740A, 740B
i 740C.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Ireneusza Niewiarowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przed-
³o¿yæ sprawozdanie w sprawie ustawy uchwalo-
nej przez Sejm 17 grudnia 2009 r., ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolantariacie oraz niektórych innych ustaw.

Tak siê sk³ada, ¿e obradujemy dwa dni po ko-
lejnej akcji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomo-
cy, podczas której dziesi¹tki tysiêcy wolontariu-
szy ofiarnie zbiera³y pieni¹dze na pomoc chorym
dzieciom. Nale¿¹ im siê podziêkowania i gratula-
cje. (Oklaski) To najwiêksza akcja, ale ka¿da jest
wa¿na, tak¿e te najmniejsze dzia³ania wykonywa-
ne przez kilkadziesi¹t tysiêcy organizacji poza-
rz¹dowych dzia³aj¹cych w Polsce, w tym przez
mniej wiêcej siedem tysiêcy organizacji posiada-
j¹cych status organizacji po¿ytku publicznego.

Nowelizacja ustawy o po¿ytku publicznym wy-
chodzi im naprzeciw i zdaniem cz³onków Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-

stwowej, a wczeœniej Sejmu, mo¿e pomóc w roz-
woju trzeciego sektora. Jej celem jest bowiem po-
prawienie warunków wspó³dzia³ania organizacji
pozarz¹dowych z organami administracji publi-
cznej, wzmocnienie samych organizacji, a tak¿e
instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego
oraz zwiêkszenie racjonalnoœci spo³ecznej i eko-
nomicznej realizacji zadañ publicznych.

Najwa¿niejsze zmiany w ustawie o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolantariacie s¹ nastê-
puj¹ce.

Nastêpuje rozszerzenie katalogu podmiotów
uprawnionych do prowadzenia dzia³alnoœci po-
¿ytku publicznego o spó³dzielnie socjalne, spó³ki
akcyjne, spó³ki z o.o. oraz kluby sportowe bêd¹ce
spó³kami niedzia³aj¹cymi w celu osi¹gniêcia zys-
ku, czyli przeznaczaj¹ce zysk na cele statutowe.

Rozszerza siê katalog zadañ publicznych
o dziewiêæ zadañ.

Nastêpuje rozbudowanie form wspó³pracy ad-
ministracji publicznej z trzecim sektorem. Staje
siê mo¿liwe wprowadzenie wieloletnich progra-
mów wspó³pracy organów stanowi¹cych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego z organizacjami
pozarz¹dowymi, programów obejmuj¹cych do
piêciu lat.

Umo¿liwia siê zlecenie realizacji zadañ publicz-
nych z pominiêciem konkursu w specjalnych sy-
tuacjach, na przyk³ad klêskowych, ale tak¿e reali-
zacji zadañ publicznych z pominiêciem trybu ot-
wartego konkursu ofert w sytuacji, gdy wysokoœæ
œrodków na zadanie nie przekracza kwoty 10 ty-
siêcy z³, a okres realizacji jest nie d³u¿szy ni¿ dzie-
wiêædziesi¹t dni. Jest to bardzo dobre, wa¿ne roz-
wi¹zanie u³atwiaj¹ce dzia³alnoœæ ma³ym organi-
zacjom pozarz¹dowym, lokalnym.

Wprowadza siê instytucjê inicjatywy lokalnej.
Mieszkañcy jednostek samorz¹du terytorialnego
bêd¹ mogli realizowaæ zadania publiczne, oczywi-
œcie zgodnie z okreœlon¹ procedur¹.

Nastêpuj¹ zmiany w kryteriach nabywania sta-
tusu organizacji po¿ytku publicznego. Ustawa
mówi o dwuletniej dzia³alnoœci jako wymogu. Tu
muszê zaznaczyæ, ¿e w trakcie obrad komisji by³a
dyskusja na ten temat, czêœæ senatorów podwa-
¿a³a ten zapis, niemniej poprawki nie zg³oszono.



Wprowadza siê obowi¹zek informowania o spo-
sobie wykorzystania 1%, a tak¿e sankcje w sytua-
cji uchylania siê od tego obowi¹zku, obowi¹zku
przedstawienia sprawozdania. Zostaliœmy poin-
formowani w trakcie obrad, ¿e oko³o 1/3 organiza-
cji po¿ytku publicznego obecnie nie sk³ada takich
sprawozdañ, choæ te¿ s¹ do tego zobowi¹zane.

Wprowadzono mo¿liwoœæ tworzenia wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych rad dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego.

Panie i Panowie Senatorowie! Dyskutowana
dzisiaj ustawa wnosi znacznie wiêcej zmian ni¿
te wymienione przeze mnie. Generalnie mo¿na
powiedzieæ, ¿e s¹ to przepisy upraszczaj¹ce
i uelastyczniaj¹ce procedury zlecania zadañ
publicznych.

Ustawa zmienia te¿ osiemnaœcie innych
ustaw w podobnym duchu i zakresie, w tym
miêdzy innymi wprowadza osobowoœæ prawn¹
dla stowarzyszenia zwyk³ego – to bardzo wa¿na
zmiana.

Wysoki Senacie! Ustawa jest projektem rz¹do-
wym z³o¿onym w Sejmie 17 lutego 2009 r. W trak-
cie procedowania w Sejmie odby³y siê wys³ucha-
nia publiczne, w pracach brali udzia³ przedstawi-
ciele organizacji pozarz¹dowych. Ten temat by³
te¿ dyskutowany przez Parlamentarny Zespó³ do
spraw Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowy-
mi, którego cz³onkami s¹ równie¿ senatorowie
i którego pracami kieruje pan marsza³ek Bogdan
Borusewicz.

Sejm przyj¹³ ustawê jednog³oœnie: 406 g³osów
za. Podobnie by³o 4 stycznia 2010 r., gdy Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej jednog³oœnie zag³osowa³a za przyjêciem
ustawy. Do tekstu sejmowego komisja wprowa-
dzi³a dwadzieœcia poprawek. Wszystkie popraw-
ki tak¿e przyjêto jednog³oœnie. Usuwaj¹ one do-
strze¿one b³êdy stylistyczne, uœciœlaj¹ nazewni-
ctwo, czyszcz¹ ustawê ze zbêdnych zapisów,
wprowadzaj¹ te¿ inn¹ datê wejœcia w ¿ycie usta-
wy.

Ustawa jest odpowiedzi¹ na zg³aszane postula-
ty organizacji pozarz¹dowych i na pewno wzmoc-
ni trzeci sektor w Polsce oraz realizacjê zadañ
publicznych.

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej proszê o przyjêcie
ustawy wraz ze zg³oszonymi poprawkami. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Poli-

tyki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Au-
gustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

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

Dobrze, ¿e rz¹d po szeœciu latach funkcjonowa-
nia ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
przed³o¿y³ projekt nowelizacji, bardzo obszernej
nowelizacji, która, trzeba to zaznaczyæ, nie tylko
w mojej opinii, ale i w opinii cz³onków naszej ko-
misji, realizuje bardzo wiele postulatów zg³asza-
nych przez organizacje pozarz¹dowe. Jednak nie
tylko. S¹ w niej te¿ wnioski, które odnosz¹ siê do
w³adzy publicznej, jeœli chodzi o funkcjonowanie
tej ustawy.

Ustawa ma ogromne znaczenie nie tylko dla
rozwoju trzeciego sektora, ale przede wszystkim
dla rozwoju polskiej demokracji, zw³aszcza demo-
kracji lokalnej. Chcia³bym pañstwu uzmys³owiæ,
¿e w Polsce dzia³a, jeœli wierzyæ danym rejestru
REGON, sto dwadzieœcia dziewiêæ tysiêcy organi-
zacji pozarz¹dowych, a tych, które s¹ zarejestro-
wane w KRS, jest w tej chwili prawie szeœædziesi¹t
tysiêcy. W wiêkszoœci s¹ to fundacje i stowarzy-
szenia. Wiemy, ¿e nie wszystkie one dzia³aj¹, ale
jest to potê¿ny ruch, który skupia aktywnoœæ po-
nad czterech milionów Polaków. Dawno nie mie-
liœmy tutaj a¿ tak donios³ego przed³o¿enia.

Zmiany, o których wspomina³ pan senator Nie-
wiarowski, by³y bardzo szeroko zakrojone i mo¿na
by je podziel iæ na ki lka wa¿nych czêœci .
Chcia³bym je pañstwu przedstawiæ jako uzu-
pe³nienie tego, co mówi³ pan senator sprawo-
zdawca.

Pierwsza czêœæ dotyczy kwestii partycypacji
i partnerstwa. Jeœli polska demokracja ma fun-
kcjonowaæ dobrze, to zasada subsydiarnoœci nie
mo¿e siê sprowadzaæ do przekazywania przez
pañstwo zadañ samorz¹dom. Nasza komisja zor-
ganizowa³a w tym roku du¿¹ miêdzynarodow¹
konferencjê poœwiêcon¹ zasadzie subsydiarno-
œci. Ju¿ wówczas stwierdziliœmy, ¿e zmiany w tym
zakresie s¹ konieczne, dlatego ¿e ta zasada jest
rozumiana przez samorz¹dy trochê opacznie.
Przecie¿ ta zasada nie polega na tym, ¿e organiza-
cje maj¹ pomagaæ samorz¹dom. Najczêœciej s³y-
szymy: to dobrze, ¿e dzia³aj¹, bo nam pomagaj¹.
A powinno byæ odwrotnie – to samorz¹d powinien
byæ nastawiony na pomaganie tym organizacjom,
na w³¹czenie ich w procesy decyzyjne. I w tym za-
kresie ustawa wnosi bardzo wiele dobrego. Prze-
widuje siê w niej mo¿liwoœæ powo³ywania wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych rad po¿ytku publi-
cznego – nasza komisja k³adzie tutaj akcenty tro-
chê inaczej, ale o tym powiem za chwilê. Rozsze-
rza siê katalog form wspó³pracy, o czym ju¿ by³a
mowa, ale te¿ wprowadza siê mo¿liwoœæ podejmo-
wania inicjatywy lokalnej. Jest temu poœwiêcony
ca³y nowy rozdzia³ w ustawie, bardzo wa¿ny, który
nawi¹zuje zarówno do starych tradycji, jak i tych
ca³kiem nieodleg³ych. Umo¿liwia on pracê na
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rzecz dobra wspólnego bez potrzeby powo³ywania
stowarzyszenia ludziom maj¹cym pomys³ i chêæ
dzia³ania. Przewiduje siê umowy partnerstwa, bê-
dzie Rada Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego
wskazuj¹ca cz³onka do rady nadzorczej, na przy-
k³ad, Narodowego Funduszu Zdrowia. Rada Mini-
strów bêdzie zobowi¹zana co dwa lata przedk³a-
daæ Sejmowi i naszej Izbie sprawozdania z realiza-
cji tej ustawy. Uchwalanie programu wspó³pracy,
które ju¿ wczeœniej by³o zapisane w ustawie, bê-
dzie teraz obligatoryjne, z czym wi¹¿¹ siê przewi-
dziane w ustawie konsekwencje dla samorz¹du
w przypadku, gdyby takiego programu nie
uchwali³. Te programy bêd¹ mog³y byæ zreszt¹
wieloletnie, o co wnosi³y obie strony partnerstwa.

Zatrzymam siê na chwilkê przy kwestii zu-
pe³nie nowych rozwi¹zañ, g³ównie przy inicjaty-
wie lokalnej. Proszê pañstwa, ten nowy rozdzia³
daje szansê na przezwyciê¿enie biernoœci, która
towarzyszy wielu œrodowiskom postrzegaj¹cym
ca³y proces rejestracyjny jako biurokratyczne
utrudnienie. Nies³ychanie wa¿ne jest to, ¿eby daæ
nowy impuls do dzia³ania. Mówiliœmy o tym nie-
raz w Parlamentarnym Zespole do spraw
Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi.
Du¿o dyskutowaliœmy nad tym, czy stowarzysze-
niom zwyk³ym powinna byæ przyznana osobo-
woœæ prawna. Zdania na ten temat by³y podzielo-
ne.

Ja osobiœcie bêdê sk³ada³ poprawkê, która ma
daæ szansê na d³u¿szy namys³ w tym zakresie.
Wydaje siê, ¿e organizacje nierejestrowe nie s¹ je-
szcze gotowe do tego, ¿eby to udŸwign¹æ. Wymaga
to te¿ g³êbszego namys³u ustawodawczego – war-
to tu przypomnieæ, ¿e równolegle pan senator Ab-
garowicz na proœbê, czy nawet na zlecenie, Parla-
mentarnego Zespo³u do spraw Wspó³pracy z Or-
ganizacjami Pozarz¹dowymi pracuje nad ogrom-
n¹ zmian¹ ustawy o stowarzyszeniach, która to
ustawa równie¿ wymaga zmiany. Jesteœmy prze-
konani, ¿e tam bêdzie to w³aœciwie, porz¹dnie
uregulowane.

Zmieni³a siê nasza sytuacja i sytuacja organi-
zacji pozarz¹dowych, mamy liczne kontakty miê-
dzynarodowe. To jest oczywiœcie bardzo wa¿ne,
¿eby ustawa dawa³a mo¿liwoœæ wspierania i po-
wierzania zadañ na podstawie umów miêdzyna-
rodowych. I taka mo¿liwoœæ jest.

Organizacje najczêœciej narzekaj¹ na sposób fi-
nansowania, to jest ich najwiêksza bol¹czka.
W tym zakresie te¿ sporo siê zmieni. Jednostki sa-
morz¹du terytorialnego bêd¹ mog³y udzielaæ po-
¿yczek, gwarancji i porêczeñ organizacjom po¿yt-
ku publicznego. Bêdzie te¿ mo¿liwoœæ prowadze-
nia na korzystniejszych zasadach dzia³alnoœci
odp³atnej. Bardzo czêsto jest tak, ¿e organizacje,
na przyk³ad w ramach warsztatów terapii zajêcio-
wej, wytwarzaj¹ ró¿nego rodzaju bardzo przydat-

ne, ciekawe pami¹tki, bibeloty itd., które potem
sprzedaj¹ – tutaj w holu Domu Poselskiego wi-
dzia³em te¿ takie wystawy. Tworz¹ te¿ i powa¿-
niejsze rzeczy, ale nie mog¹ ich tak naprawdê le-
galnie sprzedawaæ, poniewa¿ nie wiadomo, do
czego to zaliczyæ, trzeba by by³o rejestrowaæ dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹. Teraz bêdzie to mog³o byæ
wliczone do odp³atnej dzia³alnoœæ tych stowarzy-
szeñ, pod warunkiem ¿e oczywiœcie bêdzie to od-
powiednio ewidencjonowane i ¿e zyski bêd¹ prze-
znaczone wy³¹cznie dla tych, którymi te organiza-
cje siê zajmuj¹, bêd¹ s³u¿yæ ich dobru. Zosta³o te¿
doprecyzowane, na co mo¿e byæ przeznaczany ten
przychód z dzia³alnoœci odp³atnej. Podniesiono
równie¿ limit wynagrodzenia do trzykrotnoœci
œredniego wynagrodzenia w przedsiêbiorstwach.
Proszê pañstwa, w polskich organizacjach pracu-
je ponad sto tysiêcy osób, to jest 0,8% wszystkich
zatrudnionych. Ale od tego, co jest w krajach Eu-
ropy, Unii Europejskiej, w której jesteœmy, gdzie
ta przeciêtna wynosi 4,4%, dzieli nas jeszcze prze-
paœæ. Miêdzy innymi dlatego, bior¹c pod uwagê
profesjonalizacjê, która towarzyszy sektorowi,
zdecydowano siê na taki ruch.

Wiele regulacji, o czym mówi³ mój przedmówca,
dotyczy kwestii konkursów. Wa¿ne jest, ¿eby pod-
kreœliæ, ¿e teraz bêd¹ jednolite zasady stosowania
procedury konkursowej do zadañ publicznych
oferowanych przez samorz¹dy. Przypomnijmy, ¿e
na przyk³ad w ustawie o pomocy spo³ecznej by³
odrêbny tryb, co wywo³ywa³o zamieszanie, jaki
tryb dla organizacji tak naprawdê nale¿y stoso-
waæ, czy ten z ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku pub-
licznego, czy te¿ ten z ustawy o pomocy spo³ecz-
nej. To zosta³o ujednolicone. Przy pomocy tej
ustawy chcemy zadbaæ o udzia³ organizacji poza-
rz¹dowych w komisjach konkursowych. Tryb up-
roszczony, o którym tutaj by³a mowa, wywo³a³
sporo dyskusji w naszej komisji, która obradowa-
³a na dwóch odrêbnych posiedzeniach. Dyskuto-
wano, czy ten margines powinien dotyczyæ 20%
czy 10% wszystkich œrodków, czy wysokoœæ tej
dotacji ma wynosiæ, tak jak siê proponuje, 20 ty-
siêcy z³ czy tylko 10 tysiêcy, czy to ma byæ trzy-
dzieœci dni, czy dziewiêædziesi¹t dni – tak jak jest
teraz po noweli sejmowej. Ostatecznie jednak po-
zostawiliœmy te zapisy, doprecyzowuj¹c, ¿e nie
mo¿na doliczyæ do tej puli wszystkiego tego, co sa-
morz¹dy przeznaczaj¹ na przyk³ad na sport. Gdy-
by siê te pule zsumowa³o, mog³oby siê okazaæ, ¿e
tryb niekonkursowy dotyczy³by ogromnych œrod-
ków i w³aœciwie pozwala³ samorz¹dom nienasta-
wionym na wspó³pracê zakwestionowaæ ideê kon-
kursów, która nadal ma pozostaæ podstawowym
sposobem zlecania zadañ organizacjom poza-
rz¹dowym.

Skrócony zosta³ termin sk³adania ofert, o co
bardzo zabiegano, bo ta procedura by³a ma³o mo-
bilna. Jest mo¿liwoœæ sk³adania ofert wspólnych
tam, gdzie organizacje musz¹ dla zrobienia zadañ
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³¹czyæ swoje si³y i powinniœmy temu sprzyjaæ.
Ustawa nie przewidywa³a takiej mo¿liwoœci w try-
bie konkursowym, a teraz to jest. Za wk³ad w³as-
ny, co jest bardzo podkreœlane, uznaje siê równie¿
wk³ad rzeczowy oraz pracê wolontariuszy i cz³on-
ków organizacji. My idziemy jeszcze troszeczkê
dalej w swojej poprawce, proponuj¹c, aby na rów-
ni traktowaæ zasoby finansowe, zasoby rzeczowe
i pracê, któr¹ organizacja mo¿e w konkursie zao-
ferowaæ jako swój atut. Ustalono te¿ kryteria
uniewa¿niania konkursu ofert.

Gdy idzie o dzia³alnoœæ organizacji po¿ytku
publicznego, czyli tych, które otrzymuj¹ ten 1%,
o którym ci¹gle siê przypomina i teraz bêdzie siê
szczególnie przypominaæ, to zmiana polega na
zwiêkszeniu przejrzystoœci. To jest bardzo oczeki-
wane. Chodzi o to, ¿eby organizacje po¿ytku pub-
licznego wtedy, kiedy otrzymuj¹ œrodki publiczne,
bo tak naprawdê przecie¿ ten 1% to s¹ œrodki pub-
liczne, którymi my dysponujemy, musia³y zdawaæ
odpowiedni¹ relacjê. Ta relacja bêdzie publikowa-
na, bêdzie dostêpna na stronach internetowych,
bêdziemy wiedzieli, na co organizacja po¿ytku
publicznego przeznacza pieni¹dze. Wprowadza
siê tak¿e odpowiedzialnoœæ cz³onków zarz¹du za
szkody powsta³e w wyniku dzia³añ niezgodnych
z prawem. Organizacje po¿ytku publicznego zo-
bowi¹zuje siê, tak jak mówi³ mój poprzednik, tym
razem ju¿ naprawdê pod groŸb¹ sankcji, do sk³a-
dania odpowiednich sprawozdañ z tego zakresu.
Za bezprawne u¿ywanie tytu³u organizacji po¿yt-
ku publicznego groziæ bêdzie kara.

I jeszcze parê zapisów, które dotycz¹ wolonta-
riatu, bo ta ustawa doprecyzowuje definicjê nie
tylko organizacji pozarz¹dowej, ale tak¿e definicjê
wolontariatu. Pozwala ona uwa¿aæ za wolontariat
pracê osób niepe³noletnich. To jest dosyæ wa¿ne,
proszê pañstwa. W Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecz-
nej Pomocy, której granie dopiero co siê zakoñczy-
³o, ogromna rzesza gimnazjalistów i uczniów
szkó³ œrednich bra³a udzia³, mo¿na powiedzieæ,
nie do koñca legalnie. W œwietle dotychczasowych
przepisów zawsze powinien tam staæ doros³y, któ-
ry ponosi³by za to odpowiedzialnoœæ. Tego siê ju¿
w wiêkszoœci krajów nie stosuje, to s¹ przepisy je-
szcze sprzed wojny. Ta zmiana jest, moim zda-
niem, bardzo korzystna. Korzystaj¹cy z pomocy
wolontariusza bêdzie móg³ wolontariuszowi zape-
wniæ œwiadczenia i ubezpieczenie od odpowie-
dzialnoœci cywilnej.

I tylko parê s³ów o poprawkach. My zaakcepto-
waliœmy jednomyœlnie dwadzieœcia poprawek le-
gislacyjnych, ale z³o¿onych zosta³o dalszych dzie-
wiêtnaœcie poprawek, z których wiêkszoœæ ma
charakter merytoryczny. Toczy³a siê mianowicie
dyskusja nad tym, czy do kategorii organizacji po-
zarz¹dowych mog¹ byæ czy nie powinny byæ
w³¹czane organizacje, w których udzia³ jest obli-

gatoryjny, a które s¹ organizacjami pozarz¹dowy-
mi. Na przyk³ad niektóre korporacje. Ostatecznie
w komisji za aprobat¹ rz¹du przyjêto zg³oszon¹
przez pana senatora Abgarowicza poprawkê, a¿e-
by tak¹ mo¿liwoœæ dopuœciæ.

Chciel iœmy zadbaæ o to, aby programy
wspó³pracy, teraz ju¿ obligatoryjne, co podkreœ-
lam, by³y pe³ne, to znaczy zawiera³y nie tylko to,
co najczêœciej jest, czyli to, ile œrodków i na co bê-
dzie przeznaczone, ale tak¿e okreœla³y, jak organi-
zacje pozarz¹dowe maj¹ uczestniczyæ na przyk³ad
w stanowieniu prawa lokalnego i programów.
I dlatego dokonaliœmy zmiany w art. 1 doty-
cz¹cym art. 5a ustawy, tak aby zapewniæ, ¿e te
programy bêd¹ mia³y charakter kompleksowy,
pe³ny.

Kole jna zmiana dotycz¹ca programów
wspó³pracy mówi o tym, ¿e one powinny ustalaæ
tryb powo³ywania i zasady dzia³ania komisji kon-
kursowych. By³ to tak¿e wniosek znacz¹cych or-
ganizacji uczestnicz¹cych w pracach naszej ko-
misji. On zyska³ aprobatê rz¹du i Rady Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego i jeœli Wysoka Izba po-
dzieli ten pogl¹d, to do art. 5a dodany zostanie
pkt 10 w ust. 4, tak aby tryb powo³ywania i zasady
dzia³ania komisji konkursowych by³y czêœci¹ pro-
gramu wspó³pracy.

Wzmocniliœmy kwestiê udzia³u organizacji poza-
rz¹dowych w komisjach konkursowych. Ustawo-
dawca proponowa³, ¿eby ona by³a fakultatywna, ¿e-
by to by³a tylko mo¿liwoœæ udzia³u. Mnie siê wydaje,
¿e tam, gdzie mówi siê o partnerstwie, ten udzia³
jestkonieczny. Imyzaproponowaliœmy,a¿ebyorga-
nizacje pozarz¹dowe uczestniczy³y w komisjach
konkursowych. Oczywiœcie jest tam ju¿ zastrze¿e-
nie, ¿e nie mog¹ rzecz jasna uczestniczyæ w rozpa-
trywaniu wniosków, które ich dotycz¹.

Doprecyzowaliœmy rygory zwi¹zane z wyklu-
czeniem mo¿liwoœci korzystania przez cz³onków
i dzia³aczy organizacji z ró¿nych us³ug na niejas-
nych zasadach. Ustawa mówi³a o tym, ¿e to bêdzie
dotyczyæ tylko ceny, ¿e nie bêdzie mo¿na sprzeda-
waæ cz³onkowi w³adz, cz³onkowi organizacji cze-
goœ po innych cenach ni¿ rynkowe. My do³o¿yliœ-
my jeszcze do tego zapis, ¿eby sprzeda¿ odbywa³a
siê na tych samych zasadach, bo chodzi nie tylko
o ocenê, ale tak¿e o sposób przeprowadzenia
transakcji.

Z³agodziliœmy troszeczkê zapis, który daje mini-
strowi pracy i polityki spo³ecznej prawo wnoszenia
o wykreœlenie w s¹dzie zapisu, ¿e organizacja jest
organizacj¹ po¿ytku publicznego w sytuacji, gdy
w wykorzystaniu otrzymanych dotacji publicz-
nych nie jest przestrzegane prawo. B³êdy, proszê
pañstwa, organizacje mog¹ pope³niaæ i pope³niaj¹
ich bardzo wiele. Nie ka¿dy b³¹d w wydatkowaniu
œrodków daje siê usun¹æ. Wobec tego zapropono-
waliœmy kompromisowe rozwi¹zanie, polegaj¹ce
na tym, ¿e wnosiæ o wykluczenie z grona organiza-
cji po¿ytku publicznego mo¿na tylko w razie po-
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wtarzania siê tych sytuacji. Inaczej organizacji,
która wyda³a na przyk³ad 150 tysiêcy z³ na wa¿ny
projekt i pope³ni³a b³¹d w wydatkowaniu 100 z³,
i nie ma mo¿liwoœci, aby go usun¹æ, na podstawie
tego przepisu grozi³oby wykluczenie.

Bardzo du¿o zmian dotyczy³o kwestii powo³y-
wania rad dzia³alnoœci po¿ytku publicznego. Ko-
misja, za aprobat¹ ministerstwa i Rady Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego, jednog³oœnie wprowa-
dzi³a zmianê, by nie tylko Rada Dzia³alnoœci Po-
¿ytku Publicznego w ministerstwie mia³a charak-
ter obligatoryjny, ale ¿eby w sytuacji, podkreœ-
lam, w sytuacji, gdy jest wniosek odpowiedniej li-
czby organizacji na poziomie samorz¹du wojewó-
dztwa, samorz¹du powiatu b¹dŸ samorz¹du gmi-
ny, powo³ywanie tych rad by³o obligatoryjne. Pró-
bowaliœmy sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e oto
powa¿na grupa organizacji, na przyk³ad piêædzie-
si¹t organizacji, wnosi w sejmiku o powo³anie ra-
dy dzia³alnoœci po¿ytku publicznego, a samorz¹d,
z niewiadomych nam, nieznanych wzglêdów, mó-
wi „nie”. By³aby jakaœ dysproporcja miêdzy tym,
co pañstwo uznaje za wa¿ne na poziomie mini-
sterstwa, a tym, co uwa¿amy za wa¿ne w skali
pañstwa. Warto te¿ przypominaæ wszystkim nam,
jak równie¿ samorz¹dowcom, ¿e samorz¹d jest
czêœci¹ pañstwa i ¿e jego autonomia, owszem, jest
cenna, ale nie mo¿e ona wykraczaæ poza regu³y
ustalone dla ca³ej wspólnoty narodowej. I dlatego
tê zmianê zaproponowaliœmy, cieszymy siê, ¿e zy-
ska³a ona aprobatê i zosta³a jednog³oœnie przyjê-
ta. Oczywiœcie tym samym wprowadziliœmy do
ustawy graniczne liczby organizacji, jakie s¹ po-
trzebne do powo³ania tego rodzaju rady. Proszê
pañstwa, jeszcze raz podkreœlê: tylko wówczas
ten obowi¹zek by powstawa³, gdyby by³a taka ini-
cjatywa oddolna. Nikt nie zmusza samorz¹dów do
powo³ywania na si³ê rad dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego, to bêdzie jedynie na wniosek i konie-
cznie na wniosek.

Druga zmiana jest porz¹dkowa, bo gdy idzie
o kwestie konkursowe, to jest to ju¿ teraz w³aœci-
wie uregulowane w ustawie: tam, gdzie chodzi
o stanowienie trybu i zasad, jest od tego organ
stanowi¹cy, a tam, gdzie chodzi o funkcje wyko-
nawcze, jak powo³anie kogoœ do czegoœ, konkret-
ne ustalenie zadañ, ich zlecanie itd., jest oczywi-
œcie organ wykonawczy. I myœmy tutaj takie zmia-
ny porz¹dkuj¹ce wprowadzili, tak ¿eby tryb powo-
³ywania rad i tryb powo³ywania komisji konkur-
sowych by³y po stronie rad, gdy zaœ idzie o ca³¹
sferê zarz¹dcz¹, to ma ona oczywiœcie pozostaæ
nadal po stronie organów wykonawczych. Ta
zmiana, trzeba powiedzieæ, spotka³a siê z wielk¹
aprobat¹ przedstawicieli organizacji obecnych na
naszym posiedzeniu, spotka³a siê te¿ z aprobat¹
rz¹du. I proponujê równie¿ Wysokiej Izbie, aby j¹
przyj¹æ.

Wprowadziliœmy te¿ przepis, który pozwala,
aby dotychczas uchwalone programy wspó³pra-
cy, w takim zakresie, w jakim nie k³óc¹ siê z usta-
w¹, mog³y zachowaæ moc. Przecie¿ nie o to chodzi,
¿ebyœmy teraz moc¹ tej ustawy, ¿e tak powiem,
przymuszali samorz¹dy, aby mimo ¿e maj¹ byæ
mo¿e bardzo dobre programy wspó³pracy, musieli
je uchwalaæ jeszcze raz.

Ostatnia ze zmian merytorycznych to zmiana
terminu wejœcia w ¿ycie ustawy. Mia³a wejœæ w ¿y-
cie od nowego roku, ale mamy ju¿ rok 2010, wiêc
musieliœmy to zmieniæ.

Komisja wnosi o przyjêcie tej ustawy z wszyst-
kimi zaproponowanymi poprawkami. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Zbigniewa
Cichonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja na swoim posiedzeniu postanowi³a

odrzuciæ projekt ustawy. Argumentacja jest taka,
¿e zmiany, które s¹ tutaj wprowadzone, przede
wszystkim stwarzaj¹ ryzyko wyprowadzania du-
¿ej czêœci finansów publicznych ró¿nego rodzaju
bocznymi drogami, zw³aszcza poprzez wprowa-
dzenie zasady, ¿e organizacj¹ po¿ytku publiczne-
go mog¹ byæ spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹ oraz spó³ki akcyjne, bowiem wiadomo, ¿e
tego typu instytucje z regu³y nie prowadz¹ dzia³al-
noœci w sposób charytatywny. Oczywiœcie jest tu-
taj w ustawie sformu³owanie, ¿e tego typu spó³ki
mog¹ uzyskaæ taki status jedynie wtedy, gdy ce-
lem ich dzia³alnoœci nie jest osi¹ganie zysku, je-
dnak wiemy, ¿e istota tego typu podmiotów go-
spodarczych jest przeciwna prowadzeniu dzia³al-
noœci w sposób charytatywny. W zwi¹zku z tym
taka by³a tutaj opinia komisji. Stanowisko komi-
sji jest definitywnie negatywne. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Teraz pañstwo senatorowie mog¹ zg³aszaæ

trwaj¹ce minutê pytania… Ju¿ zaraz bêdziemy…
O, bo nie nad¹¿ymy notowaæ.

Zapraszam serdecznie tutaj bli¿ej obu panów
senatorów sprawozdawców…

(G³osy z sali: Trzech. Jest trzech.)
Trzech jest nawet? Dobrze, to poproszê trzech

panów sprawozdawców.
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I notujemy pytania. Kto siê zg³osi³ jako pier-
wszy? Pan senator Andrzej Szewiñski.

Do kogo bêdzie pytanie, Panie Senatorze?
Rozpoczniemy w ten sposób, a potem ju¿ mo¿e

po dwa albo trzy pytania.
(Senator Andrzej Szewiñski: Do pana przewo-

dnicz¹cego Augustyna, krótkie pytanie.)
Proszê, pytanie do pana przewodnicz¹cego

Mieczys³awa Augustyna. Do minuty, przypomi-
nam.

Senator Andrzej Szewiñski:
Ja mam pytanie, Panie Senatorze, czy zasadne

jest rozszerzenie katalogu organizacji po¿ytku
publicznego o spó³ki prawa handlowego. Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Tak, wydaje mi siê, ¿e tak. Proszê pañstwa, dzi-

siaj organizacje na ca³ym œwiecie d¹¿¹ do profe-
sjonalizacji i podniesienia efektywnoœci. Wiele
form realizacji zadañ publicznych mo¿e byæ reali-
zowane tak¿e w formie spó³ek, bo organizacja po-
¿ytku publicznego mo¿e, pañstwo to wiecie, po za-
rejestrowaniu w KRS prowadziæ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹. I powsta³o takie pytanie: co zrobiæ
w sytuacji, gdy organizacja powo³uje spó³kê, któ-
ra ma wykonywaæ jakieœ zadania publiczne, a ca³y
zysk ma byæ przeznaczony na dzia³alnoœæ chary-
tatywn¹? Co zrobiæ z organizacjami czy z organiz-
mami, które w takiej formule chc¹ dzia³aæ na
rzecz wykonania jakichœ zadañ w sposób wyklu-
czaj¹cy, to chcê podkreœliæ, absolutnie wyklucza-
j¹cy osi¹ganie zysków przez powo³uj¹cych tak¹
spó³kê? To ustawa gwarantuje. Dlatego uwa¿am,
¿e to dobrze, i¿ ten wniosek, bo tak to trzeba po-
wiedzieæ, wniosek organizacji po¿ytku publiczne-
go i Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, zo-
sta³ w ustawie uwzglêdniony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz proszê o zadawanie pytañ w grupach po

trzy osoby. Grupujemy to, poniewa¿ jest olbrzy-
mie zainteresowanie tematem. Pan senator Zbi-
gniew Meres, pan senator Piotr £ukasz Andrze-
jewski i pan senator Sadowski.

Proszê uprzejmie, senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie do pana senatora Niewiarowskiego.

Zmieniaj¹c kryterium nabywania statusu organi-
zacji po¿ytku publicznego, ograniczono mo¿liwoœæ

uzyskania tego statusu w taki sposób, ¿e trzeba,
tak powiem, terminowaæ przez dwa lata.

Ja mam pytanie, z czego wynika taki termin i czy
to by³ wniosek organizacji pozarz¹dowych, zw³asz-
cza ¿echodzi tutajprzedewszystkimo ten1%. Iwie-
my, ¿e do tej pory organizacja, która zaczê³a prowa-
dziæ dzia³alnoœæ, mog³a bez takiego wyczekiwania
staæsiêorganizacj¹po¿ytkupublicznego.Dziêkujê.

(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Senatorze…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Moment, bo teraz chcia³abym prosiæ o trzy py-

tania, tak jak zaznaczy³am. Drugie pytanie zadaje
pan senator Piotr £ukasz.

Senator Piotr Andrzejewski:
Zapytujê trzech przedstawicieli komisji…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, ale to…)
„Zapytujê” to z³e s³owo, niepolskie?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie, jak

najbardziej ³adne, bardzo ³adne, tylko czy wyob-
ra¿a pan sobie, ¿e na ka¿de z pytañ trzech senato-
rów sprawozdawców…)

Tak, tak to sobie wyobra¿am. Sformu³owa³em
wyraŸnie swoje ¿yczenie, Pani Marsza³ek: do
trzech. Sprawa tego wymaga.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
pan jest wymagaj¹cy.)

Pytanie pierwsze. W jakim zakresie do organi-
zacji po¿ytku publicznego bêdzie siê stosowaæ ko-
deks handlowy? Bo przecie¿ s¹ spó³ki, s¹ te¿ klu-
by, i tutaj, mimo ¿e wypracowany zysk bêdzie
przeznaczany na inne cele, to jest dzia³alnoœæ,
obowi¹zuje kodeks handlowy. W zwi¹zku z tym
prosi³bym o okreœlenie, w jakim zakresie ten ko-
deks bêdzie siê tu stosowaæ. Je¿eli panowie nie
mo¿ecie tego zrobiæ sami, prosi³bym, ¿eby póŸniej
te wyjaœnienia uzupe³ni³ przedstawiciel rz¹du czy
przedstawiciel wnioskodawców.

I pytanie drugie. W jakim zakresie tak rozszerzo-
ne podmioty bêd¹ mog³y braæ udzia³ w partner-
stwie publiczno-prywatnym i na jakiej zasadzie,
z tymi ograniczeniami? Dwa pytania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I trzecia osoba pytaj¹ca, to jest pan senator

S³awomir Sadowski.
Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam trzy pytania do kolegi senatora Mieczy-

s³awa Augustyna, je¿eli mo¿na prosiæ.
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Pierwsze pytanie. W jakich dziedzinach dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego upatruje pan senator
najwiêkszych szans?

Drugie pytanie. Czy ustawa okreœla liczbê pod-
miotów i organizacji po¿ytku publicznego w ra-
dzie dzia³alnoœci polityki po¿ytku publicznego na
szczeblu miasta i gminy?

I trzecie pytanie, które zrodzi³o siê pod wp³y-
wem sprawozdania kolegi senatora Zbigniewa Ci-
chonia. Czy mo¿e byæ tak, ¿e w procedurze kon-
kursowej dojdzie do pewnych nadu¿yæ, to znaczy
do forowania pewnych organizacji po¿ytku publi-
cznego? Chcia³bym tylko zapytaæ o pana zdanie.
Dziêkujê bardzo. Takie trzy pytania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê pana senatora i pozosta³ych senatorów

sprawozdawców o udzielenie odpowiedzi na pyta-
nia pana Andrzejewskiego.

Proszê.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Pani Marsza³ek, jeœli chodzi o pytania pana se-

natora Andrzejewskiego, to ja poproszê rz¹d o od-
powiedŸ.

Na pytanie pana senatora Meresa skierowane
do mnie, a dotycz¹ce wymogu dwóch lat, odpo-
wiem w ten sposób. Trwa³a wokó³ tego dyskusja
i nie ma jakiejœ powszechnej zgody co do tego
rozwi¹zania czy co do innych rozwi¹zañ. W dzisiej-
szym prawie jest zapis, który mówi o podjêciu dzia-
³alnoœci. S¹dy rejestrowe bardzo ró¿nie traktuj¹
ten zapis i ró¿nie siê do niego odnosz¹. Czasem wy-
starczy dos³ownie zg³oszenie do rejestru i ju¿ uzna-
j¹, ¿e jest to rozpoczêcie dzia³alnoœci. W zwi¹zku
z tym pojawi³ siê motyw zwi¹zany z wymogiem
dwóch lat. Dlaczego dwa lata, a nie na przyk³ad
rok? Poniewa¿ po roku dzia³alnoœci sk³ada siê
sprawozdanie i to sprawozdanie jest dowodem tej-
¿e dzia³alnoœci. Nie da siê precyzyjnie zapisaæ, ¿eby
to by³ jeden rok, poniewa¿ sprawozdanie sk³ada siê
po rocznej dzia³alnoœci. St¹d te dwa lata. Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, jeszcze tylko dopowiem, bo

pad³o te¿ pytanie, czy to by³o na wniosek organi-
zacji po¿ytku publicznego. Przeciwnie. Organiza-
cje wnosi³y o skrócenie tego okresu. Powiem
szczerze, ¿e ja nawet tak¹ poprawkê przygotowa-
³em, ale ostatecznie doszed³em do wniosku, ¿e
okresy sprawozdawcze, o których mówi³ pan se-
nator Niewiarowski, s¹ takie i ¿e powinno byæ
chocia¿ jedno sprawozdanie, a ono jest po roku

obrachunkowym, czyli tak naprawdê musi byæ
zrobione do po³owy nastêpnego roku. Tak wiêc te
dwa lata wydaj¹ siê byæ doln¹ granic¹. Mniej chy-
ba ju¿ nie mo¿e byæ.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego: na pewno ministerstwo mo¿e to dopre-
cyzowaæ. Ja tylko powiem, ¿e wed³ug mojego roze-
znania, a kierowa³em organizacj¹, która prowadzi-
³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹, wszystkie przepisy ko-
deksu handlowego obowi¹zuj¹ – nas obowi¹zywa-
³y – i chyba ustawa tego nie zmienia. Chocia¿
spó³ka, która by by³a zarejestrowana jako organi-
zacja po¿ytku publicznego, zyskuje wówczas pe-
wne przywileje z mocy ustawy. Tu mo¿e wyst¹piæ
pewien konflikt, ale ja siê do tego szczegó³owo nie
jestem w stanie odnieœæ. Wiem tylko, ¿e w pierwot-
nej wersji ustawy – pan minister kiedyœ o tym mó-
wi³ – by³ zamiar wprowadzenia odmiennej kategorii
partnerstwa, partnerstwa publiczno…

(G³os z sali: …spo³ecznego.)
…spo³ecznego, dla tych organizacji, które nie

prowadz¹ dzia³alnoœci gospodarczej, a chcia³yby
siê zwi¹zaæ z samorz¹dem na przyk³ad przy reali-
zacji zadania publicznego w trochê innej formule
ani¿eli zlecanie czy te¿ wspieranie. Ale ostatecznie
ten przepis w ustawie siê nie osta³.

Czy organizacje po¿ytku publicznego bêd¹
mog³y braæ udzia³ w PPP? Te, które dzia³aj¹ w for-
mie spó³ki, lub te, które prowadz¹ dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹, w moim przekonaniu, tak, poniewa¿
obowi¹zuj¹ je wszystkie uregulowania dotycz¹ce
podmiotów gospodarczych. Ale oczywiœcie, po-
wtarzam: w moim przekonaniu.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Le-
wandowskiego…

(Senator S³awomir Sadowski: Sadowskiego.)
…Sadowskiego – przepraszam – powiem tak:

Panie Senatorze, to jest celne pytanie. Wydaje mi
siê, ¿e jednymi z najwiêkszych… Nie wydaje mi
siê, tylko, zgodnie z wiedz¹ na temat tego, co naj-
bardziej utrudnia pracê i rozwój trzeciego sekto-
ra, to jest dostêp do finansów, to jest nadmierna
biurokracja i to jest nietraktowanie organizacji ja-
ko partnera. Uwa¿am, ¿e w tej ostatniej kwestii
robimy wiele. Je¿eli poprawki Senatu zostan¹
przyjête, to nast¹pi tutaj pewien prze³om.

Proszê pañstwa, dzia³alnoœæ w organizacjach po-
zarz¹dowych jeszcze nie tak dawano deklarowa³o
22% doros³ych Polaków, teraz jest to zaledwie 13%,
o po³owê mniej. Czy wyobra¿amy sobie m³odego
cz³owieka, który znajdzie szansê dla samorealizacji
w sytuacji, kiedy bêdzie musia³, ¿e tak powiem,
klamkowaæ za wszystkim w samorz¹dzie, kiedy bê-
dzie musia³ zginaæ kark daleko przed drzwiami pa-
na burmistrza lub pana prezydenta? Czy wyobra¿a-
my sobie to jako atrakcyjn¹ perspektywê? No, chy-
ba ¿e by³by tam traktowany jako partner, chyba ¿e
mia³by wp³yw. Wtedy by³aby to znakomita szko³a
demokracji. I do tego zmierzaj¹ te przepisy, zw³asz-
cza po poprawkach, które proponujemy.
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Ile osób przy radzie gminnej? Myœmy ustalili
ca³kowicie minimalny próg. Wystarczy wniosek
trzech organizacji. Ktoœ powie: no, ale bywaj¹
gminy, gdzie nie ma nawet trzech. Mo¿na by po-
wiedzieæ: zgroza! I to nie jest ani dobra wiadomoœæ
dla samorz¹dowców, ani te¿ dobra ocena ich dzia-
³alnoœci, bo samorz¹d powinien pobudzaæ po-
wstawanie tego rodzaju inicjatyw. Ale odpowia-
dam: jeœli nie bêdzie trzech, to z dwójk¹ mo¿na
przecie¿ wspó³pracowaæ bez powo³ywania jakiejœ
rady. Gdy bêd¹ trzy, ale chêtne do powo³ania ta-
kiej rady, to dobrze, ¿eby ona powsta³a.

Czy przepisy zapobiegaj¹ ró¿nym manipulacjom
w sprawach konkursowych? Wydaje mi siê, ¿e pro-
pozycja, któr¹ zg³osiliœmy, a¿eby to rada ustala³a
tryb powo³ywania i zasady dzia³ania komisji kon-
kursowych, to jest dobry ruch. No bo wyobraŸcie
sobie pañstwo, ¿e burmistrz czy wójt sam okreœla,
kto ma byæ w tej komisji, jak ona ma dzia³aæ i jakie
s¹ jej priorytety. Tak naprawdê mo¿e to zrobiæ je-
dnoosobowo i wybieraæ sobie organizacje, jakie
chce. Przeniesienie tych kompetencji do rady zapo-
biega manipulacjom. Dlaczego u¿ywam s³owa „ma-
nipulacja”? Jest to s³owo wziête z programu „Kom-
pas”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicz-
nych. Wskazuje on, ¿e jednym z mankamentów
funkcjonowania mechanizmu konkursowego jest
mo¿liwoœæ manipulacji. My chcemy poprawiæ prze-
pisy w tej mierze, chcemy wyci¹gn¹æ wnioski z do-
tychczasowych konkursów. Ale te¿ warto powie-
dzieæ, ¿e mechanizm konkursowy przyniós³ wiele
dobrego. �le by by³o, gdyby ktoœ odebra³ te s³owa,
a tak¿e ten wniosek Instytutu Spraw Publicznych
tak, ¿e w wiêkszoœci gmin dochodzi do jakichœ ma-
nipulacji itd. Nie, na pewno nie. Ale dobrze by by³o
takie sytuacje minimalizowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Który z panów senatorów…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze jeden ko-

lega. Pytanie o kodeks handlowy.)
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Oczywiœcie na

pytanie pana senatora Andrzejewskiego odpo-
wiedŸ jest taka, ¿e kodeks spó³ek handlowych ma
tutaj zastosowanie. Je¿eli w ogóle przyj¹æ to, co my
jako komisja krytykowaliœmy, ¿e tego typu pod-
mioty, czyli spó³ki z o.o. oraz spó³ki akcyjne, mog¹
byæ organizacjami po¿ytku publicznego. Bo do-
tychczas przepisy tego nie przewidywa³y i jest to is-
totne novum wzbudzaj¹ce uzasadnione obawy,
o których wczeœniej ju¿ mówi³em.

(Senator Piotr Andrzejewski: A jeszcze partner-
stwo publiczno-prywatne.)

Szczerze mówi¹c nie znam dok³adnie roz-
wi¹zañ ustawy o partnerstwie publiczno-praw-
nym, ale z tych ogólnych informacji, jakie pamiê-
tam, wynika, ¿e to oczywiœcie nie wy³¹cza stoso-
wania partnerstwa publiczno-prawnego.

(G³osy z sali: Prywatnego, prywatnego.)
Tak, publiczno-prywatnego, przepraszam za

przejêzyczenie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam do zadania pytañ senatorów W³a-

dys³awa Dajczaka, Waldemara Kraskê i Eryka
Smulewicza.

W³adys³aw Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Moje pytanie w zasadzie uprzedzi³ pan senator

Meres, ale chcia³bym dopytaæ, mo¿e pan senator
Augustyn odpowie mi na moje w¹tpliwoœci. Chodzi
o ten dwuletni okres terminowania. Faktycznie s¹
pewne w¹tpliwoœci, ale chcia³bym dopytaæ, jak ro-
zumieæ to s³owo „dzia³alnoœæ”. Czy wystarczy for-
malnie sprawdziæ, ¿e organizacja zosta³a zareje-
strowana i dzia³a ju¿ dwa lata, czy te¿ ktoœ bêdzie
ocenia³, jak ta dzia³alnoœæ faktycznie wygl¹da³a?
Mo¿e byæ tak, ¿e by³a zarejestrowana, ale w zasa-
dzie by³a martwa. Czy ¿eby uzyskaæ ten status, wy-
starczy, ¿e dwa lata by³a zarejestrowana, czy te¿ ta
dzia³alnoœæ bêdzie w jakiœ sposób oceniana, a jeœli
bêdzie oceniana, to kto bêdzie j¹ ocenia³?

(Senator Piotr Andrzejewski: Wystarczy zadek-
larowaæ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Momencik, to jest pierwsze z serii pytañ.
Zapraszam – pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Niewiarowskie-

go.
Panie Senatorze, w omawianej ustawie jest mo-

wa o mo¿liwoœci uchwalania programu wielolet-
niego, jeœli chodzi o wspó³pracê organów samo-
rz¹du terytorialnego z organizacjami pozarz¹do-
wymi. Mówi siê o mo¿liwoœci. Czy bêdzie to obliga-
toryjne, czy te¿ pozostanie dowolnoœæ w tej kwe-
stii? Je¿eli bêdzie to dowolnoœæ, to w jakich przy-
padkach bêdzie tak siê dzia³o i od czego to bêdzie
uzale¿nione? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Eryk Smulewicz, proszê.

Senator Eryk Smulewicz:

Pani Marsza³ek, kierujê pytanie do pana sena-
tora Cichonia.

Panie Senatorze, czy zasadne jest takie podejœcie
komisji, której sprawozdanie pan przedstawia³,
skoro inne ustawy, miêdzy innymi kodeks spó³ek
handlowych, przewiduj¹, ¿e spó³ka z o.o. czy spó-
³ka akcyjna mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ na zasa-
dzie non profit, czyli nie dla osi¹gniêcia zysku?
Zreszt¹ tak¹ dzia³alnoœæ przewiduje te¿ ustawa
o spó³dzielniach socjalnych. Czy to nie jest tak, ¿e
w³aœnie misja organizacji, statut organizacji
okreœlaj¹ tego typu dzia³alnoœæ? A czêsto bywa
przecie¿ tak, ¿e pewna forma wynika z tego, ¿e
dziêki niej ³atwiej by³o pozyskiwaæ œrodki na pro-
wadzenie danej formy dzia³alnoœci spo³ecznej.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, który z panów senatorów
pierwszy podejdzie do mównicy?

Proszê, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wrócê najpierw do sprawy tych dwóch lat. Tak,
oczywiœcie s¹d bêdzie ocenia³ nie tylko pod wzglê-
dem formalnym, ale w jakiejœ mierze pod wzglê-
dem merytorycznym dzia³alnoœæ tej organizacji.
Na pewno, jeœli chodzi o te dwa lata, to bêdzie to
ocena pod wzglêdem formalnym, czyli od momen-
tu zarejestrowania, ale on te¿ jest zobowi¹zany
nie tylko… To z³o¿one sprawozdanie ma daæ s¹do-
wi mo¿liwoœæ wgl¹du w to, czy ta organizacja
w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci realizowa³a za-
dania z dziedzin okreœlonych w ustawie jako dzie-
dziny po¿ytku publicznego. S¹d nie musi podj¹æ
decyzji automatycznie, ma mo¿liwoœæ oceny. Tak
¿e gdyby powzi¹³ jak¹œ w¹tpliwoœæ co do zgodno-
œci dzia³ania tej organizacji z prawem lub co do te-
go, czy dzia³a ona w obszarach, które s¹ objête
ustaw¹, to móg³by odmówiæ nadania takiego sta-
tusu. Oczywiœcie, o ile wiem, przys³uguje normal-
ne odwo³anie od tego rodzaju decyzji do s¹du wy¿-
szej instancji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Niewiarowski.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

W art. 5a ust. 2 zapis brzmi tak: „organ stano-
wi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego mo¿e
uchwaliæ – mo¿e, czyli nie ma obligatoryjnoœci –
w sposób okreœlony”… itd. Tak wiêc mo¿e to byæ
ustanowione, ale na zasadzie konsultacji i wza-
jemnego porozumienia, czyli nie ma obligatoryj-
noœci. Wynika to z wzajemnych relacji, a zape-
wne te¿ z tego programu, z tego, w jakim stopniu
jest on potrzebny, po¿¹dany itd. Dziêkujê bar-
dzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Jeœli mogê tytu³em uzupe³nienia…
Proszê pañstwa, to wynika troszeczkê z prak-

tyki. Wiele samorz¹dów i organizacji mówi tak:
proszê pañstwa, nie tak wiele w gminie czy w sa-
morz¹dzie siê zmienia i tak naprawdê co roku
powielamy te same zapisy. Lepiej jest rzeczywi-
œcie, zw³aszcza gdy siê weŸmie pod uwagê, ¿e sa-
morz¹dy w innych dziedzinach ustanawiaj¹
programy wieloletnie, ¿eby tam, gdzie dotyczy to
dzia³añ podobnego typu, te programy wielolet-
nie by³y mo¿liwe, ale tylko mo¿liwe, a nie obliga-
toryjne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze pan senator.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Panie Senato-

rze! W istocie ustawa – Kodeks spó³ek handlo-
wych wskazuje, ¿e zarówno spó³ki z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹, jak i spó³ki akcyjne maj¹
okreœlony cel dzia³ania, i nie jest on sprecyzowany
jako dzia³anie w celu osi¹gania zysku. Taka rze-
czywiœcie jest, generalnie rzecz bior¹c, definicja
i taki jest wymóg, ¿eby wskazaæ ten cel. Niekonie-
cznie musi to byæ cel zwi¹zany z osi¹ganiem zys-
ku. Ale doœwiadczenie, praktyka i historia istnie-
nia tego typu podmiotów gospodarczych wyraŸnie
dowodz¹, ¿e powstaj¹ one dla osi¹gania zysku.
Nawet komentatorzy kodeksu handlowego, do-
skona³ego kodeksu z 1934 r., wyraŸnie wskazy-
wali jako cel dzia³ania tego typu podmiotów
osi¹ganie zysku.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
W takim razie przechodzimy do pytañ panów

senatorów Piotra Gruszczyñskiego i Stanis³awa
Jurcewicza oraz pani senator Janiny Fetliñskiej.

Proszê, senator Piotr Gruszczyñski.
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Senator Piotr Gruszczyñski:

Ja mo¿e skierujê pytania do senatora Cichonia.
Jakie mia³aby byæ rola rad po¿ytku publiczne-

go na szczeblach lokalnych?
Drugie pytanie dotyczy mo¿liwoœci udzielania

przez samorz¹dy po¿yczek stowarzyszeniom. Czy
to dotyczy te¿ stowarzyszeñ zwyk³ych? Jeœli tak,
to jaka mia³aby byæ forma zabezpieczenia? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz senator, który siedzi ³awkê bli¿ej.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie dotycz¹ce zawarcia umowy rea-

lizacji zadania publicznego lub powierzenia rea-
lizacji tego zadania, która mo¿e byæ zawarta na
czas okreœlony nie d³u¿szy ni¿ piêæ lat. W zasa-
dzie w tej ustawie chyba po raz pierwszy jest
wskazane, ¿e zadania publiczne mog¹ byæ reali-
zowane w okresie nie d³u¿szym ni¿ piêæ lat.

Mam wiêc pytanie – mo¿e te¿ do pana senatora
Cichonia – z czego wynika akurat te piêæ lat?

I mo¿e poproszê o wyjaœnienie, dlaczego pan
senator u¿y³ stwierdzenia „wyprowadzanie pie-
niêdzy”. Myœlê, ¿e jest to dosyæ ciê¿kie gatunkowo
okreœlenie. Skoro komisja odrzuca to i mówi – bo
takie sformu³owanie zanotowa³em – ¿e jest to
mo¿liwoœæ wyprowadzania pieniêdzy, to pro-
si³bym o wskazanie jakiejœ podstawy takiego
przypuszczenia.

I pytanie do pana senatora Niewiarowskiego.
Czy by³o formalne stanowisko samorz¹dów doty-
cz¹ce tej ustawy, a je¿eli tak, to jakie?

Jeszcze jedno pytanie. W zmianie szóstej
w art. 5a w ust. 3 jest zapis: organ wykonawczy je-
dnostki sk³ada sprawozdanie… itd. …do
30 kwietnia ka¿dego roku organowi stanowi¹ce-
mu. Czy ten zapis bêdzie oznacza³, ¿e bêdzie to
element oceny absolutorium, je¿eli chodzi o ocenê
organu wykonawczego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani senator, proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym zadaæ pytanie panu senatorowi

Augustynowi.
Mianowicie, jak pan wspomnia³, ustawa o dzia-

³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie ma
ju¿ szeœæ lat. Sprawozdawczoœæ nie jest pe³na. Ale

czy wiadomo, chocia¿by szacunkowo, ile rocznie
mniej wiêcej wp³ywa œrodków do tych organizacji,
a tak¿e na jakie cele, jakie najczêœciej s¹ cele? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie. Je¿eli na przyk³ad organizacja po¿ytku
publicznego, jakieœ towarzystwo przyjació³ dzieci
z autyzmem, chce zorganizowaæ us³ugi zdrowot-
ne, œwiadczenia zdrowotne dla tych dzieci, to mu-
si za³o¿yæ niepubliczny zak³ad opieki zdrowotnej,
¿eby te œwiadczenia mog³y byæ formalnie realizo-
wane. Zak³ada niepubliczny ZOZ, spó³kê z kodek-
su handlowego. I tutaj jest moje pytanie. Kto
wówczas – bo to jest jedyne wyjœcie, ¿eby to zorga-
nizowaæ, chyba ¿e zatrudni indywidualnie prak-
tykuj¹cych lekarzy, chocia¿ nie wiem, czy to jest
mo¿liwe – bêdzie zawiera³ umowê, towarzystwo
czy ten niepubliczny zak³ad? To chyba nie jest
w tej ustawie rozstrzygniête. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, teraz odpowiedzi.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Pierwsze pytanie, zwi¹zane z zawieraniem umów
miêdzy organami administracji pañstwowej a sto-
warzyszeniami zwyk³ymi w zakresie wykonywa-
nia okreœlonych zadañ zleconych. Tu regu³y s¹ ta-
kie same, jak w przypadku zawierania umów z po-
zosta³ymi podmiotami. Jeœli chodzi o kwestiê wy-
odrêbnienia ich osobnej pozycji z racji tego, ¿e s¹
zwyk³ymi stowarzyszeniami, to ustawodawca,
z tego, co pamiêtam, nie przewidzia³ ¿adnych
szczególnych odstêpstw od ogólnej regu³y zawie-
rania umów.

Nastêpne pytanie, dotycz¹ce kwestii, dlaczego
czas trwania umów przewidziano maksymalnie
na piêæ lat. Trudno mi doprawdy powiedzieæ, sk¹d
siê wziê³a ta cezura czasowa. S¹dzê jednak, ¿e jest
to o tyle uzasadnione, i¿ najczêœciej jest to okres,
który daje podstawê do w³aœciwego, powiem ko-
lokwialnie, rozkrêcenia okreœlonej dzia³alnoœci
na niwie po¿ytku publicznego. To czasami wyma-
ga d³u¿szego dzia³ania. Oczywiœcie s¹ jednorazo-
we akcje, na przyk³ad zorganizowanie kolonii dla
dzieci czy zorganizowanie jakiegoœ szkolenia lub
te¿ jednorazowej akcji pomocy. S¹ jednak równie¿
pewne dzia³ania d³ugofalowe, zwi¹zane na przy-
k³ad z prowadzeniem, dajmy na to, poradni, która
bêdzie udziela³a ró¿nego rodzaju porad czy to psy-
chologicznych, czy innej natury, a to ju¿ wymaga,
jeœli chodzi o ocenê funkcjonowania, wiêcej czasu
i st¹d chyba w³aœnie ta cezura czasowa, te piêæ lat.

Nie wiem, czy nie pomin¹³em jakiegoœ pytania.
Je¿eli tak, to proszê mi przypomnieæ, bo w nat³o-
ku pytañ mog³em o jakimœ zapomnieæ.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze ktoœ siê domaga rozwiniêcia odpo-
wiedzi?

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, prosi³bym o rozwiniêcie na-

stêpuj¹cej kwestii: jakie by³y przes³anki u¿ycia
okreœlenia „wyprowadzanie pieniêdzy”? A niew¹t-
pliwie takie okreœlenie pad³o z pañskich ust.

Senator Zbigniew Cichoñ:
To okreœlenie zosta³o u¿yte po to, by wskazaæ na

mo¿liwoœæ pozyskiwania pieniêdzy publicznych
przez ró¿nego rodzaju podmioty gospodarcze, miê-
dzy innymi kluby sportowe. Nie mia³em tu namyœli
pejoratywnego znaczenia tego wyrazu, jednak on
wskazuje na pewne niebezpieczeñstwo polegaj¹ce
na tym, ¿e podmioty gospodarcze, ze swej natury
nastawione na osi¹ganie zysku, mog¹ pozyskiwaæ
takie fundusze, które powinny byæ raczej przezna-
czone na realizacjê pewnych celów na zasadzie non
profit. Poza tym mieliœmy chyba równie¿ na uwadze
to – je¿eli wolno mi u¿yæ takiego argumentu – ¿e na
przyk³ad, jeœli chodzi o kluby sportowe, to, proszê
pañstwa, dobrze wiemy, jaka jest sytuacja, zw³asz-
cza w klubach pi³karskich. Ró¿nego rodzaju afery,
których œwiadkami byliœmy ostatnio, daj¹ nam
asumpt do tego, ¿eby bardzo ostro¿nie podchodziæ
do takich rozwi¹zañ prawnych, z których wynika,
¿e miêdzy innymi owe kluby sportowe mia³yby pra-
wo pozyskiwania œrodków z funduszy publicznych,
oczywiœcie, je¿elibysiê sta³y, tak jak jest toprojekto-
wane w tej ustawie, organizacjami po¿ytku publicz-
nego. Nie chcê tu w ¿adnym wypadku formu³owaæ
jakichkolwiek oskar¿eñ, jednak uwa¿am, ¿e jako
Senat powinniœmy byæ ostro¿ni w podejmowaniu
pewnych rozwi¹zañ prawnych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê o zadanie pytania senatora Bisztygê, bê-

d¹cego w ruchu. Potem senator Meres…
(Senator Ireneusz Niewiarowski: Pani Marsza³ek,

jeszcze odpowiedŸ na pytanie pana senatora…)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: I jeszcze pyta-

nia senator Fetliñskiej.)
Dobrze, proszê bardzo.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz pyta³, czy od-

by³y siê konsultacje. W czasie procedowania
w Sejmie odby³y siê bardzo szerokie konsultacje

i tym konsultacjom towarzyszy³y wys³uchania
publiczne i przeró¿ne seminaria. Rada Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego aktywnie w tym ucze-
stniczy³a, wielokrotnie siê wypowiada³a. Oczywi-
œcie w okresie procedowania senackiego, w tym
krótkim okresie, wygl¹da³o to inaczej, poniewa¿
nie by³o takiej potrzeby.

Czy w art. 5a pkt 3 termin 30 kwietnia jest
zwi¹zany z absolutorium? Mo¿e byæ zwi¹zany, ale
nie musi. Zale¿y to od konkretnych zadañ, które
s¹ realizowane przez organizacje, i od tego, czy te
zadania mieszcz¹ siê w bud¿ecie. Zapis wskazuje
na to, ¿e uwzglêdniano tak¹ mo¿liwoœæ. Dziêkujê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Dwa pytania pani senator Fetliñskiej.
Pierwsze dotyczy iloœci œrodków, którymi – tak

to zrozumia³em – obracaj¹ organizacje pozarz¹do-
we. Ja mam dane, a nie³atwo je uzyskaæ, mo¿e nie
s¹ one takie œwie¿e, z 2005 r. Wtedy by³o to prawie
11 miliardów z³, czyli 1/10 ówczesnego PKB.
Z tym ¿e trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e nastê-
puje bardzo du¿a polaryzacja, jeœli chodzi o do-
chody tych organizacji i o to, czym one zawiaduj¹.
w 2005 r. 10% tych organizacji zadeklarowa³o, ¿e
nie ma ¿adnych przychodów, 20% – ¿e dysponuje
zaledwie 1 tysi¹cem z³ na rok, a 50% – ¿e przycho-
dy nie przekroczy³y w ci¹gu roku kwoty 10 tysiê-
cy z³. 20% organizacji rozporz¹dza³o kwot¹ powy-
¿ej 100 tysiêcy z³, a jedynie 4% deklarowa³o, ¿e
kwot¹ powy¿ej 1 miliona. Na co s¹ przeznaczane
te pieni¹dze? Oczywiœcie na te wszystkie zadania,
które s¹ zawarte w statucie. Na ogó³ jest tak, ¿e te
pieni¹dze s¹ przewidziane na dzia³alnoœæ statuto-
w¹. Co zwyciê¿a? 38% to sport, turystyka i re-
kreacja, 13% – kultura, 13% – edukacja i wycho-
wanie, 11% – us³ugi socjalne i 7,7% – zdrowie.

Odpowiadaj¹c na drugie pytanie… Mo¿e jesz-
cze dodam, à propos finansowania, ¿e mniej wiê-
cej po³owa œrodków pochodzi z dotacji samo-
rz¹dowych.

Czy organizacje pozarz¹dowe mog¹ tworzyæ zo-
zy? Oczywiœcie, mog¹. Mog¹ to robiæ na dwa spo-
soby, Pani Senator. Jeœli w statucie takich organi-
zacji bêdzie zawarte to, ¿e jakiœ ich oddzia³ – bo s¹
przecie¿ organizacje dzia³aj¹ce w ca³ym kraju
– ma osobowoœæ prawn¹… Je¿eli taka komórka
w postaci zak³adu opieki zdrowotnej bêdzie mia³a
nadan¹ statutowo osobowoœæ prawn¹, to mo¿e
ona byæ podmiotem zawieraj¹cym umowy. Naj-
czêœciej jednak bêdzie tak, ¿e organizacja macie-
rzysta, która tworzy zak³ad opieki zdrowotnej, bê-
dzie nadawa³a mu statut i to w³aœnie ona bêdzie
podpisywa³a umowê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Senator Bisztyga, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Mam trzy pytania. Bardzo bym prosi³ o odpo-
wiedŸ dotycz¹ca nastêpuj¹cych kwestii. Ja wiem,
¿e wszystkiego siê nie da rozstrzygn¹æ, jednak te
kwestie mnie niepokoj¹.

Pierwsze. Rozszerzyliœmy mo¿liwoœæ uzyska-
nia statusu organizacji po¿ytku publicznego rów-
nie¿ na kluby sportowe, ale tylko takie, które maj¹
statut spó³ek akcyjnych. Spotykam siê z przed-
stawicielami bardzo wielu klubów, którzy mówi¹:
robimy bardzo wiele po¿ytecznych, wspania³ych
rzeczy, a nie mo¿emy staæ siê organizacj¹ po¿ytku
publicznego. Byæ mo¿e nie chodzi tylko o spó³ki
akcyjne, mo¿e chodzi o samodzielne sekcje… Mo-
¿e po prostu w ramach pracy nad ustaw¹ o kultu-
rze fizycznej nale¿a³oby jakoœ inaczej rozwi¹zaæ
kwestiê klubów sportowych, jakoœ to rozszerzyæ.
Chodzi o to, ¿eby wszystkim daæ równe szanse. To
jest pierwsze pytanie.

Drugie. Wprowadza siê obowi¹zek podania do
publicznej wiadomoœci informacji o sposobie wy-
korzystania 1% podatku. W porz¹dku, ale czy nie
powinno byæ równie¿ informacji o tym, od kogo siê
otrzymuje te pieni¹dze? Ja osobiœcie by³em zwo-
lennikiem tego rozwi¹zania, jakie kiedyœ stosowa-
³y organizacje, które otrzymywa³y takie pieni¹dze,
dziêkowa³y, wysy³a³y pisma. A teraz nawet je¿eli
chc¹ podziêkowaæ, to nie s¹ w stanie, bo to wszys-
tko jest anonimowe, poniewa¿ to urzêdy skarbo-
we bezpoœrednio doliczaj¹ te sumy. Ja spotka³em
siê równie¿ z organizacjami, które chcia³yby po-
dziêkowaæ swoim darczyñcom, ale nie maj¹ takiej
mo¿liwoœci, o ile oni sami nie zasygnalizuj¹, ¿e to
w³aœnie oni wp³acili jakieœ œrodki.

Trzecie pytanie. Ustawa daje organom admini-
stracji publicznej mo¿liwoœæ nie tylko tworzenia,
ale równie¿ prowadzenia jednostek organizacyj-
nych dzia³aj¹cych na rzecz organizacji pozarz¹do-
wych. Czy to nie wi¹¿e siê z nowymi etatami, z ja-
kimiœ nowymi strukturami i komórkami organi-
zacyjnymi, czy te¿ urzêdy bêd¹ to za³atwia³y przy
pomocy si³, którymi ju¿ w tej chwili dysponuj¹?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
I proszê, pan senator Zbigniew Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pytanie do pana senatora Augustyna. Panie

Senatorze, pan w swoim sprawozdaniu powie-
dzia³, ¿e organizacji pozarz¹dowych po¿ytku pub-
licznego jest sto dwadzieœcia dziewiêæ tysiêcy. Ja
chcia³bym zapytaæ, sk¹d te dane i czy s¹ one jedy-
ne i ostateczne. Czy nie chodzi tutaj w ogóle o ró¿-

ne stowarzyszenia, a nie tylko organizacje po¿yt-
ku publicznego? To jest jedna sprawa.

Druga rzecz. Pan senator powiedzia³ równie¿,
¿e w tych organizacjach pracuje jakby na etatach
– ja tak to zrozumia³em – sto tysiêcy ludzi. Czy tak
jest w istocie i czy tak¿e te dane s¹ wiarygodne?
Bo one rzeczywiœcie, w zale¿noœci od Ÿród³a, do
którego siêgamy, s¹ ró¿ne. Wed³ug mojej wiedzy,
i to pochodz¹cej z ró¿nych Ÿróde³, tych organiza-
cji, a w³aœciwie stowarzyszeñ, jest nieco ponad
osiemdziesi¹t tysiêcy lub mo¿e blisko dziewiêæ-
dziesi¹t tysiêcy – takie dane te¿ s¹ podawane.

I jeszcze jedno pytanie z tym zwi¹zane, zw³asz-
cza ¿e pan senator to w sprawozdaniu przytacza³.
Jeœli przyj¹æ te dane, które pan poda³, czyli ¿e jest
sto dwadzieœcia dziewiêæ tysiêcy czy blisko sto
trzydzieœci tysiêcy organizacji, to ilu cz³onków jest
zrzeszonych w tych organizacjach?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie, Andrzej Misio³ek.

Senator Andrzej Misio³ek:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam dwa pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy art. 5 ust. 2 pkt 1.

Jest tam mowa o zlecaniu zadañ. Wydaje mi siê,
¿e s³owo „zlecenie” oznacza umowê, czyli generuje
siê umowê cywilnoprawn¹ z elementem odp³atno-
œci, tymczasem wolantariat jest nieodp³atny. Czy
nie ma tutaj jakiejœ sprzecznoœci? To jest pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie dotyczy art. 6, gdzie mówi siê, i¿
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego nie jest dzia³al-
noœci¹ gospodarcz¹, a jednoczeœnie dopuszcza
siê to, ¿e ta dzia³alnoœæ mo¿e byæ dzia³alnoœci¹ od-
p³atn¹. Czy to nie stoi w sprzecznoœci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Najpierw pytania pana senatora Bisztygi. Infor-

macja o tym, od kogo nap³ynê³y pieni¹dze z 1%,
jest przekazywana, o ile wiem, do wiadomoœci sa-
mych organizacji za poœrednictwem urzêdów skar-
bowych. Czy to powinna byæ ogólnie dostêpna in-
formacja? Ja osobiœcie nie jestem przekonany. Ja
na przyk³ad byæ mo¿e bym sobie nie ¿yczy³, ¿eby
ktoœ wiedzia³, na jak¹ ja organizacjê i z jakich mo-
tywów przekazujê pieni¹dze. Nie wydaje mi siê, ¿e-
by by³o konieczne na³o¿enie takiego obowi¹zku.

Gdy idzie o kluby sportowe, to, o ile wiem, klu-
by sportowe – a dzia³aj¹ one najczêœciej jako klu-
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by w stowarzyszeniach sportowych – ju¿ wczeœ-
niej mog³y korzystaæ z dobrodziejstw tej ustawy.
Tu tylko rozszerzamy tê grupê o kluby sportowe,
które – tutaj pad³o okreœlenie „spó³ka akcyjna”,
wiêc mówiê: nie, nie spó³ka akcyjna – dzia³aj¹
w formie spó³ek w obszarze sportu.

Czy na wszystkie pytania odpowiedzia³em?
Chyba tak.

Teraz pytania pana senatora Meresa. Dane na
temat tego, ile jest organizacji, s¹ niekompletne
i rzeczywiœcie czêsto sprzeczne. Jeœli idzie o RE-
GON, to wskazania s¹ wysokie, poniewa¿ tak na-
prawdê nie ma dzisiaj obowi¹zku, tak¿e wobec
firm, wyrejestrowywania siê. W zwi¹zku z tym te
dane to pewna historia rejestracji organizacji, ale
wiadomo, ¿e znaczna ich czêœæ mo¿e ju¿ nie dzia-
³aæ. Tak ¿e pewniejsze s¹ dane KRS, ale i one jesz-
cze nie s¹ kompletne, tak ¿e szacuje siê, i¿ oko³o
25% podanych tam organizacji nie funkcjonuje.
Ale to s¹ szacunki oparte na badaniach Klon/Ja-
wor, wyspecjalizowanej organizacji… Proszê?

(G³os z sali: Urz¹d Statystyczny…)
No tak. W ka¿dym razie nie ma pe³nej jasnoœci,

ile tych organizacji, Panie Senatorze, jest. Tym sa-
mym oczywiœcie tak¿e te dane o zatrudnieniu s¹,
byæ mo¿e, niekompletne. Ale chcê powiedzieæ, ¿e
jest obowi¹zek przekazywania do urzêdów staty-
stycznych danych o zatrudnieniu i te dane o stu
tysi¹cach s¹ raczej bli¿sze prawdy…

Tyle tylko, ¿e jest pytanie, co tak naprawdê do
tych organizacji siê zalicza. Obaj jesteœmy cz³onka-
mi zespo³u stra¿ackiego i mamy silne poczucie, ¿e
jest to potê¿na organizacja pozarz¹dowa. Ale czê-
sto w tych statystykach, tak¿e w tych dotycz¹cych
zatrudnienia, siê mówi tak: to jest ze stra¿¹ po¿ar-
n¹, a to bez stra¿y po¿arnej. Bo tych ochotniczych
stra¿y po¿arnych jest oczywiœcie bardzo wiele
w Polsce, w ka¿dej gminie jest ich po kilka,
w zwi¹zku z tym wliczenie ich zmienia obraz.

Ilu cz³onków tych w tych organizacjach dzia³a
albo deklaruje, ¿e dzia³a? Otó¿ we wszystkich
tych organizacjach dzia³aj¹ cztery miliony osób,
to jest oko³o 13% Polaków. Rok temu by³o gorzej,
cieszmy siê wiêc, ¿e odbiliœmy siê od dna, bo rok
temu by³o tylko 11%, teraz ponownie jest 13%,
ale, jak mówi³em, kiedyœ by³o to 22%.

Teraz trzecia grupa pytañ. To dotycz¹ce art. 5,
czy nie ma sprzecznoœci miêdzy tym, ¿e…

(G³os z sali: Art. 6.)
Przepraszam, chodzi o zlecanie zadañ…
(G³os z sali: To jest art. 6.)
Ale chodzi³o te¿ o zlecanie zadañ, o to, czy nie

ma sprzecznoœci miêdzy tym, ¿e zlecane s¹ zada-
nia, które, jak to zadania zlecone, s¹ w 100 % op-
³acane przez samorz¹d… I w tym jest zawarta
oczywiœcie jakaœ… to znaczy, mo¿na to traktowaæ
jako odp³atnoœæ za us³ugê, z tym ¿e organizacja
dzia³a nie dla zysku, czyli dzia³a nieodp³atnie. Nie

ma tu tej sprzecznoœci przede wszystkim dlatego,
¿e chocia¿ w wypadku zlecania zadañ mo¿liwe
jest pokrycie 100% kosztów, to jednak, po pier-
wsze, nie ma takiego obowi¹zku i gmina mo¿e,
szukaj¹c lepszego rozwi¹zania, zleciæ ca³oœæ za-
dania, ale pokryæ nieca³y koszt; po drugie, nawet
je¿eli to jest pokrycie 100% kosztów, to dzia³al-
noœæ nieodp³atna oznacza, ¿e organizacja wyko-
nuje us³ugi nie po to, by wygenerowaæ zysk, wiêc
oczywiœcie od podopiecznych tej organizacji, na
przyk³ad jakiegoœ domu pomocy spo³ecznej, zgod-
nie z przepisami innej ustawy, odp³atnoœæ mo¿e
byæ pobierana.

Czy móg³by pan powtórzyæ, Panie Senatorze,
pytanie dotycz¹ce art. 6?

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, pan senator Augustyn prosi o powtórze-
nie pytania dotycz¹cego art. 6.)

Czy móg³by pan powtórzyæ to pytanie? Bo nie
zd¹¿y³em zanotowaæ.

Senator Andrzej Misio³ek:
Otó¿ w art. 6 mówi siê o dzia³alnoœci po¿ytku

publicznego jako o dzia³alnoœci, która nie jest ro-
zumiana jako dzia³alnoœæ gospodarcza. Ale w tym
samym artykule dopuszcza siê, ¿e mo¿e ona byæ
dzia³alnoœci¹ odp³atn¹. Czy to nie stoi ze sob¹
w sprzecznoœci?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Nie, nie wydaje mi siê, dlatego ¿e nie jest to

dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ w rozumieniu prze-
pisów o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Ten przepis nie zobowi¹zuje do przestrzegania
wszystkich rygorów, które s¹ w tej ustawie za-
warte. To nie oznacza, ¿e organizacja nie mo¿e
sama prowadziæ dzia³alnoœci gospodarczej,
a wtedy sama zdecyduje siê na to, ¿e w jakimœ
fragmencie przepisy kodeksu handlowego bêd¹
j¹ obowi¹zywa³y. I jest jeszcze ta nowa zmiana,
doprecyzowanie, ¿e mo¿e te¿ pobieraæ odp³at-
noœæ, ale nie jest to traktowane jako przychód
w dzia³alnoœci gospodarczej. Ma pan racjê, tu
chodzi³o w³aœnie o to, ¿eby tego przychodu nie
traktowaæ tak, jak obrót w dzia³alnoœci gospo-
darczej, dlatego ¿e to si³¹ rzeczy wszystkie orga-
nizacje pozarz¹dowe, które pobieraj¹ jak¹œ od-
p³atnoœæ, czyni³oby podmiotami na równi ze
spó³kami prawa handlowego. Chodzi³o w³aœnie
o to, ¿eby to wy³¹czyæ. Wiadomo, ¿e organizacje
pozarz¹dowe dzia³aj¹ troszeczkê na styku, ale
wydaje siê, ¿e ustawodawca doœæ precyzyjnie
rozdziela tutaj teraz te dwie sfery. Do tej pory
mo¿na by³o zg³aszaæ te w¹tpliwoœci, tak jak pan
mówi³, a teraz nie bêdzie mo¿na, bo jest wyjaœ-
nione, ¿e tego rodzaju pobieranie odp³atnoœci
nie bêdzie traktowane jak czêœæ dzia³alnoœci go-
spodarczej.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy któryœ z panów senatorów sprawozdawców
chce jeszcze dodaæ coœ do tej czêœci pytañ? Nie.

W takiej sytuacji proszê o zadanie pytañ sena-
torów Marka Konopkê, Adama Massalskiego
i Grzegorza Wojciechowskiego.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam takie króciutkie pytanie.
Ka¿da organizacja po¿ytku publicznego, która

jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze S¹do-
wym, winna z³o¿yæ sprawozdanie na koniec roku.
Wiem jednak, ¿e nie wszystkie te organizacje sk³a-
daj¹ takie sprawozdania. Jakie s¹ tego konsek-
wencje?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Senatorze.
Senator Adam Massalski.

Senator Adam Massalski:
Ja chcia³bym pog³êbiæ pytanie pana senatora

Jurcewicza, bo czujê niedosyt po wys³uchaniu
odpowiedzi.

To, ¿e by³y szerokie konsultacje, to bardzo dob-
rze, ale – to pytanie do pana senatora Niewiarow-
skiego – jaki by³ wynik tych konsultacji? Bo my
tutaj us³yszeliœmy tylko to, ¿e by³y szerokie. A pa-
miêtamy – na szczêœcie to ju¿ odleg³a przesz³oœæ –
jak siê podpierano konsultacjami, a potem okazy-
wa³o siê, ¿e wszystkie by³y negatywne. Wychodzi³
jakiœ cz³owiek i mówi³: ja tu mam pe³no wyników
konsultacji z uczonymi. A wszystkie te konsulta-
cje, jak siê okazywa³o, dawa³y negatywny wynik.
Tak wiêc chcia³bym siê dowiedzieæ, jaki by³ wynik
tych konsultacji i kto by³ ich uczestnikiem. Bo us-
³yszeliœmy tylko, ¿e prowadzono szerokie konsul-
tacje, a to nie jest…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Precyzyj-
ne.)

…moim zdaniem wyczerpuj¹ce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Senator… Pani Marsza³ek, przepraszam…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: No, sena-

tor te¿.)

Przepraszam.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

bardzo.)
Wysoka Izbo! Chodzi mi o sformu³owanie „jê-

zyk regionalny” w art. 4 ust. 1 pkt 5. To sformu³o-
wanie wydaje mi siê troszeczkê niefortunnie u¿y-
te, bo jêzyk mniejszoœci narodowych, gwara, a jê-
zyk regionalny… Nie bardzo potrafiê do czegoœ to
przy³¹czyæ. Czy panowie sprawozdawcy mogliby
przybli¿yæ tê kwestiê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Istnieje jêzyk regionalny, jak dot¹d jeden. Ale to
za chwilê. Mo¿e sprawozdawcy… Czy to ju¿ jest…

(G³os z sali: Teraz Sidorowicz?)
Nie, senator Sidorowicz bêdzie w nastêpnej

grupie pytaj¹cych.
Proszê.

Senator Ireneusz Niewiarowski:

Uzupe³nienie, jeœli chodzi o konsultacje. Tak
wiêc one by³y szeroko prowadzone, pada³o bardzo
wiele propozycji ze strony organizacji pozarz¹do-
wych i myœlê, ¿e wiele zapisów jest w³aœnie z ich
inicjatywy. To siê dzia³o w d³ugim okresie, wiêc
pewnie trudno by by³o… Myœlê, ¿e przedstawiciele
rz¹du mog¹ nawet wskazaæ dok³adnie, która pro-
pozycja pochodzi od kogo, czy od Rady Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego, czy generalnie od orga-
nizacji pozarz¹dowych. By³o to szeroko konsulto-
wane, a wynik konsultacji, mo¿na powiedzieæ,
ogólnie by³ pozytywny.

Pan senator Konopka pyta³ o to, co siê dzieje
dziœ i co siê bêdzie dzia³o w przysz³oœci, kiedy
ustawa wejdzie w ¿ycie, jeœli organizacje nie bêd¹
sk³ada³y sprawozdañ. Dzisiaj jest taki wymóg, ale
sankcji nie ma, wiêc praktyka jest nie najlepsza;
spora czêœæ tych organizacji nie sk³ada sprawo-
zdañ. Nowe rozwi¹zania przewiduj¹ wyraŸne san-
kcje. Zgodnie z art. 33a minister w³aœciwy do
spraw zabezpieczenia spo³ecznego wzywa organi-
zacje po¿ytku publicznego do przedstawienia nie-
zbêdnych wyjaœnieñ w przypadku niez³o¿enia,
nieopublikowania sprawozdania itd., itd. Je¿eli
organizacja uporczywie go nie sk³ada, to mog¹
byæ na³o¿one sankcje, ³¹cznie z wykreœleniem tej-
¿e organizacji z KRS. Dotyczy to zarówno sk³ada-
nia sprawozdañ, jak i rozliczenia tego 1%. Czyli to,
na co 1% jest przeznaczany, powinno byæ wyraŸ-
nie zaznaczone w sprawozdaniu. Ustawa te¿ za-
wiera okreœlone wymogi co do tego. I tak niena-
des³anie informacji o rozliczeniu œrodków pocho-
dz¹cych ze zbiórki publicznej lub informacji
o otrzymanych w darowiznach niesie takie skut-
ki, ¿e mo¿e nawet dojœæ do wykreœlenia organiza-
cji po¿ytku publicznego z KRS.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Wojcie-

chowskiego. Te obszary najczêœciej zg³asza³y
w czasie konsultacji same organizacje pozarz¹do-
we. Jest czêœæ stowarzyszeñ, nazwijmy to tak, re-
gionalistycznych, które zajmuj¹ siê pielêgnacj¹ jê-
zyków regionalnych, piêknej pami¹tki po regiona-
lizmach, ukazuj¹cej tak¿e rozwój jêzyka polskiego.
Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e jak najbardziej warto tutaj
wpisaæ równie¿ ten obszar, ¿eby i tego rodzaju or-
ganizacje mog³y byæ objête wsparciem, bo niektóre
jêzyki regionalne – sami to wiemy – jako gin¹ce ta-
kiej ochrony ju¿ wymagaj¹. Tak wiêc jak najbar-
dziej jestem za tym, ¿eby tutaj by³ ujêty ten obszar.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy pan senator chce jeszcze coœ dodaæ? Nie.
Teraz zapisali siê pan senator W³adys³aw Sido-

rowicz i senator Stanis³aw Piotrowicz. Czy ktoœ je-
szcze?

Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Mam pytanie do pana senatora Augustyna, bo

nie wiem, czy dobrze zrozumia³em. W sprawozda-
niu wspomnia³ pan, i¿ obecnie warsztaty terapii
zajêciowej bêd¹ mog³y sprzedawaæ niektóre swoje
produkty, a przychody z tej sprzeda¿y bêd¹ mog³y
przeznaczaæ na zaopatrzenie. Ale czy to dotyczy
tak¿e zazów? Bo to, co widzieliœmy tutaj, w Se-
jmie, to na ogó³ by³y dzie³a zazów, zak³adów akty-
wnoœci zawodowej. I do tej pory one w gruncie rze-
czy nie by³y specjalnie zainteresowane tak¹ pro-
dukcj¹, która mog³aby zyskiwaæ uznanie na ryn-
ku, z tego wzglêdu, ¿e œrodki z tej sprzeda¿y nie
sz³y do bud¿etu tych organizacji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o g³os pana senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Moje pytanie zmierza w tym samym kierunku,

co pytanie pana profesora Massalskiego. Nie uzy-
skaliœmy na nie satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi,
przeto ja to pytanie skonkretyzujê.

Jaki by³ stosunek organizacji pozarz¹dowych
do rozszerzenia katalogu organizacji po¿ytku

publicznego? Je¿eli ten stosunek by³ pozytywny,
to proszê o wymienienie przynajmniej kilku naj-
wa¿niejszych organizacji, które siê za tym opowie-
dzia³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Lucjan Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, równie¿ ja chcia³bym doprecy-

zowaæ sprawozdawczoœæ finansow¹. Na czym ona
polega? Ka¿dy z nas, jak wiadomo, na koniec roku
sk³ada PIT, odpowiedni PIT. Czy w tym przypadku
organizacja po¿ytku publicznego równie¿ sk³ada
PIT – a jeœli tak, to jaki – czy to jest tylko opisówka?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator pyta, czy to jest popisówka.
(Senator Lucjan Cichosz: Opisówka.)
Opisówka. Dobrze.
(G³osy z sali: Popisówka…)
Myœla³am, ¿e jakiœ neologizm tutaj…
To by³y pytania do senatorów sprawozdawców.
Proszê, pan senator Niewiarowski.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Odpowiem panu senatorowi Piotrowiczowi; to

ju¿ trzecia ods³ona tego pytania. Jeœli chodzi o Ra-
dê Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego czy organi-
zacje, które s¹ w niej zrzeszone, to one nawet wno-
si³y o to rozwi¹zanie… Nie wymieniê ich wszyst-
kich, ale na pewno by³y to federacja banków ¿y-
wnoœci, Caritas – to s¹ te bardzo du¿e organizacje
po¿ytku publicznego, które o to wnosi³y. A wiêc…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: O rozszerzenie
katalogu.)

O rozszerzenie katalogu, tak.
(Senator Kazimierz Wiatr: Organizacji.)

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja równie¿ to potwierdzam. Na posiedzeniu na-

szej komisji byli przedstawiciele Rady Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego, w której s¹ wszystkie,
prawie wszystkie, federacje skupiaj¹ce dziesi¹tki
organizacji, by³y te¿ pojedyncze organizacje z te-
renu ca³ej Polski. I ten przepis nie budzi³ ¿adnych
kontrowersji.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora, jakie
dokumenty sprawozdawcze organizacja sk³ada
do urzêdów skarbowych – PIT, CIT – powiem, ¿e to
oczywiœcie zale¿y od przedmiotu jej dzia³alnoœci.
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A wiêc je¿eli zatrudnia pracowników, to pojawia
siê PIT, je¿eli prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
to oczywiœcie pojawia siê CIT. To zale¿y od tego, ja-
kie nak³ada na dzia³aj¹cych… To dzia³a na ogól-
nych zasadach, o ile wiem, to nie ma ¿adnych
ustawowych zwolnieñ co do sprawozdawczoœci
wobec urzêdów skarbowych. A wiêc w zale¿noœci
od rodzaju dzia³alnoœci, zgodnie z ogólnymi zasa-
dami, PIT i CIT musz¹ byæ przedk³adane urzêdom
skarbowym.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zg³osi³a siê pani senator Fetliñska. Czy ktoœ je-

szcze? Pan senator Gruszka i…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Pan senator

Augustyn nie odpowiedzia³ na moje pytanie.)
Pan senator Sidorowicz prosi jeszcze o uzu-

pe³nienie odpowiedzi, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Przepraszam najmocniej, Panie Senatorze. Ja

przywo³a³em tutaj warsztaty terapii zajêciowej ja-
ko przyk³ad. Oczywiœcie wszystkie organizacje,
które prowadz¹ takie zajêcia, bêd¹ mia³y wydzielo-
n¹ nieodp³atn¹ dzia³alnoœæ… Jako nieodp³atn¹
dzia³alnoœæ traktuje siê sprzeda¿ produktów wy-
tworzonych w czasie, ¿e tak powiem, terapii i jest
tam zaznaczone, ¿e zw³aszcza, gdy to s³u¿y rehabi-
litacji. Przychód musi byæ przeznaczony oczywi-
œcie na cele statutowe oraz musi byæ jego ewiden-
cja. Je¿eli te warunki zostan¹ spe³nione, to ¿adna
organizacja, a wiêc zak³ady aktywnoœci zawodowej
równie¿, nie bêdzie ju¿ mia³a tego k³opotu, jak w³a-
œciwie traktowaæ to, co zosta³o tam wytworzone.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To jest satysfakcjonuj¹ca odpowiedŸ, tak?
To teraz,proszêbardzo,paniJaninaFetliñska…
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê…)
… potem pan senator Tadeusz Gruszka… Czy

jeszcze ktoœ? Wyczerpiemy tym samym czas na
pytania.

Proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszê o uwagê. Wiem, ¿e panowie senatorowie

sprawozdawcy ju¿ d³ugo musz¹ wykazywaæ wiel-
k¹ czujnoœæ, ale proszê o jeszcze chwilê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam takie pytanie, które trochê waham siê

zadaæ, ale je zadam, poniewa¿ czêsto spotykam
siê z takim problemem.

Otó¿ s¹ organizacje spo³eczne, towarzystwa,
które nie zatrudniaj¹ etatowo ¿adnych osób, po-
niewa¿ s¹ ma³e i nie maj¹ takich mo¿liwoœci fi-
nansowych, ale okresowo zdobywaj¹ granty i wte-
dy jest bardzo du¿o pracy. Problem tych organiza-
cji polega na tym, ¿e ich cz³onkowie, zarz¹d mu-
sz¹ siê mocno anga¿owaæ, zdarza siê, ¿e nawet ko-
sztem swojego czasu pracy, a nie mog¹ sobie za-
p³aciæ, bo to jest po prostu niemo¿liwe. Czy to rze-
czywiœcie jest niemo¿liwe, czy oni po prostu nie
maj¹ o tym dobrej wiedzy? Ja te¿ w tej chwili nie
mam takiej wiedzy. I czy oni mog¹ za czêœæ dzia-
³añ, które wynikaj¹ z grantu, zap³aciæ sobie tak
samo jak innym osobom, z zewn¹trz, czy nie mo-
g¹? Jaki przepis jest tu podstaw¹? Myœlê, ¿e pan
senator Cichoñ, jako prawnik, by³by pewnie zo-
rientowany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy poza panem senatorem Tadeuszem Grusz-

k¹, który teraz bêdzie zadawa³ pytania, jest jesz-
cze ktoœ chêtny do zabrania g³osu? Nie.

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie do senatora Augustyna. Pragnê, aby

pan wróci³ do sprawozdania, w którym wy³uszcza³
pan problemy zwi¹zane ze sprawozdawczoœci¹.
Tam by³ taki niefortunny, a byæ mo¿e fortunny,
przyk³ad tych 100 z³ ró¿nicy, które eliminuj¹ lub
nie. Szuka³em w sprawozdaniu komisji i nie zna-
laz³em w zapisach ustawy… Prosi³bym o wy³usz-
czenie tego przyk³adu, który pan przytoczy³, jesz-
cze raz i odpowiedŸ, czy to jest zasada równa wo-
bec prawa… To znaczy, ta zasada zastosowana
w pana wypowiedzi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I to by by³o drugie pytanie.
Czy jeszcze… Nie.
Zamykamy czêœæ pytañ.
Proszê teraz o odpowiedŸ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Senator!

Z tego, co siê orientujê, to mo¿liwe jest takie roz-
wi¹zanie, aby przyj¹æ w kosztach realizacji zada-
nia pewn¹ kwotê przeznaczon¹ na zaanga¿owa-
nie fachowców do rozliczenia tego zadania, dlate-
go ¿e bardzo czêsto s¹ to kwestie, które wymagaj¹
pracy ksiêgowego czy jakiegoœ ekonomisty, a oso-
by, które pracuj¹ spo³ecznie w tych¿e, najczê-
œciej, stowarzyszeniach zwykle takich kwalifika-
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cji nie maj¹. A wiêc tutaj rzeczywiœcie taka mo¿li-
woœæ istnieje. Z tym ¿e, niestety, w praktyce to
ró¿nie bywa, dlatego ¿e bardzo czêsto, przynaj-
mniej w dotychczasowej praktyce tak by³o, je¿eli
by³y przydzielane jakieœ granty, to siê wrêcz wy-
maga³o, ¿eby jakiœ procent, z regu³y 20%, zada-
nia, jeœli chodzi o koszty, by³ realizowany nak³a-
dem w³aœnie owego stowarzyszenia. A bardzo czê-
sto to stowarzyszenie nie mia³o w³asnych przy-
chodów, które by pozwoli³y sfinansowaæ w owych
20% to zadanie, a tym bardziej nie mia³y œrodków
na zap³atê fachowcom na rozliczenie tego zada-
nia. Myœlê, ¿e obecnie mo¿e to ulec zmianie, dlate-
go ¿e nie ma tu, z tego co pamiêtam, przepisów,
które by owe procenty ustala³y. Z tym ¿e nie jest
wykluczone, i¿ niestety utrzyma siê dotychczaso-
wa praktyka organów administracji, a zw³aszcza
samorz¹du terytorialnego, i te 20% w³asnych
œrodków finansowych zaanga¿owanych w wyko-
nanie zadania dalej bêdzie ustanawiane. To by³o-
by bardzo niebezpieczne przed³u¿anie praktyki,
która ju¿ w tej chwili istnieje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dopowiadamy jeszcze s³owo… Tak?

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja odpowiem na pytanie pana senatora Grusz-

ki. Panie Senatorze, tu chodzi³o o art. 33a ustawy,
a konkretnie o pkt. c; to jest zmiana trzydziesta
druga. Myœmy zaproponowali dopisanie tam
s³ów: w przypadku powtarzaj¹cego siê wykorzy-
stania otrzymanych dotacji niezgodnie z przezna-
czeniem, stwierdzonego decyzj¹ organów admini-
stracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem
s¹du, minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego mo¿e wyst¹piæ do s¹du o wykreœlenie
informacji o tym, ¿e ta organizacja jest organiza-
cj¹ po¿ytku publicznego. A wiêc w³aœciwie sk³ada
wniosek o pozbawienie jej tego statusu. Ta zmia-
na zmierza do tego, ¿eby nie by³o mo¿liwe z b³a-
hych powodów, z powodu jednorazowej pomy³ki,
której niestety nie mo¿na usun¹æ… Bo praktyka
jest taka, ¿e organ stwierdza w wyniku rozlicze-
nia, ¿e coœ zosta³o wadliwie wydane, na przyk³ad
organizacja Ÿle zrozumia³a, jakiego rodzaju kosz-
ty to s¹ koszty kwalifikowane, i urz¹d kwestionu-
je… Naprawiæ siê tego nie da, bo wydatek zosta³
poniesiony. I teraz mo¿na by by³o odczytaæ ten
przepis w ten sposób, ¿e w przypadku wykorzy-
stania œrodków niezgodnie z przeznaczeniem
klamka zapad³a, minister sk³ada ten wniosek. Co
prawda jest to fakultatywne, ale mog³oby docho-
dziæ do takich sytuacji. Myœmy chcieli tego unik-
n¹æ i zaproponowaliœmy ³agodniejsze brzmienie

tego przepisu, to znaczy, mia³oby tak byæ w przy-
padku powtarzaj¹cego siê, czyli uporczywego,
nieprzestrzegania przepisów w zakresie wydatko-
wania œrodków. Minister móg³by, ale nie mu-
sia³by sk³adaæ tego wniosku. Chodzi o to, ¿eby nie
by³o tak, i¿ z b³ahych powodów minister zostanie
zarzucony wnioskami dotycz¹cymi tysiêcy orga-
nizacji, i pojawi siê problem, czy minister bêdzie
sk³ada³ wniosek, czy nie, bo dosz³o do niewielkie-
go uchybienia. Chcieliœmy wiêc to wyeliminowaæ,
co spotka³o siê ze zrozumieniem przedstawicieli
zarówno resortu, jak i organizacji bêd¹cych na
posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê jeszcze dopowiedzieæ.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
W zwi¹zku z t¹ odpowiedzi¹… Czy komisja nie

stara³a siê tego doprecyzowaæ? Przyk³ad by³ adek-
watny, bo te 100 z³ jakoœ dzia³a na wyobraŸniê, ale
tutaj mamy zbiór otwarty i nie wiemy, jakie to po-
wtarzaj¹ce siê przewinienia bêd¹ przez ministra
rozpatrywane. Jest to zbiór otwarty i jest to bardzo
niekorzystny zapis w tej ustawie. Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
To prawda, ale trudno by³o tutaj zapisaæ, jakie

postêpowanie jest b³ahym uchybieniem. Je¿eli
dotacja wynosi 1 tysi¹c z³, to te 100 z³ to jest 10%.
Jeœli dotacja wynosi 100 tysiêcy z³, to wtedy te
100 z³ to jest ju¿ drobiazg. Nie zapisaliœmy wiêc te-
go tak ostro. Dlaczego? Dlatego, proszê zauwa¿yæ,
¿e mówimy tutaj o stwierdzeniu omawianego pro-
blemu decyzj¹ organów administracji publicznej
lub prawomocnym wyrokiem. Na koñcu jest jesz-
cze minister, który to ocenia ze wzglêdu na wagê
sprawy i podejmuje decyzje. I wydaje mi siê, ¿e
jest to dosyæ bezpieczne. Gdybyœmy zastosowali
tutaj jakiœ bardzo twardy wskaŸnik, to moglibyœ-
my nie osi¹gn¹æ rezultatu, o który nam chodzi³o.
A chodzi nam o to, ¿eby ten przepis by³ na tyle zo-
bowi¹zuj¹cy, a zarazem elastyczny, ¿ebyœmy nie
tworzyli nadmiernej biurokracji, a eliminowali
patologie. Bo racja istnienia tego przepisu jest
oczywiœcie taka, ¿eby patologie eliminowaæ.

Myœlê, ¿e minister, maj¹c mo¿liwoœæ, ¿e tak
powiem, oceny przed³o¿onych przez organa orze-
czeñ lub decyzji administracyjnych, bêdzie po-
dejmowa³ tego rodzaju kroki, to znaczy wspomi-
nane decyzje, w sporadycznych przypadkach.
Mam tak¹ nadziejê, bo jestem mocno przekona-
ny, ¿e organizacje na ogó³ staraj¹ siê dzia³aæ zgo-
dnie z prawem.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê pañstwu senatorom za aktywnoœæ, za

wiedzê i za wyczerpuj¹c¹ interpretacjê tych wszy-
stkich zawi³oœci. Dziêkujê senatorom sprawo-
zdawcom.

Przypominam, ¿e projekt tej ustawy zosta³
wniesiony przez rz¹d. Do prezentowania stano-
wiska rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister pracy i polityki spo³ecznej.

Goœcimy dziœ naszego kolegê, pana ministra,
senatora, Jaros³awa Dudê, sekretarza stanu. Wi-
tamy pana ministra. Czy pan minister chce za-
braæ g³os? Widzê, ¿e zd¹¿a tutaj, aby przedstawiæ
stanowisko rz¹du. Zapraszam.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
Przede wszystkim chcia³bym bardzo podziêko-

waæ wszystkim panom sprawozdawcom komisji
i ich cz³onkom, którzy tak wnikliwie pochylili siê
nad naszym projektem o zmianie ustawy o dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
oraz niektórych innych ustaw. Pañstwa wk³ad
jest nieoceniony.

Odpowiadaj¹c na pewne sugestie i pytania,
które siê tutaj pojawi³y, chcê powiedzieæ, ¿e
w moim odczuciu jest to, choæ trudno siê chwaliæ,
najlepiej skonsultowana ustawa w mojej, ¿e tak
powiem, dzia³alnoœci legislacyjnej i poselskiej,
i senatorskiej, i ministerialnej. Ona by³a przez
wiele, wiele miesiêcy bardzo gruntownie ogl¹dana
z ka¿dej strony przez naszych partnerów.

Musimy sobie postawiæ pytanie: po co jest ta
ustawa? Po co j¹ kiedyœ stworzono i dlaczego j¹ te-
raz nowelizujemy? OdpowiedŸ jest oczywista: po-
przez ten akt prawny chcemy spowodowaæ, ¿eby
budowa – bo chcê u¿ywaæ s³owa „budowa” – spo-
³eczeñstwa obywatelskiego by³a procesem opty-
malnie tworz¹cym polsk¹ obywatelskoœæ. Chodzi
równie¿ o to, ¿ebyœmy przy okazji mogli poprzez tê
ustawê realizowaæ zasadê pomocniczoœci, która
jest najistotniejsz¹ zasad¹, jeœli chodzi o budowa-
nie spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Chcê powiedzieæ, ¿e naszym celem, jeœli chodzi
o ten wyjœciowy materia³, bardzo skonsultowa-
ny… Chodzi tu wiêc oczywiœcie o Radê Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego, która zrzesza wszystkie
organizacje pozarz¹dowe najistotniejsze w Pol-
sce. Chodzi równie¿ o wys³uchanie publiczne – to
bardzo istotny element – bo nie zawsze, jak pañ-
stwo wiecie, ustawy s¹ konsultowane z wykorzy-
staniem takiej formy, jak¹ jest wys³uchanie pub-

liczne. Chodzi te¿ w koñcu o prace z organizacja-
mi. A prace takie trwa³y ju¿ po wniesieniu tej
ustawy do komisji sejmowych. Mam wra¿enie, ¿e
gdyby dzisiaj stanêli tutaj przedstawiciele pol-
skich organizacji pozarz¹dowych, to stwierdziliby
jednoznacznie, ¿e jest to ustawa naprawdê z nimi
skonsultowana. To nie jest dyktat – chocia¿ dyk-
tat to nie jest odpowiednie s³owo – to nie jest coœ,
co sobie wymyœlono w ministerstwie pracy i nagle
przedstawiono… To jest zrobione dla tych organi-
zacji i te organizacje bra³y w konsultacjach czyn-
ny udzia³. Dziêki temu mamy dzisiaj projekt, któ-
ry, mam nadziejê, spowoduje efektywniejsze
wspó³dzia³anie organizacji z organami admini-
stracji publicznej oraz doprecyzowanie wszyst-
kich zasad i form dialogu obywatelskiego.

To tyle, dziêkuj¹c pañstwu za te uwagi popraw-
kowe, które zosta³y w trakcie prac, równie¿ senac-
kich, wniesione. One s¹ bardzo wa¿ne i cenne.

Chcia³bym teraz przez moment odnieœæ siê do
tych kilku uwag, które us³ysza³em, a które poja-
wi³y w pytaniach i które pewnie bêd¹ uzupe³nio-
ne. Nie widzê pana senatora Andrzejewskiego, ale
jest chyba pan senator Cichoñ, którego to komi-
sja negatywnie odnios³a siê do tej nowelizacji.

Chcê powiedzieæ tak. Dla nas by³o to o tyle
oczywiste, ¿e po wyroku S¹du Najwy¿szego
z 2006 r., który uzna³, ¿e spó³ki prawa handlowe-
go mog¹ byæ organizacjami OPP, czyli organiza-
cjami po¿ytku publicznego… No i od 2006 r. nie
ma z tym k³opotu. My chcieliœmy to po prostu do-
precyzowaæ i zapisaæ w tej nowelizacji, ¿e jeœli
spó³ka dzia³a dla zysku, to nie stara siê o status
OPP. Jest to oczywiste. Jeœli jednak stara siê
o status OPP i go otrzyma, to znaczy, ¿e wypraco-
wane, wygenerowane zyski musi przeznaczaæ nie
na podzia³ wœród akcjonariuszy, wœród cz³onków,
tylko na dzia³alnoœæ statutow¹ – to dla nas jest
oczywiste – tym bardziej ¿e w tej nowelizacji abso-
lutnie nie dotykaliœmy dwóch ustaw, to znaczy,
kodeksu spó³ek handlowych i ustawy o partner-
stwie publiczno-prywatnym. Nie mieliœmy ani
aspiracji, ani te¿ potrzeby jakiegokolwiek dotyka-
nia kwestii w tym zakresie.

Pan senator Andrzejewski mówi³ o tym, ¿e jest
tutaj niebezpieczeñstwo zwi¹zane z ustaw¹
o partnerstwie publiczno-prywatnym, ja wiêc
chcê odpowiedzieæ, ¿e ta ustawa ma zastosowa-
nie do przedsiêwziêæ gospodarczych – to chodzi
o wieloletnie zlecenia, o dzia³ania, które maj¹
charakter infrastruktury technicznej. Ale nie do-
tyczy to tych organizacji, które w tym obszarze
funkcjonuj¹. Pan senator Smulewicz bardzo
trafnie na ten temat siê wypowiedzia³. Tak ¿e nie
widzimy tutaj niebezpieczeñstwa, które by mia³o
wskazywaæ na to, ¿e spó³ka dzia³aj¹ca w celu
uzyskania zysku mo¿e byæ równie¿ organizacj¹
po¿ytku publicznego. Nie mo¿e byæ, nie stara siê
wtedy o ten status i jest po prostu zwyk³¹ spó³k¹
prawa handlowego.
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Pewnie bêd¹ pytania, wiêc nie chcia³bym prze-
d³u¿aæ. Jeszcze raz pañstwu dziêkujê za wk³ad
w tê nowelizacjê, czyli za te wszystkie poprawki,
które uzgodniliœmy w czasie posiedzeñ komisji
i które rz¹d akceptuje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Chcia³abym przypomnieæ pañstwu senatorom,

¿e dziœ o godzinie 12.00 bêdziemy mieli przerwê
w obradach. Nast¹pi otwarcie wystawy, któr¹
pañstwo mieli ju¿ okazjê ogl¹daæ w kuluarach Se-
natu – to tak tytu³em informacji.

Jeœli pañstwo bêdziecie mieli du¿o pytañ, to
ewentualnie po tej przerwie bêdziemy kontynuo-
waæ. Ale teraz oczywiœcie zaczynamy, bo mamy je-
szcze dwanaœcie minut.

Pan senator Zbigniew Meres, pan senator Pawe³
Klimowicz i pani senator Ma³gorzata Adamczak.

Bardzo proszê, pan senator.

Senator Zbigniew Meres:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Zgodnie

z ustaw¹ zwan¹ w skrócie ustaw¹ o zarz¹dzaniu
kryzysowym odk³adane s¹ pieni¹dze na ewentual-
ne potrzeby wynikaj¹ce z powsta³ych klêsk ¿ywio³o-
wych. W ustawie, która jest w tej chwili procedowa-
na, mamy trzy dodane artyku³y: 11a, 11b i 11c. Je-
dnakowa formu³a tych artyku³ów mówi, ¿e w razie
wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej, katastrofy natural-
nej lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 18 kwietnia, mo¿na poza konkursem
i bez stosowania zapisów ustawy o zamówieniach
publicznych zlecaæ organizacjom zadania, które bê-
d¹ w okreœlony sposób finansowane. Zw³aszcza
w art. 11c, gdzie przywo³uje siê równie¿ jednostki
ochrony przeciwpo¿arowej, okreœlone w art. 15
pkt 6 i pkt 7, czyli ochotnicze stra¿e po¿arne
i Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP.

Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy po to
jest wprowadzana ta regulacja, aby mieæ mo¿li-
woœæ finansowania tych dzia³añ, bo z tym s¹ naj-
wiêksze problemy i trudnoœci w konkretnych
przypadkach.To jest jedna sprawa.

I drugie pytanie z tym zwi¹zane. Czy bêd¹ ogra-
niczenia w udzielaniu zlecenia poza ustaw¹ o za-
mówieniach publicznych, ograniczenia co do
wielkoœci tych zleceñ? Mówiê o ograniczeniach
kwotowych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Klimowicz.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, kto bêdzie odpowiada³ za zo-

bowi¹zania zaci¹gniête przez stowarzyszenia
zwyk³e? Jest to szczególnie istotne ze wzgledu na
bardzo szeroki zakres inicjatyw lokalnych, takich
jak budowa, rozbudowa lub remonty dróg, kana-
lizacji, sieci wodoci¹gowej, budynków oraz obiek-
tów architektury stanowi¹cych w³asnoœæ jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Czy zgodnie z for-
mu³¹ wynikaj¹c¹ z art. 33 1 kodeksu cywilnego
odpowiedzialnoœæ tak¹ ponosiæ bêd¹ cz³onkowie
stowarzyszenia zwyk³ego? Kodeks cywilny
w art. 33 1 mówi : „§1. Do jednostek organizacyj-
nych, nie bêd¹cych osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zgodnoœæ prawn¹, stosuje siê
odpowiednio przepisy o osobach prawnych; §2.
Je¿eli przepis odrêbny stanowi inaczej, za zobo-
wi¹zania jednostki, o której mowa w §1 odpowie-
dzialnoœæ subsydiarn¹ ponosz¹ jej cz³onkowie.
Odpowiedzialnoœæ taka powstaje z chwil¹, gdy je-
dnostka organizacyjna sta³a siê niewyp³acalna”.

Chcia³bym wiedzieæ, Panie Ministrze, ile dzia³a
aktualnie stowarzyszeñ zwyk³ych powo³anych
przez ich cz³onków zgodnie z intencj¹ prowadze-
nia dzia³alnoœci odformalizowanej. Ich status zo-
staje teraz arbitralnie zmieniony. Czy taka zmia-
na nie narusza wolnoœci zrzeszania siê?

Czy ju¿ istniej¹ce i dzia³aj¹ce stowarzyszenia
zwyk³e bêd¹ funkcjonowaæ, Panie Ministrze, we-
d³ug ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu
17 grudnia 2009 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publi-
cznego, wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pani senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy poza siedmioma miliona-

mi osób, które skorzysta³y z mo¿liwoœci przekaza-
nia jednoprocentowego odpisu za ubieg³y rok,
rz¹d dostrzega równie¿ inne grupy podatników?
W szczególnoœci chodzi mi o szeœæ milionów eme-
rytów i rencistów, którzy chêtnie skorzystaliby
z takiej mo¿liwoœci.

I jeszcze inna sprawa. Je¿eli stowarzyszenie
prowadzi warsztaty i ma problem z lokalem, to czy
ten 1% po¿ytku bêdzie mog³o na przyk³ad przeka-
zaæ na rozbudowê lub budowê warsztatów? To by-
³oby wszystko. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Bardzo dziêkujê.
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie! Dziêkujê panu senatorowi Meresowi za
to pytanie, bo w³aœnie po to stworzyliœmy tê mo¿li-
woœæ. W pewnych sytuacjach, które by³y wymie-
niane przez pana senatora, szczególnie w czasie
klêsk ¿ywio³owych, takie organizacje jak ochotni-
cze stra¿e po¿arne mog¹ byæ finansowane z tych
Ÿróde³ bez wszystkich procedur konkursowych.
W sytuacji nag³ej potrzeby dzia³ania nie ma czasu
na przeprowadzanie tego typu procedur. Œrodki
wykorzystane w niezbêdnym wtedy zakresie nie
bêd¹, o ile mi wiadomo, ograniczane, i bêdzie mo¿-
na zap³aciæ na przyk³ad za paliwo w czasie akcji po-
wodziowej. Po to ten przepis zosta³ zapisany w tej
ustawie.

Panu senatorowi Klimowiczowi odpowiem na
pytanie na piœmie, bo ono jest dosyæ rozbudowane.
Powiem na razie, ¿e chodzi generalnie o inicjatywê
lokaln¹. Chcê powiedzieæ, ¿e w tej nowelizacji, któ-
r¹ robi miêdzy innymi pan senator Abgarowicz, bê-
dziemy chcieli kwestiê dotycz¹c¹ stowarzyszeñ
zwyk³ych jednoznacznie okreœliæ. Nasza dyskusja,
któr¹ prowadziliœmy w tej kwestii, wynika z tego,
¿e… Pan senator sugerowa³, ¿e w inicjatywie lokal-
nej mamy dodatkowy podatek, czy kolejne…

(G³os z sali: To nie to.)
To nie to. To nie o to chodzi.
(Senator Pawe³ Klimowicz: Dopiero zadam o to

pytanie.)
Dobrze. W takim razie jeœli pan pozwoli, Panie

Senatorze, to ja siê do tego odniosê na piœmie.
Dzisiaj nie mogê jednoznacznie, w sposób rzetel-
ny, ustosunkowaæ do tego pytania.

Pani senator Adamczak pyta o emerytów, o to,
czy mogliby przekazywaæ 1% na dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego. Rozwa¿amy tak¹ mo¿liwoœæ,
¿eby emeryci, których jest, jak s³usznie pani po-
wiedzia³a, ponad szeœæ milionów, a chyba nawet
wiêcej, mogli staæ siê partnerami w tym przekazy-
waniu. Przypomnê tylko, ¿e w tym roku pañstwo
wspar³o organizacje pozarz¹dowe poprzez ten 1%
kwot¹ w wysokoœci 390 milionów z³, a wiêc prawie
400 milionami z³, które s¹ w obrocie poza takimi
funduszami na przyk³ad jak Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. W sumie siêga to kwoty pó³ mi-
liarda z³.

I oczywiœcie wutezety, warsztaty terapii zajê-
ciowej, finansowane poprzez ten jednoprocento-
wy odpis mog¹ wykorzystaæ te œrodki na remonty
czy na modernizacjê lokali.

(G³os z sali: A na budowê?)
Na budowê nie, bo to s¹ œrodki… Tu chodzi

o modernizacjê. Na budowê od podstaw s¹ inne
œrodki, za te siê nie buduje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Kogut chce zadaæ pytanie, tak?
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak.)
Dobrze.
Czy ktoœ jeszcze… Pani senator Fetliñska i pan

senator Kraska. Po tych trzech pytaniach zrobimy
przerwê.

Proszê.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Ministrze, dyskusja w Komisji Rodziny

i Polityki Spo³ecznej by³a bardzo konstruktywna,
pan dyrektor z ministerstwa pracy odpowiada³
na pytania konkretnie, ale ja mam jeszcze jedno
pytanie. Ja nie ukrywam, Drodzy Pañstwo, ¿e
czekam z utêsknieniem na modernizacjê ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej czym prê-
dzej, ¿eby umocowaæ PFRON jako podmiot. Moje
dzisiejsze pytanie idzie w tym samym kierunku
co w komisji. Chcia³bym wiedzieæ, Panie Mini-
strze, kiedy my uregulujemy sprawy tego jedno-
procentowego odpisu. Organizacji pozarz¹do-
wych jest szeœæ tysiêcy. Niech one siê w koñcu
rozliczaj¹ z tego, na co spo¿ytkowa³y ten 1%. Ja
mówiê jako prezes jednej z najpotê¿niejszych or-
ganizacji. Te organizacje powstaj¹ jak grzyby po
deszczu i ten 1% jest niew³aœciwie wykorzysty-
wany. Gros œrodków idzie na sprawy administra-
cyjne, nie na wsparcie tych stowarzyszeñ. Przez
ca³y czas moje myœlenie, i tu zadajê panu publi-
cznie pytanie, idzie w tym kierunku, ¿eby by³o
tak, ¿e przyk³adowo moja fundacja otrzymuje ten
1% i ja muszê w pewnym okresie wykazaæ, na co
ten 1% spo¿ytkowa³em. Ja akurat rozliczam siê
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji, w Ministerstwie Zdrowia i w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale teraz
zadajemy pytania, Panie Senatorze.)

Tak, to jest konkretne pytanie. Kiedy to bêdzie
unormowane? Jest znowelizowany art. 23 chyba,
jak siê nie mylê, Panie Dyrektorze, ale ja uwa¿am,
¿e to jest za ma³o. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy bardzo.
Kto teraz?
Pani senator ipotempansenatorKraska.Proszê.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam, Panie Ministrze, krótkie pytania.
Czy œrodki przeznaczone przez podatnika dla

konkretnego dziecka na leczenie podlegaj¹ opo-
datkowaniu czy te¿ nie? To pierwsze pytanie.
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Drugie pytanie. Je¿eli podatnik wska¿e
w swoim PIT jak¹œ konkretn¹ organizacjê, której
przekazuje œrodki, a ona w miêdzyczasie, mija
przecie¿ kilka miesiêcy, przestaje istnieæ, to komu
urz¹d skarbowy przekazuje te œrodki, czy wzywa
podatnika, jak prowadzi korektê?

I trzecie pytanie, ju¿ bardzo krótkie. Dlaczego
w radzie wojewódzkiej jest wyodrêbniony oddziel-
nie przedstawiciel marsza³ka województwa i sej-
miku województwa? To jest przecie¿ jeden samo-
rz¹d województwa. Co by³o przyczyn¹, ¿e tak do-
k³adnie wyeksponowano te dwa elementy w³adzy
samorz¹dowej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy rz¹d zamierza wprowa-

dziæ jakieœ zmiany dotycz¹ce przyspieszenia
przekazywania œrodków z tego jednoprocentowe-
go odpisu na rzecz organizacji po¿ytku publicz-
nego? Jak wiemy, urzêdy skarbowe maj¹ obo-
wi¹zek prawny przekazania tych œrodków do
1 lipca, ale zdarza siê, ¿e niestety trwa to trochê
d³u¿ej. Czy jest jakaœ mo¿liwoœæ, aby œrodki tra-
fia³y do tych organizacji zdecydowanie wczeœ-
niej? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo.
Rozpocznê od pytania pana senatora Kraski.

To jest problem bardziej ministra finansów ni¿
nasz. Ja odpowiem ogólnie, ¿e my domagamy
siê, ¿eby jak najszybciej te œrodki by³y urucha-
miane. W tym roku rzeczywiœcie dotar³y one tro-
chê póŸniej i to wywo³a³o okreœlone perturbacje.
Organizacje pozarz¹dowe jednak rozumia³y, ja-
kie by³y przyczyny tego stanu rzeczy. Ale oczywi-
œcie staramy siê i bêdziemy siê staraæ, ¿eby tam-
tegoroczne 390 milionów jak najszybciej zosta³o
przekazane, bo trudno, ¿eby one te¿ by³y loko-
wane. Myœlimy o tym, ¿eby to odbywa³o siê jak
najszybciej.

Pani senator Fetliñska, pytanie czy te œrodki s¹
opodatkowane. Ja powiem szczerze, patrzê w tej
chwili na swoich dyrektorów, ¿e by³em przekona-
ny, ¿e nie, ale…O ile mi wiadomo, nie s¹ opodat-
kowane. Tak, dyrektorzy potwierdzaj¹, nie s¹ te
œrodki opodatkowane.

Co dzieje siê z pieniêdzmi, jeœli w miêdzyczasie
organizacja przestaje istnieæ. One s¹ zwracane do
urzêdu skarbowego i póŸniej przekazywane do
Skarbu Pañstwa i w tym obszarze funkcjonuj¹.

I trzecie pytanie, Pani Senator, bo chyba trze-
ciego…

(SenatorStanis³awKogut: Jeszczemojepytanie.)
Ja wiem, zaraz panu senatorowi odpowiem.
(Senator Janina Fetliñska: Dlaczego w radzie

wojewódzkiej jest oddzielnie przedstawiciel mar-
sza³ka…)

Chodzi³o o to w tej nowelizacji, i to zosta³o zaak-
ceptowane, ¿eby zarówno sejmik województwa,
czyli cia³o z³o¿one z radnych mia³o swojego przed-
stawiciela, na przyk³ad z jakiejœ komisji, no i ¿eby
by³ cz³onek zarz¹du… nawet nie cz³onek zarz¹du,
tylko ktoœ wskazany przez urz¹d, to znaczy zarz¹d
województwa samorz¹dowego, ¿eby by³y dwie
osoby, ¿eby by³ pewien dualizm. Inaczej nie potra-
fiê tego w tej chwili wyt³umaczyæ.

Co do pytania pana senatora Koguta, to na pe-
wno te œrodki nie s¹ pozostawione same sobie,
Szanowny Panie Senatorze. One s¹ kontrolowa-
ne. Pracujemy nad tym, w komisji to siê pojawi³o
i pan dyrektor o tym mówi³, ¿eby doprecyzowaæ
przepisy, ¿eby w sprawozdawczoœci by³o powie-
dziane, na co te œrodki bezpoœrednio s¹ wydatko-
wane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
Jak rozumiem, nie bêdzie wiêcej pytañ. Zrobi-

my teraz przerwê, a potem… Zgadzaj¹ siê pañ-
stwo senatorowie, tak?

A wiêc zarz¹dzam przerwê w obradach do
12.30. Po przerwie przeprowadzimy dyskusjê nad
tym punktem porz¹dku, który w tej chwili oma-
wiamy. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 01
do godziny 12 minut 33)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym, co ju¿ czêœciowo siê sta³o.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz nie-
których innych ustaw.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
senatorowie zadawali pytania przedstawicielowi
rz¹du.

(Senator Pawe³ Klimowicz: Przepraszam, mam
wniosek formalny…)
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Obecnie mo¿emy przejœæ do dyskusji.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

Proszê o zabranie g³osu senatora Wiatra.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Pawe³ Klimowicz: W kwestii formal-

nej.)
Proszê.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Przepraszam bardzo, ale przed og³oszeniem
przerwy pani marsza³ek Bochenek powiedzia³a,
¿e bêdzie mo¿na jeszcze zadawaæ pytania mini-
strowi. Ja przygotowa³em siê do zadawania py-
tañ.

(G³os z sali: Ale otwarto dyskusjê.)
(G³os z sali: I nie ma ministra.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Jeszcze praw-

dopodobnie wróci.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nie ma ministra. Musielibyœmy…
(Senator Pawe³ Klimowicz: Ale ja mam trzy wa¿-

ne pytania.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mam wra¿enie, ¿e

pani marsza³ek pyta³a i by³o powiedziane, ¿e lista
jest wyczerpana. Pan senator, który prowadzi li-
stê… Lista pytañ do ministra by³a wyczerpana.)

(Senator Pawe³ Klimowicz: Tak? A to przepra-
szam bardzo.)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: By³o powie-
dziane, ¿e zamykamy etap pytañ.)

(Senator Sekretarz Andrzej Szewiñski: Lista py-
tañ by³a wyczerpana i pan minister wyszed³.)

Dobrze.
Proszê pañstwa, sytuacja jest taka, ¿e lista

osób pytaj¹cych zosta³a zamkniêta.
Wobec tego ponownie otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wiatra.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie!
Sala jest stosunkowo pustawa, ale widzê

dwóch sprawozdawców komisji, wiêc przynaj-
mniej tyle. Proszê pañstwa, sprawa jest wa¿na…
Trochê bolejê, ¿e sala jest pustawa, bo chcê po-
wiedzieæ o wa¿nej sprawie, no ale trudno.

Sprawy organizacji po¿ytku publicznego s¹
wa¿ne. I muszê powiedzieæ, ¿e tak¿e w Senacie ma
to odzwierciedlenie, bo jest chocia¿by Parlamen-
tarny Zespó³ do spraw Wspó³pracy z Organizacja-
mi Pozarz¹dowymi, s¹ te¿ inne zespo³y, chocia¿by
zespó³ do spraw harcerstwa czy zespó³ do spraw
sportu.

Muszê powiedzieæ, ¿e szerzy siê jakiœ taki en-
tuzjazm i optymizm w zwi¹zku z t¹ dzia³alnoœci¹,
zreszt¹ dzisiaj na tej sali od 10.00 te¿ by³. Ale chcê
te¿ powiedzieæ, ¿e my, stanowi¹c prawo, musimy
dostrzegaæ tak zwane plusy dodatnie i ujemne.
Niestety te, ¿e tak powiem, plusy ujemne równie¿
siê pojawiaj¹. W pytaniach, i do sprawozdawców
komisji, i do pana ministra, ju¿ trochê siê uja-
wnia³o, ¿e widzimy pewne niebezpieczeñstwa.
Muszê powiedzieæ, ¿e mia³em okazjê pracowaæ
nad projekt tej ustawy, zanim powsta³a. Jako do-
radca pana premiera Buzka pracowa³em w zespo-
le rz¹dowym, miêdzyresortowym i mia³a to byæ
trochê inna ustawa. Wtedy to mia³a byæ trochê in-
na ustawa. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e wed³ug zamys-
³u twórców tej ustawy zakres podmiotów, które
ustawa objê³a, mia³ byæ du¿o mniejszy. Przecie¿
jest wysyp, jest masa organizacji, organizacyjek,
podmiotów i podmiocików i rzeczywiœcie mo¿e
jest tak… To jest kwestia funkcji celu, tego, czy
nam bardziej zale¿y na o¿ywieniu spo³eczeñstwa,
czy bardziej na po¿ytku z dzia³alnoœci tych organi-
zacji. I w koñcowej frazie chyba wypowiedzi pana
ministra zabrzmia³ ten ton, by³a mowa o skut-
kach takiego spo³eczeñstwa obywatelskiego.

Ale tak naprawdê ca³y czas mówimy o tym, ja-
kie to s¹ wspania³e organizacje. Gdy mówi siê
o patologiach, jakie tutaj s¹, to trzeba powiedzieæ,
¿e one dotycz¹ ró¿nych obszarów. Taka najbar-
dziej rzucaj¹ca siê w oczy, to jest niezwykle ostry
PR w zakresie pozyskiwania 1%. Po prostu chwi-
lami tego nie da siê ogl¹daæ, bo organizacje na
przyk³ad s³u¿¹ce niepe³nosprawnym pokazuj¹
przesadnie tê niepe³nosprawnoœæ i nagle okazuje
siê, ¿e dla niepe³nosprawnego ta niepe³nospra-
wnoœæ jest wiêksz¹ wartoœci¹, ni¿ gdyby on by³
sprawny, gdy¿ jest to przedmiotem takiego zainte-
resowania, takiego, ¿e tak powiem, ho³ubienia, ¿e
nawet mo¿na mówiæ o pewnej wartoœci material-
nej tej niepe³nosprawnoœci. Tutaj trzeba pewnej
refleksji, tak¿e wœród nas, stanowi¹cych prawo,
tak¿e wœród animatorów. Widzimy, ¿e coraz bar-
dziej… Powstaje nowy dzia³ administracji rz¹do-
wej, który ma to koordynowaæ, do tej pory by³ je-
den punkt, teraz bêd¹ dwa. Widaæ, ¿e to siê nies³y-
chanie rozszerza.

Muszê powiedzieæ, ¿e podzielam w¹tpliwoœci,
o których mówi³ pan senator Cichoñ, dotycz¹ce
dalszego rozszerzenia katalogu zarówno materii,
która ma byæ przedmiotem dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego, jak te¿ i podmiotów, które mog¹ siê
stawaæ organizacjami po¿ytku publicznego, bo
mog¹ to byæ i spó³dzielnie, i spó³ki z o.o., i spó³ki
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akcyjne, i kluby sportowe. Chcê powiedzieæ, ¿e
jest to o tyle wa¿na decyzja, ¿e ³atwo siê daje, a du-
¿o trudniej siê odbiera. Jeœli oka¿e siê, ¿e to Ÿle
dzia³a, bêdzie nies³ychanie ciê¿ko z tego siê wyco-
faæ.

Sprawa druga. Zbyt równ¹ miarê przyk³ada siê
do tych organizacji, a s¹ one bardzo ró¿ne. Doty-
czy to wielkoœci tych organizacji, ich misji, ich
charyzmatu, ich formu³y, udzia³u wolontariuszy.
Powiedzmy sobie, ¿e s¹ takie organizacje, które
powsta³y po to… W momencie, kiedy ta ustawa
by³a procedowana, ja czu³em na plecach oddech
tych, którzy ju¿ mieli je zak³adaæ, bo oni czekali,
¿e ta ustawa bêdzie, oni stworz¹ organizacje i to
ju¿ bêdzie. Jestem nies³ychanie ostro¿ny, ¿eby ty-
mi s³owami nie uraziæ tych wspania³ych, których
jest – nie potrafiê tego okreœliæ dok³adnie – 90%,
85% czy 95%, ale my musimy widzieæ ca³oœæ obra-
zu. Chyl¹c czo³a przed tymi wspania³ymi, trzeba
jednak dostrzec, ¿e jest to olbrzymi sektor finan-
sów, który poszerza siê, a poziom kontroli jest co-
raz ni¿szy. Muszê powiedzieæ, ¿e by³a tu mowa
o kosztach ogólnych, ale i wynagrodzeniach lide-
rów i wielu innych sprawach, które s¹ jednak bar-
dzo zró¿nicowane.

Pan senator Augustyn bodaj¿e przywo³ywa³
stan z czasów II Rzeczypospolitej. Ale, Panie Se-
natorze, to by³y stowarzyszenia wy¿szej u¿ytecz-
noœci. Ile ich by³o? Jakie one by³y? Muszê powie-
dzieæ tak: ja od ponad czterdziestu lat dzia³am
w harcerstwie i jak patrzê na tych instruktorów
harcerskich… Z panem senatorem Rulewskim
rozmawialiœmy o tym rok temu. S¹ lepsi i gorsi. S¹
wpadki. To s¹ wariaci, nawiedzeni m³odzi ludzie.
Ale jak¹ iloœæ czasu oni poœwiêcaj¹? Tysi¹ce go-
dzin! Tysi¹ce godzin! A wiem, ¿e s¹ inne, podobne
organizacje. I teraz nagle siê okazuje, ¿e stowarzy-
szenie, które siê sk³ada z trzech osób, jest tak sa-
mo wa¿ne jak inne. Chyba to nie jest dobre, chyba
to nie jest dobre.

Powiem tak: s¹ w tej nowelizacji dobre i oczeki-
wane zapisy, dlatego namawiam panów senato-
rów – a czasu jest niewiele – ¿eby jednak w tym za-
kresie, który uwa¿amy za stosowny, zg³osiæ po-
prawki, bo jeszcze potem na posiedzeniu komisji
bêdzie mo¿liwoœæ zastanowienia siê nad nimi. Je-
œli tego teraz nie zrobimy, to i tak ta maszynka bê-
dzie siê krêciæ.

Muszê powiedzieæ, ¿e ja szczególnie zaj¹³em siê
spraw¹, o któr¹ s³usznie pyta³ pan senator Klimo-
wicz, dotycz¹c¹ stowarzyszeñ zwyk³ych. Proszê
pañstwa, co to jest stowarzyszenie zwyk³e? By³a
wczeœniej mowa o tym, ¿e pan senator Abgarowicz
przygotowuje jak¹œ nowelizacjê, wiêc mo¿e
wstrzymajmy siê, mo¿e nie róbmy tego teraz. Nie
ruszajmy tego jednego zapisu, tylko poczekajmy
i zróbmy to dobrze. Stowarzyszenie zwyk³e to s¹
trzy osoby. Nie ma ono statutu, nie ma w³adz. Ja-

ka jest odpowiedzialnoœæ? Zg³oszenie dzia³alno-
œci, regulamin napisany na kolanie, mo¿e nie na
kolanie, bo nie chcê przesadzaæ. A zabezpiecze-
nia? A zdolnoœæ realizacji? Proszê pañstwa, je¿eli
podmiot siê zg³osi, to jak prezydent miasta czy
marsza³ek mo¿e odmówiæ? Nie mo¿e odmówiæ.
A potem siê oka¿e, ¿e ktoœ w ogóle czegoœ nie reali-
zuje, bo nie potrafi. Jakie s¹ skutki? Jakie s¹ san-
kcje? A poza tym nawet je¿eli wprowadza siê tutaj
sankcje, o których pan senator mówi³, i oka¿e siê,
¿e ono zostanie wykreœlone, po uporczywym, czyli
dwu- czy trzykrotnym… To te trzy osoby zak³ada-
j¹ nowe stowarzyszenie. Przecie¿ tak nie mo¿na!
Tworzenie stowarzyszenia, statut, piêtnaœcie
osób, zarz¹d, walne zebranie, organ kontroli we-
wnêtrznej, stosowny nadzór starosty itd. Czy to
jest takie trudne do spe³nienia? Otó¿ ja powie-
dzia³bym nawet tak: je¿eli rzeczywiœcie jednym
z celów pañstwa jest o¿ywienie tej aktywnoœci
spo³eczeñstwa, spo³eczeñstwa obywatelskiego,
tak¿e poprzez ten 1% i organizacje po¿ytku publi-
cznego, to nie wiem, czy nie jest psuciem pañstwa
wprowadzanie tych stowarzyszeñ zwyk³ych. Bo
proszê zobaczyæ, czy tak ciê¿ko jest przekroczyæ
próg stowarzyszenia zwyk³ego. A je¿eli nawet oka-
¿e siê, o co pyta³a pani senator Fetliñska, ¿e rze-
czywiœcie jest jakaœ unikatowa niepe³nospra-
wnoœæ i nie warto siê skupiaæ w piêtnaœcie osób,
to wystarcz¹ trzy osoby, ale takie trójki mog¹ siê
skupiæ w jakiœ wiêkszy organizm. I to jest dla mnie
dzia³alnoœæ propañstwowa. Chodzi o to, ¿ebyœmy
tworzyli te¿ wiêksze organizmy, zorganizowane,
a pañstwo ma zapewniæ do tego instrumenty, tym
bardziej ¿e… Ja nie wiem, ale to trochê tak zaczy-
na wygl¹daæ, ¿e organizacja, która nie jest organi-
zacj¹ po¿ytku publicznego, jest gorsza, ¿e jak nie
ma umowy z urzêdem miasta czy 1%, to jest gro-
sza. Czy to jest wolontariuszom potrzebne? Nie.
To jest potrzebne szefom, liderom, tym, którzy
bior¹ wynagrodzenie, wolontariuszom to nie jest
potrzebne. I ja siê bojê… Zreszt¹ wypowiedŸ pana
senatora Klimowicza by³a bardzo trafna i dobrze
przygotowana. Powiedzia³, ¿e z jednej strony siê
boimy, bo dajemy uprawnienia trzem osobom,
stowarzyszeniu zwyk³emu, a z drugiej strony, je-
¿eli damy takie uprawnienia, to w œlad za tym pój-
dzie obostrzenie dotycz¹ce zrzeszania siê w sto-
warzyszenia zwyk³e, ¿e te najzwyklejsze stowarzy-
szenia, które powstaj¹ w zwi¹zku z jakimiœ w ogó-
le epizodycznymi sprawami, bêd¹ mia³y wy¿sz¹
barierê, a my tego nie chcemy, bo to jest znowu¿
ograniczanie wolnoœci obywatelskich.

Ma³o tego, je¿eli mówimy, proszê pañstwa,
o rozwarstwieniu tej dzia³alnoœci, to cztery milio-
ny to jest du¿o, dla mnie to jest du¿o. Pamiêtam
czasy, gdy w ZHP by³o trzy i pó³ miliona cz³onków.
Jacy to byli cz³onkowie? I jacy to s¹ wolontariu-
sze? Cztery miliony. Mo¿e bardzo dobrzy. Ale zo-
baczmy, ¿e mo¿e byæ milion wolontariuszy bardzo
zaanga¿owanych, dwa miliony œrednio, nastêpny

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego

104 i o wolantariacie oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(senator K. Wiatr)



milion mniej. Chodzi o to, ¿eby to jakoœ próbo-
waæ… Nie chcê wprowadzaæ do ustawy takich ka-
tegorii, ale mówimy o sprawach jednak na styku
z finansami pañstwa, o sprawach niezwykle wa¿-
nych. Jaki jest poziom etatyzacji? Jaki procent
uzyskanych œrodków idzie do adresata? To jest
niezwykle wa¿ny parametr. Nie chcê siê odwo³y-
waæ… Na pocz¹tku by³y takie entuzjastyczne wy-
powiedzi o pewnych konkretnych przedsiêwziê-
ciach, nawet z ostatniego czasu… Zarobki szefów.
Pamiêtam ustawê kominow¹ wobec zarobków
szefów organizacji. A wiêc jednak nawia³bym do
pewnego namys³u. Przesadny brak zasad mo¿e
nie byæ najlepszy. Je¿eli mówimy o tym, ¿e s¹ czte-
ry miliony wolontariuszy, a siedem milionów osób
wp³aci³o 1%, to ju¿ widaæ, ¿e to Ÿle dzia³a. To zna-
czy, ¿e jeden wolontariusz ile przyprowadzi³ osób,
które zap³aci³y 1%? Nawet nie dwie. Sam zap³aci³,
wiêc zostaje jeszcze nieca³a jedna osoba. To zna-
czy ¿e jest Ÿle, ¿e jednak rozwi¹zania ustawowe
nie zmierzaj¹ w tym kierunku, ¿eby to wzmac-
niaæ.

I dlatego sk³adam poprawkê, a¿eby na tym eta-
pie prac jednak wykreœliæ te stowarzyszenia
zwyk³e, czyli na tym etapie legislacji anulowaæ ca-
³¹ poprawkê dotycz¹c¹ prawa o stowarzysze-
niach. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiaj w sprawozdaniach pad³o wiele ciep³ych

s³ów pod adresem organizacji pozarz¹dowych,
dzia³aj¹cych non profit, korzystaj¹cych jako orga-
nizacje po¿ytku publicznego z 1%. Przy okazji tej
ustawy, która jest obszern¹ nowelizacj¹, oba-
wiam siê, zaprzepaszczona zostanie ta idea, która
zosta³a piêknie wyra¿ona w pierwotnym tekœcie
ustawy z 2003 r. Dowiedzieliœmy siê dzisiaj, ¿e 1%
w skali roku, to jest 390–400 milionów z³. I myœlê,
¿e ta kwota powoduje pewne zainteresowanie nie-
których podmiotów.

Ja osobiœcie ograniczê siê tylko do jednej kwe-
stii, wspomnianej ju¿ wczeœniej, która by³a przed-
miotem burzliwej dyskusji podczas posiedzenia
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, któremu mia³em zaszczyt przewodniczyæ.
Wtedy to, podczas posiedzenia komisji, z³o¿y³em
poprawkê, aby spó³ki akcyjne i spó³ki z ograniczo-
n¹ odpowiedzialnoœci¹ nie mog³y byæ organizacja-
mi po¿ytku publicznego. Poprawka ta zosta³a
przyjêta, ale póŸniej nikt z senatorów nie opowie-

dzia³ siê za ca³oœci¹ ustawy i dlatego te¿ poprawka
przepad³a wraz z ustaw¹.

A ca³a dyskusja koncentrowa³a siê w³aœnie wo-
kó³ potrzeby i zasadnoœci rozszerzenia krêgu pod-
miotów korzystaj¹cych jako organizacje po¿ytku
publicznego z tego 1%. Idea jest piêkna i rozbudo-
wuje siê, a ca³a ustawa wydaje siê s³u¿yæ dobre-
mu celowi, ale z mojego prawniczego doœwiadcze-
nia wiem, ¿e o jakoœci ustawy najczêœciej decydu-
j¹ konkretne, precyzyjne i bardzo w¹skie zapisy.
I to niebezpieczeñstwo w tej wielkiej i dobrze opa-
kowanej, ¿e tak powiem, ustawie sprowadza siê
w³aœnie do rozszerzenia katalogu podmiotów.

Drodzy Pañstwo, co oznacza spó³ka z ograniczo-
n¹ odpowiedzialnoœci¹ niedzia³aj¹ca z chêci zys-
ku? To mo¿e byæ spó³ka zatrudniaj¹ca wiele osób,
które bardzo dobrze zarabiaj¹ i wobec tego mog¹
nie wypracowywaæ zysku, bo to wszystko, co wy-
pracuj¹, poch³on¹ koszty dzia³alnoœci, a wiêc zys-
ku nie bêdzie, je¿eli zaœ bêdzie niewielki, to zosta-
nie przeznaczony na jak¹œ skromn¹ dzia³alnoœæ
charytatywn¹ czy inn¹, zapisan¹ w ustawie. O ja-
kie pieni¹dze mo¿e chodziæ w przypadku wynagro-
dzenia? A wiêc ustawa podwy¿sza wysokoœæ za-
robków do trzykrotnoœci przeciêtnego miesiêczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw. To
przeciêtne wynagrodzenie jest co miesi¹c okreœla-
ne przez G³ówny Urz¹d Statystyczny. Dla przyk³a-
du podam, ¿e w listopadzie 2009 r. przeciêtne wy-
nagrodzenie wynosi³o 3 tysi¹ce 403 z³, a wiêc za-
trudnienie osoby w spó³ce z o.o. mo¿e kosztowaæ
trzykrotnoœæ tej wielkoœci, czyli blisko 10 tysiêcy z³.
Takich osób w spó³ce mo¿e byæ nieograniczona li-
czba. W ten sposób tworzy siê wielkie koszty i mo¿-
na mówiæ o tym, ¿e spó³ka dzia³a bez chêci zysku,
zaœ wszyscy w niej dobrze zarabiaj¹.

Myœlê, ¿e troszcz¹c siê, i s³usznie, o organizacje
po¿ytku publicznego, a jednoczeœnie rozszerzaj¹c
katalog poprzez wprowadzenie spó³ki prawa han-
dlowego, spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialno-
œci¹, tak na dobr¹ sprawê uderzamy w œwietnie
dotychczas funkcjonuj¹ce organizacje po¿ytku
publicznego. I w tym w³aœnie widzê g³ówne nie-
bezpieczeñstwo zwi¹zane z t¹ ustaw¹, dlatego te¿
moja poprawka zmierza do wykreœlenia w art. 1
ust. 3 pktu 4. Dodam, ¿e w tym punkcie jest rów-
nie¿ mowa o klubach sportowych, ale przecie¿
œrodki na dzia³alnoœæ sportow¹ mo¿na pozyski-
waæ wtedy, kiedy tworz¹ siê stowarzyszenia spor-
towe, zatem nie musz¹ to byæ kluby sportowe.

By³a te¿ mowa o tym, ¿e w koñcu to obywatel
bêdzie decydowa³, na co przeka¿e 1%. To prawda,
ale je¿eli ktoœ jest zatrudniony w spó³ce akcyjnej,
jest pracownikiem spó³ki akcyjnej, to wyobra¿am
sobie, jaka presja bêdzie wywierana i jaka bêdzie
kontrola tego, kto i na co bêdzie przekazywa³ 1%.
Bojê siê, ¿e to wszystko doprowadzi do wypacze-
nia szlachetnej instytucji po¿ytku publicznego.

Proszê uprzejmie o przyjêcie mojej poprawki.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym siê skupiæ w szczególnoœci na

dwóch kwestiach dotycz¹cych przyjêtej przez
Sejm 17 grudnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz niektórych innych ustaw. Mianowicie na
zapisie o stowarzyszeniach i na pojêciu inicjatywy
lokalnej.

Do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. wprowa-
dzono zapis: „Stowarzyszenie zwyk³e mo¿e we
w³asnym imieniu nabywaæ prawa, zaci¹gaæ zobo-
wi¹zania, pozywaæ i byæ pozywane”. W uzasadnie-
niu opisane jest to jako nadanie u³omnej osobo-
woœci prawnej. Zmiana statusu prawnego stowa-
rzyszeñ zwyk³ych jest pozornie szlachetna. Zgod-
nie z uzasadnieniem „obywatele przejawiaj¹cy
wolê wykonania inicjatywy lokalnej powinni zor-
ganizowaæ siê w okreœlonej formie prawnej w celu
uzyskania podmiotowoœci prawnej jako grupa, co
jest konieczne do zapewnienia poprawnoœci obro-
tu prawnego oraz u³atwienia wspó³pracy. W pol-
skim systemie prawnym naturaln¹ formu³¹ adek-
watn¹ do charakteru dzia³añ podejmowanych
w ramach inicjatywy lokalnej jest stowarzyszenie
zwyk³e. Dotychczasowa konstrukcja prawna tego
stowarzyszenia zak³ada prosty sposób jego utwo-
rzenia przez uchwalenie regulaminu dzia³alnoœci
oraz poinformowanie organu nadzoruj¹cego. Nie
nadaje jednak stowarzyszeniu zwyk³emu pod-
miotowoœci prawnej, uniemo¿liwiaj¹c tym sa-
mym samodzielne wystêpowanie w obrocie. Brak
podmiotowoœci prawnej stowarzyszenia zwyk³ego
znacz¹co ogranicza wykorzystanie tej formy pra-
wnej w praktyce, tak¿e w relacjach z samorz¹dem
terytorialnym. W konsekwencji, aby w pe³ni wy-
korzystaæ walory stowarzyszenia zwyk³ego do po-
dejmowania inicjatyw lokalnych, jest niezbêdne
wyposa¿enie tego stowarzyszenia w u³omn¹ oso-
bowoœæ prawn¹. Nadanie przepisem szczególnym
podmiotowoœci prawnej stowarzyszeniu zwyk³e-
mu, zwa¿ywszy tak¿e na jego inne cechy, jak: je-
den przedstawiciel stowarzyszenia odpowiedzial-
ny za reprezentacjê, brak mo¿liwoœci prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e brak konie-
cznoœci zapewnienia specjalistycznej obs³ugi, po-
winno uczyniæ z niego idealnego partnera do za-
wierania porozumieñ z w³adz¹ lokaln¹”.

Mnie siê wydaje, ¿e argumenty wskazane
w przytoczonym przeze mnie fragmencie uzasa-
dnienia przemawiaj¹ raczej za tez¹ przeciwn¹.
Stowarzyszenie zwyk³e jest ma³o przydatn¹ form¹
prawn¹ do realizacji zadañ z zakresu budowy in-

frastruktury. Co wiêcej, przyst¹pienie do takiego
stowarzyszenia w nowej formule powa¿nie godzi
w zasadê pewnoœci obrotu prawnego. Dodatkowo
w sposób arbitralny cechê podmiotowoœci nada-
no ju¿ istniej¹cym stowarzyszeniom, które by³y
przecie¿ zak³adane jako podmioty niefunkcjonu-
j¹ce w obrocie cywilnoprawnym, i takimi by³y
w œwiadomoœci ich cz³onków. W kontekœcie zasa-
dniczego celu wprowadzenia systemowej zmiany
dotycz¹cej podmiotowoœci prawnej stowarzyszeñ
zwyk³ych nasuwaj¹ siê pytania, które wczeœniej
zada³em i na które, niestety, nie uzyska³em odpo-
wiedzi od pana ministra. Pan minister zobowi¹za³
siê do przekazania odpowiedzi na piœmie. W mojej
opinii, s¹ to tak wa¿ne pytania, ¿e warto je tutaj
przypomnieæ. Kto bêdzie odpowiada³ za zobo-
wi¹zania zaci¹gniête przez stowarzyszenia zwyk-
³e? Kolejne pytanie dotyczy³o tego, czy w szczegól-
noœci, zgodnie z formu³¹ wynikaj¹c¹ z kodeksu
cywilnego, to jest art. 331, odpowiedzialnoœæ tak¹
ponosiæ bêd¹ cz³onkowie stowarzyszenia zwyk³e-
go. W mojej opinii, tak bêdzie. Obawiam siê te¿, ¿e
dotychczas dzia³aj¹ce stowarzyszenia zwyk³e, po-
wsta³e przed 17 grudnia 2009 r., takie obowi¹zki
na siebie przyjm¹. Chodzi o to, ¿e w razie niepowo-
dzenia przedsiêwziêcia cz³onkowie stowarzysze-
nia bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ finansow¹ so-
lidarnie.

Drug¹ kwesti¹, z któr¹, jak mi siê wydaje, wi¹¿e
siê pewne niebezpieczeñstwo, jest kwestia inicja-
tywy lokalnej rozumianej jako forma wspó³pracy
jednostek samorz¹du terytorialnego z ich miesz-
kañcami w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. W no-
wym rozdziale 2a ogólnie uregulowano tak rozu-
mian¹ inicjatywê lokaln¹: „W ramach inicjatywy
lokalnej mieszkañcy jednostki samorz¹du teryto-
rialnego bezpoœrednio, b¹dŸ za poœrednictwem
organizacji pozarz¹dowych – w tym równie¿ sto-
warzyszeñ zwyk³ych – mog¹ z³o¿yæ wniosek o rea-
lizacjê zadania publicznego do jednostki samo-
rz¹du terytorialnego”. Wniosek ten w szczególno-
œci mo¿e dotyczyæ: budowy, rozbudowy lub re-
montów dróg, kanalizacji, sieci wodoci¹gowej,
budynków oraz obiektów architektury stano-
wi¹cych w³asnoœæ jednostek samorz¹du teryto-
rialnego. „Po uwzglêdnieniu wniosku (…) organ
wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego
zawiera z wnioskodawc¹ na czas okreœlony umo-
wê o wykonanie inicjatywy lokalnej (…). Zobo-
wi¹zanie wnioskodawcy mo¿e polegaæ na œwiad-
czeniu pracy spo³ecznej, na œwiadczeniach pie-
niê¿nych lub rzeczowych. Wnioskodawca mo¿e
na podstawie umowy u¿yczenia otrzymaæ od je-
dnostki samorz¹du terytorialnego na czas trwa-
nia umowy rzeczy konieczne do wykonania inicja-
tywy lokalnej. Organ wykonawczy jednostki sa-
morz¹du terytorialnego wspólnie z wnioskodaw-
c¹ opracowuje dokumenty niezbêdne do przepro-
wadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmono-
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gram i kosztorys. W zakresie nieuregulowanym
w ustawie do umowy o wykonaniu inicjatywy lo-
kalnej stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego”.

Mimo ¿e uzasadnieniem przyjêcia takich roz-
wi¹zañ s¹ ich niew¹tpliwe pozytywy – jako ¿e
maj¹ one s³u¿yæ pobudzaniu dzia³alnoœci oby-
wateli – ja mam do nich pewne zasadnicze za-
strze¿enia. Przyjêty model inicjatywy lokalnej
sprowadza siê do stworzenia mo¿liwoœci nak³a-
dania przez gminy na mieszkañców œwiadczeñ
pieniê¿nych i rzeczowych, które maj¹ byæ
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy,
czyli, jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, budowy,
rozbudowy lub remontów dróg, kanalizacji, sie-
ci wodoci¹gowej etc. Choæ formalnie ukszta³to-
wano to jako mo¿liwoœæ, jest jednak spraw¹
oczywist¹, ¿e – jeœli siê weŸmie pod uwagê wielo-
letnie zaniedbania i niedostatek œrodków finan-
sowych – w praktyce musi staæ siê zasad¹ pode-
jmowanie przez gminy wy³¹cznie, a ju¿ na pew-
no w pierwszej kolejnoœci, takich przedsiêwziêæ,
w ramach których mieszkañcy wnios¹ na rzecz
inicjatywy œwiadczenia pieniê¿ne. Doprowadzi
to do sytuacji, w której zadania w³asne gminy
wykonywane bêd¹ na rzecz mieszkañców od-
p³atnie. To zaœ rodzi koniecznoœæ udzielenia od-
powiedzi na nastêpuj¹ce pytania: czy po wpro-
wadzeniu tych zmian zadania w³asne gminy –
tam, gdzie nie bêd¹ wystêpowa³y inicjatywy lo-
kalne, a zw³aszcza tam, gdzie nie bêdzie tych,
którzy zadeklaruj¹ œwiadczenia pieniê¿ne – bê-
d¹ w ogóle realizowane? Jaka bêdzie granica do-
browolnego œwiadczenia pieniê¿nego, do której
to œwiadczenie bêdzie mog³o byæ wnoszone?
Z treœci ustawy nie wynika, ¿e jest jakaœ kon-
kretna granica. Przypuœæmy, ¿e mo¿e to byæ
99%, a nawet 100%. Kto bêdzie w³aœcicielem tak
wytworzonego maj¹tku? Obawiam siê, ¿e wójto-
wie, burmistrzowie, prezydenci miast i rady
tych gmin bêd¹ chêtniej patrzeæ na przedsiêw-
ziêcia niewymagaj¹ce stuprocentowego udzia³u
gminy. Byæ mo¿e bêdzie dochodzi³o do patologii,
kiedy wrêcz sugerowaæ siê bêdzie, ¿eby spo³ecz-
noœæ lokalna najpierw z³o¿y³a siê na jakiœ cel, a
nastêpnie dostanie dotacjê. W moim odczuciu
jest to ukryta danina, która nie powinna mieæ
miejsca w gminie. Gmina ¿yje z podatków, dzia-
³a za podatki mieszkañców i nie widzê powodu,
dla którego po raz kolejny obywatele mieliby do
takich przedsiêwziêæ dok³adaæ swoje pieni¹dze.

Przypomina mi siê taka ju¿ w³aœciwie nie aneg-
dota, tylko historia z czasów komuny. Co prawda
nie by³em jeszcze wtedy doros³ym cz³owiekiem,
ale pamiêtam, ¿e istnia³y tak zwane sklepy miês-
ne komercyjne, gdzie bez kolejki mo¿na by³o do-
staæ miêso, oczywiœcie…

(Senator Zbigniew Romaszewski: W pewnym
sensie bez kolejki.) (Weso³oœæ na sali)

... za wy¿sz¹ cenê. I rzeczywiœcie na pocz¹tku to
funkcjonowa³o, p³aci³o siê wiêcej za kie³basê
i szynkê, tyle ¿e z czasem wszystkie te sklepy sta³y
siê komercyjne i ceny siê wyrówna³y. Obawiam
siê, ¿e ten mechanizm mo¿e zadzia³aæ równie¿ tu-
taj. Dziêkujê bardzo.

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

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

nowie Senatorowie!
To dobrze, ¿e dyskutuj¹c o tej ustawie, pytamy

o sprawy zasadnicze, o aksjologiczne podstawy
budowy naszego ³adu spo³ecznego, o podstawy
budowy naszej demokracji. Przyjrzyjmy siê przez
chwilê tym podstawom. O co nam chodzi w budo-
wie polskiego ³adu spo³ecznego, kogo mamy na
myœli i, przedk³adaj¹c tê ustawê, kogo chcemy zo-
baczyæ oraz co chcemy osi¹gn¹æ?

Wydaje siê, ¿e to jest pytanie o to, jakich chce-
my mieæ obywateli. To jest pytanie o granice na-
szej wolnoœci. Czy marzy nam siê takie spo³eczeñ-
stwo, w którym ka¿dy, kto chce coœ zrobiæ, kto
chce dzia³aæ dla dobra wspólnego, ka¿dy, kto chce
trochê wiêcej, bez nadmiernych przeszkód i ogra-
niczeñ bêdzie móg³ szukaæ swojej szansy? Czy do
tego modelu siê zbli¿amy, czy siê od niego oddala-
my? Jak¹ chcemy mieæ m³odzie¿? Tak¹, która tyl-
ko patrzy swego, czy te¿ tak¹, która bêdzie chcia³a
siê anga¿owaæ spo³ecznie i której nie zra¿¹ biuro-
kratyczne przeszkody?

Wydaje siê, ¿e zarówno projektodawcy ustawy
macierzystej, jak i projektodawcy tych zmian sta-
raj¹ siê d¹¿yæ do zrealizowania takiego modelu
spo³ecznego, w którym w cenie bêd¹ inicjatywa
oddolna i cz³owiek realizuj¹cy swoj¹ wolnoœæ na
rzecz innych, to przede wszystkim. Czy to ozna-
cza, ¿e przy takiej okazji, tak jak na ca³ym œwiecie,
przy realizacji tego rodzaju inicjatyw nie jest mo¿-
liwe zatrudnienie, tworzenie miejsc pracy itd.?
Ale¿ oczywiœcie, ¿e jest mo¿liwe i powinno byæ
mo¿liwe.

To bêdzie ciekawe – rzecz dotyczy³a dotacji dla
organizacji pozarz¹dowych. Zada³em kiedyœ jed-
nemu z prezydentów miast takie pytanie: czy chce
pan, by spo³ecznicy pracowali za darmo? A on nie
móg³ sobie przypomnieæ, kiedy zrobi³ coœ za dar-
mo. A wiêc pytam: za kogo pan tych ludzi uwa¿a?
Zada³em mu takie pytanie. I warto takie pytania
stawiaæ. Czy za oszo³omów, czy za tych, którzy
chc¹ wytworzyæ jak¹œ wartoœæ dodan¹? A oprócz
tego maj¹ przecie¿ prawo do tego, by ¿yæ.

Proszê pañstwa, organizacje pozarz¹dowe chc¹
siê rozwijaæ i artyku³uj¹ od lat swoje problemy.
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Warto zapytaæ, czy ta nowelizacja wychodzi im
naprzeciw, a jeœli tak, to czy w dostatecznym stop-
niu. Wydaje mi siê, ¿e nie do koñca, ale to, co jest
w tej ustawie, warte jest poparcia. Jakie to proble-
my? Czy ta nowelizacja wychodzi naprzeciw orga-
nizacjom, które zg³aszaj¹, ¿e ich podstawowym
problemem jest niedostateczny dostêp do œrod-
ków finansowych potrzebnych, aby mog³y realizo-
waæ zadania z po¿ytkiem dla spo³ecznoœci, któ-
rym chc¹ s³u¿yæ? W jakieœ mierze te rozwi¹zania
tutaj s¹, bo je¿eli popatrzy siê na zmianê w proce-
durach konkursowych, na to, co proponuje siê,
jeœli chodzi o dzia³alnoœæ odp³atn¹, to takie polu-
zowanie niew¹tpliwie jest widoczne. Ale czy to oz-
nacza, ¿e przepaœæ, jaka wytworzy³a siê miêdzy
10% liczby organizacji, które konsumuj¹ 90%
œrodków, zarówno krajowych jak i zagranicznych,
a pozosta³ymi 90%, które niestety musz¹ siê za-
dowoliæ pozosta³ymi 10% œrodków finansowych,
zostanie dziêki tej nowelizacji jakoœ zmniejszona?
Wydaje siê, ¿e nie. A wiêc nale¿y dalej pracowaæ
nad zmian¹ mechanizmów dotycz¹cych finanso-
wania tego rodzaju dzia³alnoœci.

Wprowadzenie tej ustawy – nie wiem, czy zdaje-
my sobie z tego sprawê – by³o zarazem osi¹gniê-
ciem i ciosem. Ktoœ tutaj pyta³, czy mamy dwa ro-
dzaje organizacji. W³aœnie t¹ ustaw¹ to kiedyœ
zrobiono. Jaki by³ skutek? Dopiero teraz, w tym
roku, wielkoœæ œrodków, które zbior¹ organizacje
od spo³eczeñstwa, siêgnie tej kwoty, jaka by³a
przed wprowadzeniem tej ustawy. Dopiero nadra-
biamy ten dystans. Przy czym wczeœniej te pie-
ni¹dze trafia³y do wszystkich organizacji bez tak
wielkiego zró¿nicowania, a dzisiaj trafi¹ do sied-
miu tysiêcy spoœród siedemdziesiêciu tysiêcy, bo
taka jest liczba organizacji po¿ytku publicznego.
To jest powa¿ny problem i wydaje siê, ¿e trzeba
przypominaæ, i¿ 1%, który mo¿emy przeznaczaæ,
nie jest jedyn¹ form¹ wspierania organizacji poza-
rz¹dowych i nie musi byæ form¹ podstawow¹. S¹
zachêty podatkowe, w których mowa, ¿e ka¿dy
z nas mo¿e i powinien przekazywaæ œrodki, nie
oczekuj¹c, ¿e bêd¹ to te, które chcia³oby siê prze-
kazaæ, czy te, które i tak trafi³yby do fiskusa, tylko
te z naszej w³asnej kieszeni. Kiedyœ tak by³o i to
dobrze funkcjonowa³o, a dzisiaj s³yszymy bardzo
czêsto w firmach i od ludzi: przepraszam bardzo,
ja ju¿ nie dajê, bo da³em 1%. A ten 1% to jest dys-
pozycja przekazania podatku do jakiejœ organiza-
cji, to nie jest dar tej osoby, tylko dyspozycja.
I w tym sensie ustawa ta budzi³a zawsze moje w¹t-
pliwoœci. Powiem pañstwu, ¿e z grona jej twórców
wycofa³em siê wtedy, gdy upierano siê przy wpro-
wadzeniu dla organizacji tych, ¿e tak powiem,
dwóch prêdkoœci. Ale wydaje mi siê, ¿e ten me-
chanizm jest doskonalony. Chcia³em nawet do tej
ustawy wprowadziæ przepisy przypominaj¹ce
o innych mo¿liwoœciach finansowania, ale by³oby

to wychodzenie za daleko, poza materiê, i ostate-
cznie nie mo¿na by³o tego zrobiæ.

Czy nowe przepisy wprowadzaj¹ prawdziwe par-
tnerstwo miêdzy organizacjami i samorz¹dami?
Wydaje mi siê, ¿e mo¿emy liczyæ tutaj na spor¹ po-
prawê. Czyta³em w „Polityce Spo³ecznej” bardzo
znamienny artyku³ pani profesor Golinowskiej.
Chcia³bym pañstwu coœ z niego przytoczyæ: We
wspó³czesnych samorz¹dach raczej dominuje kul-
tura charakterystyczna dla rynku, ani¿eli dla
wspólnoty. Zamiast zaufania, zamiast partnerstwa
mamy nastawienie na aspekt techniczny, na
aspekt polityczny, na sukces w tym zakresie, na
efektywnoœæ, na urzêdowe ewaluacje, na kontrole.
Tymczasem – twierdzi pani profesor – Polsce po-
trzebna jest równolegle kultura partnerstwa. I wy-
daje mi siê, ¿e ta ustawa buduje tê kulturê, a przy-
najmniej przybli¿y nas do niej, zw³aszcza jeœli sena-
torowie zdecyduj¹ siê na przyjêcie zaproponowa-
nych przez nas poprawek.

Bolejemy wszyscy nad tym, ¿e maleje zaanga-
¿owanie w wolontariat, ¿e coraz czêœciej s¹ po-
grzeby organizacji, zamiast radoœci z powstawa-
nia nowych. Czy wychodzimy tutaj naprzeciw?
W jakiejœ mierze tak. Jest to owoc wielu dyskusji,
tak¿e z siedz¹cym tutaj panem dyrektorem Wiêc-
kiewiczem. Jest mo¿liwoœæ – by³o o tym pytanie, ja
nie odpowiedzia³em na nie, teraz korzystam
z okazji, ¿eby pod koniec swojego wyst¹pienia
o tym przypomnieæ – tworzenia oœrodków wspie-
rania organizacji pozarz¹dowych. Proszê pañ-
stwa, miejmy nadziejê, ¿e samorz¹dy z tego sko-
rzystaj¹. Du¿e organizacje, sfederowane, maj¹ce
personel, sobie poradz¹. Ale jak maj¹ sobie pora-
dziæ ci, którzy dopiero teraz decyduj¹ siê na to, ¿e-
by robiæ coœ dla innych nieodp³atnie, by siê zaan-
ga¿owaæ? Dobrze by by³o, ¿eby tego rodzaju cen-
tra, tak jak s¹ centra wspierania przedsiêbiorczo-
œci, w formie oœrodków wsparcia dla organizacji
pozarz¹dowych powstawa³y bodaj w ka¿dej gmi-
nie. Myœlê, ¿e zapowiedŸ premiera, ¿e powstan¹
w ka¿dej gminie centra wspierania wolontariatu,
koresponduje z tymi zapisami ustawy i ¿e to w³aœ-
nie te oœrodki stan¹ siê tak¿e oœrodkami wsparcia
wolontariatu. Trzeba to robiæ, jeœli nie chcemy
wychowaæ sobków nastawionych tylko na w³asny
sukces, pomijaj¹cych sukces wspólnoty.

Proszê pañstwa, z ca³¹ stanowczoœci¹ i z wiel-
kim przekonaniem, na podstawie wiedzy o orga-
nizacjach pozarz¹dowych i ich oczekiwaniach re-
komendujê pañstwu przyjêcie tej ustawy. Ale nie
jest ona wolna od ryzyka.

Czy inicjatywa lokalna, Panie Senatorze Klimo-
wicz, jest pomys³em dobrym, czy niedobrym? Myœ-
lê, ¿e zamykanie oczu na jakiœ element ryzyka by-
³oby nies³uszne. Wydaje mi siê jednak, ¿e ten po-
mys³, bardzo postulowany przez organizacje poza-
rz¹dowe, na tyle poszerza sferê wolnoœci, ¿e powin-
niœmy z tej mo¿liwoœci skorzystaæ. Czy jest coœ na-
gannego w tym, ¿e wspólnoty lokalne bêd¹, byæ
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mo¿e tak¿e i finansowo, zachêcane i mobilizowane
do wnoszenia wk³adu w³asnego w realizacjê po-
trzebnych przecie¿ im przedsiêwziêæ? Osobiœcie to,
¿e tak siê sta³o, jak pan mówi, ¿e ju¿ wszystko ma
zale¿eæ od podatku i mój wk³ad nie jest potrzebny,
bo ja p³acê podatek… Od tego myœlenia chcia³oby
siê odejœæ, bo to jest niedobre myœlenie. To jest
myœlenie o pañstwie obcym, o pañstwie, w którego
¿yciu ja nie muszê uczestniczyæ. Nie wystarczy
moim zdaniem, ¿e p³acê podatki, zw³aszcza jeœli te-
raz bêdzie mo¿liwoœæ i dzia³ania, i wniesienia wk³a-
du w³asnego, a tak¿e partycypacji finansowej. Nie
widzê tutaj zagro¿enia, widzê du¿o, du¿o dobra.

Czy bêd¹ patologie? Jeœli siê pojawi¹, to s¹ za-
pisy. Za dwa lata tutaj, w tej Izbie, bêdziemy pa-
trzeæ, co siê sta³o. Jeœli siê oka¿e, ¿e pan mia³ ra-
cjê, bêdziemy to zmieniaæ, Panie Senatorze. Ale je-
œliby siê okaza³o, ¿e z lêku przed tym, ¿e doprowa-
dzi to do patologii, nie damy szansy wielu wspól-
notom na to, ¿eby podjê³y wysi³ek w celu realizacji
w³asnych celów, bardzo wa¿nych, to pope³nimy
naprawdê ogromny b³¹d.

Co do osobowoœci, tej u³omnej osobowoœci pra-
wnej stowarzyszeñ to z panem senatorem Wiatrem
akurat siê zgadzam. Kwestie stowarzyszeñ i ich
statusu bêd¹ – i to bêdzie przygotowywane pod pa-
tronatem Senatu i pana senatora Abgarowicza –
rozwi¹zywane oddzielnie. Ja te¿ zg³aszam tak¹ po-
prawkê. Ale od razu chcê powiedzieæ, ¿e o to wnosi-
³o bardzo wiele organizacji. I ju¿ s³yszê…

(Senator Ma³gorzata Adamczak: No w³aœnie.)
…nawet tutaj, w Izbie, sprzeciwy, ¿e posuwamy

siê za daleko. Ja bym mo¿e siê na to nie zdecydo-
wa³, bo jakoœ to nie konweniuje z tym, co do tej po-
ry powiedzia³em o swobodzie, o poszerzaniu zaan-
ga¿owania, gdyby nie to przekonanie – a wiem to
dobrze od pana senatora Abgarowicza – ¿e zaska-
kuj¹co daleko projektodawcy nowej ustawy o sto-
warzyszeniach chc¹ pójœæ w poszerzaniu pola
wolnoœci obywatelskiej, która jest w naszym prze-
konaniu jeszcze nie doœæ dobrze ustawowo pro-
mowana, i raczej myœlmy o deregulacji w tym za-
kresie ani¿eli o nak³adaniu nowych obowi¹zków.
Taka pewnie bêdzie ustawa przygotowywana
w Senacie i mam nadziejê, ¿e Senat, który
w ubieg³ym roku przypomina³, kto jest ojcem sa-
morz¹dnoœci, t¹ ustaw¹ przyczyni siê do tego, ¿e
samorz¹dnoœæ bêdzie mocno zakorzeniona.

Na koniec powtórzê za pani¹ profesor Golinow-
sk¹: nie bêdzie dobrej demokracji, jeœli organizacje
pozarz¹dowe nie bêd¹ zaproszone do wspó³pracy
na poziomie samorz¹dów. Tam mo¿na odebraæ do-
br¹ lekcjê zaanga¿owania obywatelskiego, na
czym wszystkim nam powinno zale¿eæ.

Panie Marsza³ku, zg³aszam poprawkê skreœla-
j¹c¹ art. 2, w którym jest mowa o nadaniu tej
u³omnej osobowoœci prawnej stowarzyszeniom
zwyk³ym.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Wysoki Senacie!
Dosyæ du¿o mojego ¿ycia spêdzi³em, prowadz¹c

dzia³alnoœæ spo³eczn¹. I muszê powiedzieæ zu-
pe³nie szczerze, ¿e w ramach istniej¹cej organizacji
pañstwa w³aœciwie tej dzia³alnoœci spo³ecznej ju¿
mi po prostu nie chce siê prowadziæ. A nie chce mi
siê dlatego, ¿e z jednej strony dzia³alnoœæ spo³ecz-
na ulega profesjonalizacji i stanowi pewnego ro-
dzaju Ÿród³o dochodów, a wobec tego znaczna licz-
ba ludzi traktuje to jako pewnego rodzaju zatrud-
nienie. Trudno to uwa¿aæ w tym momencie za dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹. Ale z drugiej strony, je¿eli uw-
zglêdni siê obszar biurokracji, która siê wali na te
inicjatywy, trudno sobie wyobraziæ, ¿eby ludzie,
którzy pisz¹ niekoñcz¹ce siê sprawozdania, doko-
nuj¹ nieskoñczonych wyliczeñ, sk³adaj¹ wyjaœnie-
nia i za³atwiaj¹ dziesi¹tki zezwoleñ, pozwoleñ itd.,
mieli to czyniæ ca³kowicie za darmo. Tak wiêc my
tutaj stajemy przed jakimœ niezwykle z³o¿onym
problemem.

Sama ustawa, kiedy j¹ czyta³em i do niej zajrza-
³em, zrobi³a na mnie, muszê powiedzieæ, dobre
wra¿enie, poniewa¿ zawiera³a wiele elementów,
które uwa¿a³em za potrzebne. Wiêc te elementy
w ustawie niew¹tpliwie s¹. Jednak¿e wydaje siê,
¿e dzisiejsza dyskusja ujawni³a ogromne nieporo-
zumienia, które w gruncie rzeczy s¹ w ca³ej sferze
i których ta ustawa po prostu nie usuwa.

Chyba jednym z najwiêkszych nieporozumieñ
jest to, ¿e ustawa w gruncie rzeczy nie dokonuje
pewnego rozró¿nienia pomiêdzy organizacjami
u¿ytku publicznego. Miêdzy innymi uznaje, ¿e
w³aœnie stowarzyszenie zwyk³e, które, jak poda-
wano, liczy trzy osoby, ale mo¿e byæ tych osób
i piêtnaœcie, ma podobne prawa jak licz¹cy cztery
miliony cz³onków Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
czy ochotnicze stra¿e po¿arne. No, proszê pañ-
stwa, nie mo¿na opisywaæ pche³ i s³oni jednym
prawem, bo maj¹ one zupe³nie inne prawa. No,
naprawdê. Jak siê to wszystko zmiesza, to po
prostu przestanie funkcjonowaæ. Je¿eli prawa
s³oni zastosujemy do pche³, to pch³y po prostu
zdechn¹, bo zwyczajnie nie maj¹ ¿adnej mo¿liwo-
œci prze¿ycia. Je¿eli stowarzyszenia zwyk³e bêd¹
musia³y prowadziæ ksiêgowoœæ, wyliczaæ siê, pi-
saæ podania itd., itd., to po prostu to przestanie
mieæ sens, one do niczego nie bêd¹ wtedy po-
trzebne, one siê nie zawi¹¿¹. Tak ¿e to po prostu
jest coœ, co jest podstawowe i czego w tej ustawie
nie ma: rozró¿nienie ró¿nych form dzia³alnoœci
spo³ecznej. I bez tego dobrej ustawy napisaæ siê
nie uda.

Stowarzyszenia zwyk³e. Proszê pañstwa, ja oczy-
wiœcie uwa¿am, ¿e podstawow¹ form¹ dzia³alnoœci
obywatelskiej, takiej zwyk³ej, prostej, powinny byæ
stowarzyszenia zwyk³e, powstaj¹ce po prostu ad
hoc w celu przeprowadzenia pewnych dzia³añ.
Chcemy skopaæ ogródek, chcemy mieæ plac zabaw,
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to siê zbieramy i mo¿emy uzyskaæ wsparcie od sa-
morz¹du. I to by³oby normalne. Ale je¿eli my to uzy-
skamy, je¿eli bêdziemy mieli ksiêgowego, je¿eli wy-
st¹pimy z dziesiêcioma podaniami, je¿eli bêdziemy
podlegali piêædziesiêciu kontrolom… itd., itd. To
zwyczajnie nie ma sensu, je¿eli ca³e nak³ady wyno-
sz¹ 2 tysi¹ce czy 5 tysiêcy. Po prostu w pewnym mo-
mencie trzeba uznaæ, ¿e dzia³alnoœæ obywatelska,
dzia³alnoœæ spo³eczna, musi siê toczyæ spontanicz-
nie iniemo¿ebyæwciœniêtawœcis³e regu³yprawa.

Co wobec tego zrobiæ? Wykreœliæ te stowarzysze-
nia? Na pewno z tej ustawy, bo je¿eli my to wpro-
wadzimy, to potem bêdziemy mieli potworny k³o-
pot, ¿eby to uregulowaæ. Czy one maj¹ podlegaæ
tym samym rygorom co, bo ja wiem, ochotnicze
stra¿e po¿arne czy Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego?
Oczywiœcie musi tak byæ ze Zwi¹zkiem Harcerstwa
Polskiego czy ochotniczymi stra¿ami po¿arnymi,
po prostu czêœæ ludzi musi zwyczajnie urzêdowaæ,
to jest normalne w tak wielkiej organizacji. Ale nie
nazywajmy tego dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, jest to ju¿
pewna profesjonalizacja tych dzia³añ. St¹d uwa-
¿am, ¿e ta ustawa po prostu jest z³a.

A je¿eli dopuœcimy jeszcze do tego spó³ki, spó³ki
akcyjne, spó³ki z o.o., gdzie dzia³alnoœæ dochodowa
bêdzie siê miesza³a – albo i nie – z dzia³alnoœci¹ po-
¿ytku publicznego, to tam trzeba bêdzie wprowa-
dziæ zupe³nie niezwyk³e rygory, ¿eby coœ takiego
mog³o funkcjonowaæ. Tam trzeba wprowadziæ kon-
trole, które bêd¹ sprawdza³y, czy nie ma tu przep³y-
wu pieniêdzy pomiêdzy czêœciami tej spó³ki czy po-
miêdzy spó³k¹ matk¹ a spó³k¹ córk¹, bo to natych-
miast takie formy przybierze. Wobec tego musimy
tworzyæ jakieœ niezwyk³e przepisy kontrolne i nie-
zwyk³e rygory. Muszê powiedzieæ, ¿e zdusi siê ja-
k¹kolwiek dzia³alnoœæ, je¿eli wszystkich poddamy
tymrygorom.A je¿eli z kolei niepoddamy, tobêdzie-
my mieli tê sam¹ hazenê, która by³a na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych, kiedy zamiast przedsiêbiorstw
tworzy³o siê fundacje. Przecie¿ tak by³o. I st¹d mój
sceptycyzm wobec ca³ej ustawy. Uwa¿am, ¿e zaró-
wno te spó³ki, jak i stowarzyszenia zwyk³e powinny
byæ z tej ustawy wykreœlone.

A czy w ogóle nale¿y j¹ przyjmowaæ? Mówimy
o równoœci tych podmiotów, a przecie¿ zosta³y one
tak sklasyfikowane, ¿e podlegaj¹ zupe³nie ró¿nym
przepisom podatkowym, zupe³nie inaczej s¹ ure-
gulowane problemy vatowskie. Myœlê, ¿e ta usta-
wa ma bardzo du¿o niedoróbek. Nad t¹ ustaw¹
trzeba by jeszcze posiedzieæ, bo w gruncie rzeczy
jest to jedna z pilniejszych ustaw. Je¿eli my chce-
my otworzyæ okno na dzia³ania spontaniczne, na
dzia³ania spo³eczne, to w³aœciwie trzeba by tutaj
jeszcze bardzo du¿o zrobiæ. Chyba na tym skoñ-
czê. W ka¿dym razie czeka nas ciê¿ka praca, bar-
dzo powa¿na praca. Te dwie poprawki wyda³y mi
siê zdecydowanie sensowne. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Jur-

cewicza.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Kiedy dzisiaj rozpoczê³a siê dyskusja nad t¹

ustaw¹, by³em optymist¹. Teraz tak¿e nim pozosta-
³em, ale umiarkowanym, poniewa¿ ws³uchuj¹c siê
w g³osy i kolegów z opozycji, i moich kolegów z Plat-
formy, pomyœla³em, ¿e ministerstwo powinno siê
g³êboko, bardzo powa¿nie zastanowiæ i w trakcie
przerwy w obradach na posiedzeniu komisji pewne
elementy wzi¹æ pod uwagê. Przekona³ mnie g³os se-
natora Klimowicza, którego w przerwie zapyta³em,
dlaczego z tak¹ determinacj¹ stawia sprawê stowa-
rzyszeñ zwyk³ych. Przekona³ mnie kolega i teraz
uwa¿am, ¿e to nale¿y bardzo dok³adnie przemyœleæ.
S¹dzê te¿, ¿e trzeba uhonorowaæ tê pracê, która zo-
sta³a przeprowadzona, bo nie mam powodu mieæ
w¹tpliwoœci co do stwierdzenia pana ministra, ¿e
przeprowadzono d³ugie i rzeczowe konsultacje. Nie
wiem, czy jest to prawnie mo¿liwe, ale mo¿e w za-
kresie stowarzyszeñ nale¿a³oby uczyniæ odes³anie
do innych przepisów o stowarzyszeniach, aby przy-
najmniej to, co zosta³o w tej ustawie zawarte, wy-
pracowane, jednak wesz³o w ¿ycie. Tego jestem
zwolennikiem. I st¹d mój optymizm zamieni³ siê na
umiarkowany optymizm.

A teraz dwie sprawy, na które chcê zwróciæ
uwagê, w mojej ocenie i na styku z ¿yciem godne
podkreœlenia.

Pierwsza sprawa dotyczy inicjatywy lokalnej. Tu-
taj mój szacowny kolega Klimowicz mnie nie prze-
kona³. Inicjatywa lokalna winna zostaæ, bo tak jak
powiedzia³ pan marsza³ek Romaszewski, nie wcho-
dz¹c w szczegó³owy zakres takiej inicjatywy pode-
jmowanej ad hoc, jest ona niezmiernie po¿yteczna
i potrzebna. St¹d bardzo dobre jest to wprowadzone
rozwi¹zanie, myœlê te¿, ¿e dosyæ logicznie obwaro-
wane. Tego typu inicjatywy w pewnym okresie ju¿
bywa³y i naprawdê przynosi³y pozytywne skutki.

Drugi bardzo wa¿ny element, który zosta³ tutaj
uwidoczniony, Szanowni Pañstwo, to by³a sprawa
zwi¹zana z dzia³alnoœci¹ odp³atn¹ po¿ytku publi-
cznego. Jest to okreœlone w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
oraz ust. 2. O czym tutaj chcê powiedzieæ? Na
przyk³ad o zak³adach aktywnoœci zawodowej,
w tym o warsztatach terapii zajêciowej. Otó¿ ci
niepe³nosprawni wytwarzaj¹ naprawdê ró¿ne rê-
kodzie³a. Do tej chwili na ró¿nych charytaty-
wnych spotkaniach one by³y odp³atnie przekazy-
wane tym, którzy brali udzia³, zatem by³a to w¹t-
pliwa prawnie dzia³alnoœæ. Tutaj jest zawarte bar-
dzo dobre rozwi¹zanie. Teraz bêdzie to przynosi³o
po¿ytek tak¿e warsztatom terapii zajêciowej, któ-
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rych, jak wiemy, w ka¿dym regionie jest po kilka
czy po kilkanaœcie.

I ostatni element: czy to myœlenie jest dobre,
czy niedobre? Myœlê, ¿e wskazany jest inny punkt
widzenia; ja bym w ten sposób podszed³ do spra-
wy. Dziêki temu innemu myœleniu okazuje siê, ¿e
punkty widzenia doprowadzi³y jednak do pewnej
refleksji, do innego spojrzenia, a byæ mo¿e do tej
m¹droœci zbiorowej, która chyba zawsze jest naj-
lepsza, ¿ebyœmy nie wylali dziecka z k¹piel¹.

À propos biurokracji – faktycznie uk³adajmy ja-
b³ka obok jab³ek, a gruszki obok gruszek. Prze-
praszam pana senatora, ale nie o nim mówiê…

(G³os z sali: A co ze œliwkami?)
Chodzi o to, ¿eby stowarzyszenia mia³y w³asny

zakres dzia³alnoœci i ¿eby du¿e organizacje po¿yt-
ku publicznego mia³y bardzo wyraŸny sposób po-
stêpowania, choæ du¿a organizacja niekoniecznie
wykonuje jakieœ szczytne zadania. I ¿eby osiag-
n¹æ tutaj jakiœ kompromis. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o g³os pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przyznam, ¿e mia³em nadziejê, i¿ ta ustawa

wprowadzi pewne rozwi¹zania prawne, które
usun¹ dotychczasowe bol¹czki. Sprowadza³y siê
one do tego, ¿e wiele organizacji spo³ecznych,
niekoniecznie maj¹cych charakter organizacji
po¿ytku publicznego, w dotychczasowym syste-
mie prawnym mog³o siê ubiegaæ o sfinansowanie
swoich, czasami bardzo wartoœciowych projek-
tów, ale dochodzi³o do oddalania ich wniosków
przez okreœlone organy administracji pañstwo-
wej, najczêœciej samorz¹dowej. I w³aœciwie nic
nie mog³y wskóraæ poza tym, ¿e mog³y siê ¿aliæ,
mog³y narzekaæ, mog³y ubolewaæ. Jednak ta
ustawa nie wprowadza ¿adnego mechanizmu
skutecznej kontroli, ¿adnych œrodków odwo³aw-
czych od podejmowanych decyzji o odmowie sfi-
nansowania okreœlonego zadania. Skutki tego s¹
takie, ¿e w dalszym ci¹gu bêdzie utrzymana do-
tychczasowa praktyka i bardzo czêsto przyjêcie
realizacji okreœlonego zadania zg³oszonego przez
tak¹ organizacjê spo³eczn¹ bêdzie zale¿a³o prak-
tycznie, od widzimisiê decydenta, albowiem nie
ma zachowanej ¿adnej skutecznej procedury od-
wo³awczej. I to jest clou sprawy, proszê pañstwa.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: I ko-
niec.)

Je¿eli chodzi zaœ o kwestiê tego, czy organizacje
typu stowarzyszenia zwyk³e powinny byæ objête za-

kresem tej ustawy, to ja, proszê pañstwa, odwa¿ê
siê mieæ trochê inne zdanie ni¿ wiêkszoœæ kolegów
senatorów wystêpuj¹cych przede mn¹. Otó¿, pro-
szê pañstwa, problem nie polega na tym, ¿e stowa-
rzyszenie zwyk³e mo¿e liczyæ zaledwie trzy osoby, bo
trzy osoby mog¹ utworzyæ takie stowarzyszenie, i ¿e
w zwi¹zku z tym jest to wspieranie dzia³ania insty-
tucji, która ma charakter szcz¹tkowy, kad³ubowy.
Proszê pañstwa, ¿eby to stowarzyszenie zwyk³e
mia³o charakter organizacji po¿ytku publicznego,
bêdziemusia³ode facto liczyæ znaczniewiêcej cz³on-
ków ani¿eli przewidziane ustawowo w prawie o sto-
warzyszeniach trzy osoby. Bo pamiêtajmy o jednym
wymogu. Mianowicie wymóg, który musi byæ
spe³niony, by dana organizacja mia³a charakter or-
ganizacji po¿ytku publicznego, jest miêdzy innymi
taki, ¿e musi istnieæ statutowy kolegialny organ
kontroli lub nadzoru, który jest odrêbny od organu
zarz¹dzaj¹cego danym stowarzyszeniem. Ale je¿eli
ma byæ to organ kolegialny, to wiadomo, ¿e musi to
byæ co najmniej trzyosobowa komisja rewizyjna czy
jakaœ rada nadzorcza… mniejsza z tym, jak nazwie-
my tê instytucjê, która ma kontrolowaæ od strony fi-
nansowej i od strony merytorycznej dzia³alnoœæ te-
go stowarzyszenia. A zatem te obawy, które tu pañ-
stwo przedmówcy przede mn¹ zg³aszali, zdaj¹ siê
byæ p³onne, jeœli zwa¿y siê na to, ¿e art. 20, tak jak
mówiê, przewiduje istnienie tego kolegialnego orga-
nu kontroli, co wyklucza rzeczywiœcie z krêgu tych
organizacji po¿ytku publicznego stowarzyszenia
zwyk³e, które by liczy³y tylko trzy osoby, bo takie mi-
nimum przewiduje ustawa. Dlatego, proszê pañ-
stwa, by³bym przeciwny tej poprawce, któr¹ propo-
nuje siê wprowadziæ.

Chcia³bym z kolei powiedzieæ, ¿e zaproponowana
zmiana ustawy o stowarzyszeniach, która przyzna-
je im u³omn¹ osobowoœæ prawn¹, czyli zdolnoœæ do
tego, ¿eby stowarzyszenia zwyk³e zaci¹ga³y zobo-
wi¹zania i by³y stron¹ powodow¹, jak i stron¹ po-
zwan¹ w postêpowaniu s¹dowym, moim zdaniem,
zas³uguje na przyklaœniêcie. No, jest to, proszê pañ-
stwa, uregulowanie stanu prawnego, w którym do
tej pory by³a pewna luka. Nie by³o regulacji, która
by przewidywa³a, kto odpowiada za zobowi¹zania
stowarzyszeñ zwyk³ych. W tej chwili zaœ, jak wynika
z tego, ca³e stowarzyszenie bêdzie odpowiada³o,
w zwi¹zku z czym istnieje mo¿liwoœæ pozywania ta-
kiego stowarzyszenia, istnieje mo¿liwoœæ zawiera-
nia przez te stowarzyszenia ró¿nego rodzaju umów.
Jest to regulacja, która – moim zdaniem – zas³uguje
na aprobatê, bo usuwa lukê prawn¹ i wprowadza
pewien porz¹dek prawny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Klimowicz i pan senator Au-

gustyn – maj¹ panowie po piêæ minut.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.
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Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jest mi bardzo przykro, ¿e nie przekona³em pa-

na senatora Jurcewicza. Postaram siê to uczyniæ
teraz.

Inicjatywa lokalna okreœlona w zapisie propo-
nowanym w ustawie z 17 grudnia 2009 r. kojarzy
mi siê z czynem spo³ecznym z czasów komuniz-
mu, poniewa¿ ma podejmowaæ dzia³ania, którymi
powinna zajmowaæ siê gmina. Przypomnê jeszcze
raz: budowa, rozbudowa, remonty dróg, kanaliza-
cji, sieci wodoci¹gowej. To wszystko to s¹ zadania
gminy. I proponowanie przez spo³ecznoœci lokal-
ne dodatkowych danin, które staj¹ siê argumen-
tem, aby dane zadanie wykonaæ, oznacza poda-
tek, ale taki dobrowolny podatek. Je¿eli chodzi
o dobrowolny podatek, to troszeczkê sam sobie
przeczê, bo jest to pewna danina. Uwa¿am po pro-
stu jako libera³ gospodarczy, ¿e gmina jest od te-
go, aby realizowaæ swoje zadania.

Jestem sk³onny poprzeæ tê ustawê, ale pod wa-
runkiem, ¿e w ramach inicjatywy lokalnej gmina
nie bêdzie finansowaæ zadañ, które s¹ zadaniami
gminy. I tak¹ poprawkê teraz zg³aszam. Mianowi-
cie chodzi mi o to… Mo¿e j¹ teraz sformu³ujê ust-
nie, a potem dostarczê sekretarzowi na piœmie.
Chodzi mi o to, aby wszystkie zadania w³asne
gminy nie by³y finansowane jako inicjatywy lokal-
ne. Bêdê prosi³ o pomoc w dok³adnym sformu³o-
waniu tej poprawki.

W dyskusji z niektórymi senatorami chcia³bym
przytoczyæ argument, i¿ je¿eli pozostawimy taki
zapis, to dzielnice, które s¹ bogate i potrafi¹ siê
dodatkowo zmobilizowaæ finansowo, bêd¹ jeszcze
bogatsze, bêd¹ mia³y lepsze drogi, lepsz¹ infra-
strukturê, wyremontowan¹, now¹, a dzielnice,
które nie potrafi¹ siê tak zmobilizowaæ i bêd¹
oczekiwa³y od gminy stuprocentowego udzia³u
samorz¹du, po prostu nie bêd¹ mia³y tej infra-
struktury. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I przypominam panu senatorowi, ¿e poprawkê

mo¿na z³o¿yæ do zamkniêcia dyskusji.
Pan senator Augustyn – piêæ minut – proszê

bardzo.

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

nowie Senatorowie!
Czy ustawa rozró¿nia ró¿ne rodzaje organiza-

cji, ró¿ne formy skupiania siê ludzi w celu realiza-
cji zamierzeñ wspólnotowych? Tak, wydaje mi siê,
¿e tak. Ja akurat, Panie Marsza³ku, bo odnoszê
siê do pana wypowiedzi, mówi³em o tym i nawet

uwa¿a³em, ¿e nie zawsze to rozró¿nienie jest do-
bre. Po pierwsze, s¹ inicjatywy lokalne, po drugie,
s¹ stowarzyszenie rejestrowe, po trzecie, s¹ sto-
warzyszenia zwyk³e, po czwarte, s¹ fundacje i po
pi¹te, s¹ organizacje po¿ytku publicznego. I dla
ka¿dej z tych form s¹ trochê odmienne regulacje,
s¹ oczywiœcie i wspólne.

Czy nale¿y baæ siê inicjatywy lokalnej? Na-
prawdê jestem mocno przekonany, ¿e to jest aku-
rat jedno z najlepszych rozwi¹zañ, które w tej
ustawie siê pojawi³o, warte utrzymania i popar-
cia. To jest pytanie o to, czy rzeczywiœcie ma sens
wspieranie tych, którzy chc¹ zrobiæ coœ wspólnie
z innymi. Gdybyœmy naprawdê chcieli wszystko
segmentowaæ, to po co mamy robiæ Orliki, po co
schetynówki? To nie s¹ zadania pañstwa, to s¹ za-
dania samorz¹du i niech on to robi, a pañstwo ma
swoje zadania i siê zad³u¿a, bo nie ma na to pie-
niêdzy. Dlaczego to robimy? Dlatego, ¿e wspó³pra-
ca jest sama w sobie ogromn¹ wartoœci¹, tym bar-
dziej wspó³praca z ludŸmi, którzy wykonuj¹ ini-
cjatywê. Naprawdê chcia³bym bardzo pañstwa
przekonaæ do tego, ¿eby g³osowaæ za tym. Czy to
przypomina jakieœ czyny spo³eczne? Niech sobie
przypomina, co chce. Wa¿ne, ¿eby pobudzaæ ini-
cjatywy lokalne i dawaæ wsparcie.

Czy jest tam ukryte to, ¿e nak³adane bêd¹ ja-
kieœ obowi¹zki? O tym decydowaæ bêdzie przecie¿
ca³a wspólnota przez swoich reprezentantów, nie
bêdzie to siê dzia³o woluntarystycznie. Czy
w zwi¹zku z tym, ¿e niektórzy bêd¹ to robiæ, a inni
nie, mamy ci¹gn¹æ w dó³ – niech nikt nic nie robi,
wtedy bêdzie sprawiedliwie i dobrze? W wielu sfe-
rach s³yszy siê takie zdania, ale to jest chyba dro-
ga donik¹d.

Chcê te¿powiedzieæwyraŸnie, ¿e ci, którzysiêob-
awiaj¹ styku spó³ek, które tutaj s¹ wpisane, z sek-
torem publicznym, a zw³aszcza z finansami publi-
cznymi, musz¹ pamiêtaæ, ¿e przecie¿ wydawanie
œrodków publicznych, a tak¿e 1%, zgodnie z t¹
ustaw¹ podlega szczególnym rygorom przejrzysto-
œci i ochrony. I to bêdzie obowi¹zywa³o. A forma
organizacji spo³ecznych, od inicjatywy lokalnej po
spó³kê, i jeszcze wiele innych – dlaczego nie? To
jest sfera wolnoœci.

Na koniec chcê wyjaœniæ, dlaczego tak mówiê
o tej sferze wolnoœci. Otó¿ ustawa stara siê nie in-
gerowaæ nadmiernie w tê sferê wolnoœci, w sferê
tego, jak my siê chcemy organizowaæ, stara siê
tylko decydowaæ o tym, jakie maj¹ byæ relacje
miêdzy wolnymi obywatelami, zrzeszonymi
w czym chc¹ i jak chc¹, gdy dochodzi do
wspó³pracy z w³adz¹ publiczn¹. Temu tak na-
prawdê jest poœwiêcona ta ustawa, bo inaczej po
có¿ mielibyœmy ustawy o fundacjach, po có¿ mie-
libyœmy ustawy o stowarzyszeniach. Tam s¹ re-
gulowane fundamenty, a tu jest mowa tylko o tej
stycznoœci, o relacjach, tak aby one by³y czyste,
przejrzyste. Uwa¿am, ¿e w tym zakresie ustawa
wnosi bardzo wiele dobrych rzeczy i mocno wspie-
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ra tê zasadê przejrzystoœci. A co do w¹tpliwoœci,
jeœli siê pojawi¹, i uchybieñ, bo takie te¿ mog¹
byæ, to zgodnie z t¹ ustaw¹ – wprowadzamy taki
przepis – bêdziemy za dwa lata dokonywaæ prze-
gl¹du, jak to wszystko dzia³a, i byæ mo¿e bêdziemy
j¹ zmieniaæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo szczegó³owo omawiano dzisiaj problem

ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wo-
lontariacie. Ja chcia³abym skupiæ siê tylko na jed-
nej sprawie, drobnej, ale istotnej z punktu widze-
nia wyborców.

Otó¿ chyba do wszystkich senatorów zwróci³ siê
pan Wojciech P³aneta, jeden z naszych wyborców,
prosz¹c, aby zastanowiæ siê, jak usprawniæ przeka-
zywanie œrodków, tego 1% podatku dochodowego,
na konkretny cel, dla konkretnego chorego dziecka.
Rodzice tych dzieci, które maj¹ problem zdrowotny
czy s¹ niepe³nosprawne, bardzo walcz¹ o to, ¿eby
umo¿liwiæ im dobre leczenie. Czêsto szukaj¹ osób,
które te œrodki z³o¿¹, które zaoferuj¹ je poprzez
urz¹d skarbowy dla ich dziecka. Tymczasem ta pro-
cedura trwa bardzo d³ugo, czasem nawet nie mo¿na
wpisaæ, ¿e to jest konkretnie dla tego dziecka, i ro-
dzice bardzo d³ugo walcz¹ o te pieni¹dze dla swoich
dzieci. St¹d proœba naszego wyborcy, aby zabezpie-
czyæ szybkie i sprawne przekazywanie tych œrod-
ków. Co prawda, w art. 4 dotycz¹cym zmiany usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest
opisana ta procedura i ona wygl¹da w³aœciwie pozy-
tywnie, chcia³abym jednak zwróciæ siê do ministra
finansów – szkoda, ¿e go tu nie ma, ale mam nadzie-
jê, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ przekazania mu tego – aby
przygotowuj¹c kolejny formularz PIT zwróci³ na to
uwagê, tak ¿eby ten szczegó³owy cel, o którym jest
mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3, mo¿na by³o dok³adnie
wpisaæ. Chodzi na przyk³ad o nazwisko dziecka, dla
którego w danej organizacji przeznacza siê te œrod-
ki. Wtedy rodzice mogliby po prostu bardzo szybko
pozyskaæ te œrodki i nie by³oby problemów z wycze-
kiwaniem. A wiadomo, ¿e sprawy zdrowia i leczenia
s¹ dla ludzi wa¿ne i dotkliwie odczuwa siê d³u¿sze
oczekiwanie. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja chcê odnieœæ siê do jednej kwestii, dosyæ

szczegó³owej, takiej, któr¹ ta ustawa w³aœciwie ju¿
pozytywnie rozstrzyga. Mianowicie jest w tej chwili
spraw¹ publiczn¹ w Zielonej Górze, i¿ jeden z wice-
prezydentów miasta zosta³ ukarany za to – przed-
stawiono o tym program – ¿e spó³dzielniom miesz-
kaniowym, wspólnotom czy parafiom by³y udziela-
ne dotacje z bud¿etu miasta na realizacjê zadañ
spo³ecznie potrzebnych, takich na przyk³ad jak plac
zabaw dla dzieci, parking na terenie przykoœciel-
nym itd., itd. Ten program funkcjonowa³ przez po-
nad rok, po czym RIO dopatrzy³a siê tam narusze-
nia ustawy o finansach publicznych. W zwi¹zku
z tym wiceprezydent, powiedzia³bym, ku boleœci
wszystkich mieszkañców miasta, bo by³a wielka
akceptacja tej akurat podjêtej przez miasto inicjaty-
wy, zosta³ ukarany, na szczêœcie w sposób ma³o do-
tkliwy: dosta³ upomnienie z wpisaniem do akt. To
bêdzie przechowywane przez dwa lata, taka jest
najni¿sza kara. Ale widaæ tu, ¿e do tej pory prawo
nie pozwala³o na prowadzenie w mieœcie bardzo
sk¹din¹d potrzebnych i akceptowanych dzia³añ.

Ta nowelizacja ustawy zmienia równie¿ ustawê
o finansach publicznych i ja jeszcze siê upewnia³em
przed chwil¹, rozmawiaj¹c z panem dyrektorem, czy
na pewno jest tak, ¿e tego rodzaju dzia³ania bêd¹
w przysz³oœci prawnie dozwolone i nie bêd¹ grozi³y te-
go rodzajureperkusjamiwpostacikar.Akarywprzy-
padku samorz¹dowców, jak wiemy, mog¹ prowadziæ
do daleko id¹cych konsekwencji. W zwi¹zku z tym
chcê pokazaæ ten pozytywny aspekt ustawy.

I podzielaj¹c czêœæ w¹tpliwoœci, jakie formu³o-
wali tu senatorowie wystêpuj¹cy w dyskusji, bêdê
g³osowa³ za czêœci¹ tych poprawek, które by³y
sygnalizowane, zg³aszane. Po takim d³ugim prze-
myœleniu, po wahaniach w lewo i w prawo, docho-
dzê do wniosku, ¿e swoj¹ intencj¹ ta ustawa je-
dnak zas³uguje na to, aby po uwzglêdnieniu kilku
poprawek j¹ poprzeæ. I w zwi¹zku z tym ja j¹ po-
prê. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e do protoko³u swoje

wypowiedzi z³o¿yli: senator Czelej, senator Lu-
dwiczuk, senator Gruszka, jeszcze raz senator
Czelej, a tak¿e pani senator Adamska…*

(G³os z sali: Adamczyk.)
Pani senator Adamczyk, przepraszam bardzo.

Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kogo jeszcze tu mamy?

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego

i o wolantariacie oraz niektórych innych ustaw (cd.) 113

(senator M. Augustyn)

*Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Aha, i senator Stanis³aw Jurcewicz*, niezale¿nie
od tego, ¿e zabiera³ g³os.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym…
(G³os z sali: Przepraszam, jeszcze pan senator

Meres.)
Aha, pan senator Meres* tak¿e z³o¿y³ sw¹

wypowiedŸ do protoko³u.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej, Komisjê Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

I tak, proszê pañstwa, przekroczyliœmy próg
punktu drugiego.

Teraz bêdziemy rozpatrywali punkt trzeci po-
rz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 741,
a sprawozdania w drukach nr 741A i 741B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, senator
Jadwigê Rotnick¹, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej przedstawiam spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 gru-
dnia 2009 r. ustawie o zmianie ustawy o odpa-
dach oraz niektórych innych ustaw.

Nad t¹ ustaw¹ komisja obradowa³a na posie-
dzeniu w dniu 4 stycznia 2010 r. i zawar³a spra-
wozdanie w druku nr 741A…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po-

proszê pañstwa o ciszê. Bo te rozmowy bardzo
przeszkadzaj¹ sprawozdawcy.)

Omawiana ustawa jest w zasadzie doœæ obszer-
n¹ nowelizacj¹ ustawy o odpadach oraz wprowa-
dza zmiany w szeœciu innych ustawach, to zna-
czy: w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska;
w ustawie o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyj-

nych; w ustawie o recyklingu pojazdów wycofa-
nych z eksploatacji; w ustawie o miêdzynarodo-
wym przemieszczaniu odpadów; w ustawie o udo-
stêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowis-
ka oraz o ocenie oddzia³ywania na œrodowisko;
i wreszcie w ustawie o odpadach wydobywczych.

W nowelizacji zawarto szereg uregulowañ ma-
j¹cych na celu dostosowanie przepisów do wytycz-
nych zawar tych w dyrektyw ie Rady UE
nr 1991/31/WE w sprawie sk³adowania odpadów,
w traktacie akcesyjnym oraz w innych wynika-
j¹cych z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
a tak¿e w Krajowym Planie Gospodarki Odpada-
mi 2010. Jakie to s¹ uregulowania? Odnosz¹ siê
oneprzedewszystkim:dozamykania zurzêdusk³a-
dowisk odpadów niespe³niaj¹cych wymagañ praw-
nych – dotycz¹ tego dodawane art. 54b–54e ustawy
o odpadach; do zakazu sk³adowania odpadów pal-
nych selektywnie zebranych – to jest art. 55 ustawy
o odpadach; do zakazu sk³adowania odpadów ule-
gaj¹cych biodegradacji równie¿ selektywnie ze-
branych – art. 55; wreszcie do wprowadzenia œrod-
ków dyscyplinuj¹cych przedsiêbiorców do wy-
wi¹zywania siê z obowi¹zku sk³adania zbiorczych
zestawieñ danych – art. 37 ustawy.

Kolejne zmiany ustawy, która zosta³a ju¿ przy-
jêta przez Sejm, dotycz¹ wprowadzenia nowego
rodzaju decyzji administracyjnej, to znaczy takiej
decyzji, która zatwierdza program gospodarowa-
nia odpadami dla przedsiêbiorców œwiadcz¹cych
us³ugi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów budowlanych, czyszczenia zbiorników
lub urz¹dzeñ oraz sprz¹tania, konserwacji i na-
praw, co umo¿liwi przedsiêbiorcom prowadzenie
dzia³alnoœci na terenie ca³ego kraju. Dotychczas
prowadzenie takiej dzia³alnoœci by³o bowiem
ograniczone terytorialnie.

Dalsze uregulowania dotycz¹ wprowadzenia
przepisów dopuszczaj¹cych przetwarzanie odpa-
dów zawieraj¹cych azbest w urz¹dzeniach prze-
woŸnych, a tak¿e przepisów okreœlaj¹cych prowa-
dzenie takiej dzia³alnoœci. To jest art. 17, art. 21a,
art. 21b, art. 38 oraz art. 63.

Dalsze uregulowania dotycz¹ wprowadzenia
zakazu zbierania niektórych odpadów poza miej-
scem ich wytwarzania. Dotyczy to miêdzy innymi
zakaŸnych odpadów medycznych i weterynaryj-
nych czy te¿ komunalnych osadów œciekowych.
To jest art. 13a.

Wprowadzono zmiany w przepisach karnych,
które zmierzaj¹ do zaostrzenia sankcji za nieprze-
strzeganie wymogów ustawy. Wprowadzono kary
pieniê¿ne w doœæ szerokim zakresie wysokoœci, od
5 do 20 tysiêcy z³. To reguluje art. 79b–79d. Te ka-
ry bêdzie wymierza³ wojewódzki inspektor ochro-
ny œrodowiska.

Wiele zmian odnosi siê tak¿e do recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji, czyli do ustawy
o recyklingu i do tych wszystkich ustaw, na przy-
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k³ad o ochronie œrodowiska, gdzie zagadnienia re-
cyklingu samochodów s¹ poruszane.

Muszê tutaj wyraŸnie podkreœliæ, ¿e z noweliza-
cji ustawy, o której dzisiaj mówimy, wy³¹czone zo-
sta³y zmiany dotycz¹ce gospodarki odpadami ko-
munalnymi, bowiem te kwestie maj¹ byæ uregulo-
wane w odrêbnej ustawie.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej zaproponowa³a wprowadzenie
do omawianej ustawy siedmiu poprawek, których
wykaz znajduje siê w sprawozdaniu komisji
w druku nr 741A. Te poprawki maj¹ charakter le-
gislacyjny b¹dŸ redakcyjny.

Komisja jednog³oœnie przyjê³a ustawê wraz z po-
prawkami i wnosi, by Wysoki Senat uchwaliæ ra-
czy³ za³¹czony projekt uchwa³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Œrodo-

wiska, senatora Krzysztofa Majkowskiego.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Ja nie chcia³bym powtarzaæ kwestii, o których

mówi³a pani senator Rotnicka. Odniosê siê tylko
do stanowiska, które zajê³a Komisja Œrodowiska
podczas swoich obrad w dniu 5 stycznia bie¿¹ce-
go roku.

Otó¿… A, jeszcze dwa zdania informacji. Sza-
nowni Pañstwo, przed³o¿ony projekt jest projek-
tem rz¹dowym, z tym ¿e wskutek prac sejmo-
wych, zarówno tych na posiedzeniu sejmowej ko-
misji œrodowiska, jak i tych na posiedzeniu ple-
narnym, projekt ten uleg³ pewnego rodzaju mody-
fikacjom, zmianom, polegaj¹cym na tym, ¿e… To
znaczy pan Jan Orgelbrand, zastêpca g³ównego
inspektora sanitarnego, na posiedzeniu komisji
œrodowiska przedstawi³ w imieniu g³ównego in-
spektora sanitarnego stanowisko rz¹du w spra-
wie proponowanych zmian, przy których rz¹d bê-
dzie obstawa³, jeœli chodzi o nowelizacjê tej usta-
wy. Có¿ takiego jest w tych zmianach? Otó¿ stano-
wisko, które przedstawi³ nam inspektor sanitar-
ny, zak³ada, ¿e minister zdrowia opowiada siê za
przywróceniem rozwi¹zañ zawartych w przed³o-
¿eniu rz¹dowym, czyli w tej pierwszej wersji
projektu ustawy, z³o¿onej do Sejmu. Dalej, pro-
jekt rz¹dowy zak³ada, ¿e minister zdrowia w poro-
zumieniu z ministrem œrodowiska wska¿e meto-
dy, jakie bêdzie mo¿na stosowaæ, i okreœli niezbê-
dne parametry procesu unieszkodliwiania i moni-
torowania. Dalej, domaganie siê wy³¹cznego spa-

lania zakaŸnych odpadów medycznych i zakaŸ-
nych odpadów weterynaryjnych nale¿y uznaæ za
wspieranie monopolu, co w gospodarce rynkowej
nie powinno mieæ miejsca. Dalej, na œwiecie,
w tym równie¿ w Unii Europejskiej, do unieszkod-
liwiania zakaŸnych odpadów wykorzystywane s¹
okreœlone metody, a o ich zastosowaniu, dopusz-
czaniu, decyduje w³adza publiczna, bior¹c pod
uwagê skutecznoœæ osi¹galnego celu, jakim jest
pozbawienie odpadów ich w³aœciwoœci zakaŸ-
nych.

Nastêpnych punktów nie bêdê ju¿ pañstwu tak
precyzyjnie przedstawia³. W pkcie 10 tego pisma
napisane jest, ¿e metody stosowane w innych
pañstwach do unieszkodliwiania zakaŸnych od-
padów medycznych i weterynaryjnych to: prze-
kszta³canie termiczne, czyli spalanie, sterylizacja
za pomoc¹ pary w autoklawie przemys³owym, od-
ka¿anie podgrzan¹ par¹ wodn¹. Nastêpna meto-
da, któr¹ inspektor nam wskazuje, to hydroliza
ograniczonych sk³adników odpadów. Dalej ma-
my: przetwarzanie mikrofalowe, dezaktywacjê
elektryczno-ciepln¹, such¹ dezynfekcjê termicz-
na, mineralizacjê odpadów i dezynfekcjê chemicz-
n¹. To s¹ metody, które wskazuje nam g³ówny in-
spektor sanitarny.

W przepisach przejœciowych w szczególnoœci
wskazane zosta³y terminy, w których dzia³alnoœæ
w zakresie zbierania pozosta³oœci z sortowania od-
padów komunalnych, komunalnych osadów œcie-
kowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych
o w³aœciwoœciach zakaŸnych – polegaj¹ca na œwiad-
czeniu us³ug w zakresie budowy, rozbiórki, remon-
tu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urz¹dzeñ
oraz sprz¹tania, konserwacji i napraw, w zakresie
unieszkodliwiania zakaŸnych odpadów medycz-
nych i zakaŸnych odpadów weterynaryjnych inny-
mi metodami ni¿ termiczne przekszta³canie odpa-
dów – mo¿e byæ kontynuowana na podstawie do-
tychczasowych zezwoleñ lub decyzji. Przepisy te za-
wieraj¹ ponadto regulacje dotycz¹ce terminu za-
chowania mocy przez przywo³ane akty administra-
cyjne oraz okresów, po up³ywie których wygasaj¹
one w ca³oœci lub w okreœlonej czêœci.

Ustawa wejdzie w ¿ycie po up³ywie czternastu
dni od og³oszenia, z wyj¹tkiem zmian odno-
sz¹cych siê do obowi¹zku przekazywania w³aœci-
wemu marsza³kowi województwa zbiorczego ze-
stawienia danych, o których mowa w art. 37 ust. 1
i 2, zakazu sk³adowania odpadów palnych selek-
tywnie zbieranych oraz ulegaj¹cych biodegradacji
selektywnie zebranych, a tak¿e odpowiednich
przepisów ustawy – Prawo ochrony œrodowiska
oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.

Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e elementem wzbu-
dzaj¹cym najwiêcej kontrowersji, zarówno podczas
prac nad t¹ ustaw¹ w komisji, której sprawozdaw-
cy, pani senator Rotnickiej, przed chwil¹ wys³ucha-
liœmy, jak i w Komisji Œrodowiska, by³ punkt doty-
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cz¹cy unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Jest to art. 42 procedowanej ustawy, który wskazu-
je, ¿e najskuteczniejsz¹ metod¹ unieszkodliwiania
odpadów zarówno medycznych, jak weterynaryj-
nych jest ich spalanie. Argumentacja, z któr¹ zwra-
ca³o siê do nas Ministerstwo Œrodowiska w zwi¹zku
z mo¿liwoœci¹ wprowadzenia innych metod ni¿ pro-
ponowana, czyli spalanie, opiera siê przede wszyst-
kim na tym, ¿e brany by³ pod uwagê aspekt ekono-
miczny, z którego wynika³o, i¿ spalanie jest metod¹
najbardziej kosztoch³onn¹. Ja nie chcia³bym w tej
chwili dyskutowaæ o tym, czy faktycznie tak jest.
Myœlê, ¿e dyskusja na sali plenarnej poka¿e pewne
elementy, a ja chcê tylko pañstwu przekazaæ to, co
dzia³o siê na posiedzeniu Komisji Œrodowiska.

Szanowni Pañstwo, na posiedzeniu Komisji
Œrodowiska 5 stycznia zosta³o zg³oszonych i prze-
g³osowanych czternaœcie poprawek. Wiêkszoœæ
z nich to s¹ poprawki typowo redakcyjne, dwie lub
trzy s¹, nazwijmy to, merytoryczne, a pozosta³e u-
szczegó³owiaj¹ poszczególne zapisy.

W wyniku g³osowania komisja przedk³ada Wy-
sokiemu Senatowi projekt uchwa³y z czternasto-
ma poprawkami w celu jego przyjêcia. Dziêkujê
pañstwu bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo serdecznie dziêkujemy panu senatoro-

wi sprawozdawcy.
Czy pañstwo senatorowie maj¹… Czy jak s¹

dwie rêce w górze, to znaczy, ¿e s¹ dwa…
(G³os z sali: Dwa pytania.)
Dwa pytania, nie trzy, tylko dwa.
Czy jeszcze ktoœ… Chcia³abym te¿… Dziêkujê

bardzo. Proszê zapisaæ pañstwa kolegów.
Bardzo proszê, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Ja

nie jestem cz³onkiem tej komisji, a otrzyma³em,
pewnie tak jak pañstwo senatorowie, do skrzynki
informacje od ró¿nych organizacji.

Chcia³bym zapytaæ, czy w trakcie posiedzenia
komisji dyskutowano nad tym, jaki jest los pisma
Stowarzyszenia Racyklerów Pojazdów, które
twierdzi, ¿e w toku prac podkomisji sejmowej po-
wsta³ dopisek, o którym mowa w art. 10, nieobjêty
projektem rz¹dowym, zmieniaj¹cy pierwotne za-
³o¿enia ustawy, powoduj¹cy jednoczeœnie kolizjê
z art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej. To jest pier-
wsze pytanie.

Drugie pytanie. Dosta³em do skrzynki pismo
Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Stosowania

Bezdioksynowych technologii unieszkodliwiania
Niebezpiecznych Odpadów Medycznych. Tam jest
takie bardzo mocne zdanie, które mówi o silnym
i zwartym lobby spaleniowym, ok³amuj¹cym opi-
niê publiczn¹. Jest mowa o tym, ¿e ono chce za-
chowaæ swój udzia³ w nieuczciwym wyci¹ganiu
pieniêdzy od biednej s³u¿by zdrowia i ¿e monopol
nigdy nie by³ dobry dla spo³eczeñstwa. Gdyby móg³
siê pan do tego odnieœæ… Ten apel koñczy siê tym,
¿eby poprzeæ projekt rz¹dowy, bo to jest krok w do-
brym kierunku. To s¹ te kwestie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, mo¿e damy kolegom szansê.

Pan senator Szewiñski, potem pan senator Wal-
demar Kraska.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam takie pytanie. W jakim terminie od

wprowadzenia w ¿ycie procedowanej ustawy
sk³adowiska niespe³niaj¹ce kryteriów i standar-
dów bêd¹ musia³y zostaæ zamkniête?

I drugie pytanie. Czy by³y prowadzone analizy
dotycz¹ce skutków wprowadzenia przedmiotowej
ustawy dla œrodowiska? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy w czasie prac komisji by³o

przedstawiane stanowisko Ministerstwa Zdrowia
na temat odpadów medycznych, a w³aœciwie czy
by³o omawiane, która z proponowanych metod,
spalanie czy metoda autoklawowa, jest skutecz-
niejsza i bezpieczniejsza, jeœli chodzi o odpady?
Czy takie stanowisko w ogóle by³o pañstwu przed-
stawiane? Jak wiemy, ta ustawa nie by³a omawia-
na na posiedzeniu Komisji Zdrowia i dlatego
chcia³bym siê tego dowiedzieæ.

I drugie pytanie. Ustawa doœæ obszernie mówi
o odpadach zawieraj¹cych azbest. Czy obecnie
w naszym kraju s¹ urz¹dzenia do przewo¿enia ta-
kich odpadów? Czy na posiedzeniu komisji roz-
mawialiœcie pañstwo na ten temat? I czy s¹ ju¿
znane szacunkowe koszty przetwarzania tych od-
padów zawieraj¹cych azbest? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.
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Senator Krzysztof Majkowski:

Nie ma ró¿nicy, jeœli chodzi o kolejnoœæ?
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie ma.)
To, jeœli pañstwo pozwolicie, zacz¹³bym od

koñca, a wiêc od pytania pana senatora Kraski,
dotycz¹cego azbestu. Na posiedzeniu Komisji
Œrodowiska nie by³o wiêkszej dyskusji, jeœli cho-
dzi o azbest, ale z tego, co wiem, wynika, ¿e po-
szczególne jednostki samorz¹du terytorialnego,
od gmin, przez powiaty i województwa, wprowa-
dzaj¹ do swoich bud¿etów, do swoich planów za-
dania dotycz¹ce unieszkodliwiania azbestu.
Dzieje siê to w wielu jednostkach samorz¹du te-
rytorialnego. Ja jestem by³ym samorz¹dowcem
i w gminie, w której mia³em przyjemnoœæ praco-
waæ przez d³ugi czas, od wielu lat by³y prowadzo-
ne programy dotycz¹ce utylizacji azbestu. Pole-
ga³o to na tym, ¿e w bud¿ecie zawsze by³a gwa-
rantowana pewna kwota – oczywiœcie decydowali
o tym radni – i ta kwota by³a przeznaczana tylko
i wy³¹cznie na utylizacjê azbestu, oczywiœcie na
terenie gminy. W pierwszej kolejnoœci wskazy-
wane by³y te obiekty, których w³aœcicielem by³a
gmina, no i wiadomo, ¿e najpierw na te podmioty
wydatkowane by³y œrodki finansowe z tego tytu-
³u. Wiem, ¿e prowadzone s¹ – ja nie mówiê, ¿e we
wszystkich gminach, ale w wielu – dzia³ania po-
legaj¹ce na tym, ¿e równie¿ osoby fizyczne mog¹
ubiegaæ siê o dofinansowanie, na przyk³ad, wy-
miany pokrycia dachowego wykonanego z azbe-
stu. Oczywiœcie jest to uwarunkowane wielkoœ-
ci¹ œrodków finansowych, które gmina ma do
dyspozycji na ten cel.

Obecnie, z tego, co ja wiem, s¹ firmy zajmuj¹ce
siê utylizacj¹ azbestu. Oczywiœcie one musz¹
mieæ, Panie Senatorze, odpowiednie uprawnie-
nia, a co za tym idzie, zaœwiadczenia. Konsekwen-
cj¹ tego jest sk³adowanie odpadów z azbestu
w miejscach do tego wyznaczonych. Chcia³bym
pañstwa poinformowaæ – ja myœlê, ¿e pan mini-
ster na pewno ma wiêksz¹ wiedzê na ten temat, je-
¿eli siê mylê, to na pewno mnie poprawi – ¿e z tego,
co wiem, wynika, i¿ na terenie naszego kraju s¹
trzy profesjonalne sk³adowiska, które przyjmuj¹
odpady azbestowe. Tak jak wiêkszoœæ kwestii
zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami, ta te¿ staje
siê powoli biznesem. I ten przedsiêbiorca, który
zajmuje siê miêdzy innymi utylizacj¹ azbestu,
chc¹c deponowaæ te odpady na sk³adowisku, po-
nosi znaczne koszty. Ja w tej chwili nie umiem do-
k³adnie powiedzieæ, jakie, ale wiem, ¿e w stosun-
ku do odpadów komunalnych jest to ró¿nica, jak
myœlê, kilkunastu razy.

Co do œrodków transportu, które bezpoœrednio
bior¹ udzia³ w procesie utylizacji azbestu, to na-
prawdê nie mam na ten temat wiedzy. Myœlê, ¿e
pan minister na pewno bêdzie chcia³ siê do tego
ustosunkowaæ w swoim wyst¹pieniu, wiêc proszê
egzekwowaæ tê odpowiedŸ od pana ministra.

Co do pytania dotycz¹cego stanowiska Mini-
sterstwa Zdrowia na posiedzeniu Komisji Œrodo-
wiska, to powiem, ¿e takiego stanowiska nie by³o,
Panie Senatorze. No có¿, ja sam by³em zdziwiony.
Wydawa³o mi siê, ¿e kwestie zwi¹zane z utylizacj¹
odpadów zarówno medycznych, jak i weterynaryj-
nych powinny byæ rozpatrywane przez Komisjê
Zdrowia, bo to s¹ ju¿ kwestie szczegó³owe, tam
wystêpuj¹ zalecenia dotycz¹ce bakterii, ró¿nego
rodzaju wirusów, sposobu likwidowania tego ty-
pu odpadów. No tyle mogê powiedzieæ na temat
stanowiska Komisji Zdrowia.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bisztygi.)
Nie, na pytanie pana senatora Bisztygi odpo-

wiem na koñcu.
Jeœli chodzi o pana senatora Szewiñskiego, to

mam zanotowane tylko jedno jego pytanie doty-
cz¹ce zamykania sk³adowisk. Otó¿ zamykanie
sk³adowisk, o ile wiem, powinno odbywaæ siê na
zasadzie ujmowania tej procedury w poszczegól-
nych planach gospodarki odpadami, od systemu
centralnego poczynaj¹c. Czyli w krajowym planie
gospodarki odpadami i odpowiednio w planach
wojewódzkich oraz powiatowych ujête powinny
byæ sk³adowiska, które maj¹ byæ zamykane we-
d³ug wczeœniej opracowanego harmonogramu.
Na te dzia³ania zarówno administrator, jak i w³a-
œciciel sk³adowiska powinni sobie wczeœniej za-
gwarantowaæ œrodki finansowe. Chcê pana poin-
formowaæ, Panie Senatorze, na zasadzie uzu-
pe³nienia, ¿e oprócz kosztów zwi¹zanych z za-
mkniêciem sk³adowiska koszty powstaj¹ jeszcze
przez d³ugie, d³ugie, d³ugie lata. Monitoring za-
mkniêtego sk³adowiska obejmuje okres chyba
dwudziestu piêciu lat. W zwi¹zku z tym powstaj¹
koszty, które póŸniej, po zamkniêciu tego sk³ado-
wiska, w dalszym ci¹gu bêd¹ ci¹¿yæ na dotychcza-
sowym w³aœcicielu czy dotychczasowym admini-
stratorze w zale¿noœci od tego, jak jest skonstruo-
wana umowa. A wiêc jeœli podczas procesu przy-
jmowania odpadów kwota wystarczaj¹ca do tego,
¿eby zamkn¹æ to sk³adowisko, nie zostanie zabez-
pieczona, to póŸniej zarówno w³aœciciel, jak i ad-
ministrator musz¹ staraæ siê o pozyskanie takich
œrodków, ¿eby zadania wynikaj¹ce z ustawy o od-
padach mo¿na by³o egzekwowaæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Teraz
wracamy do pierwszego pytania.)

I teraz wracamy do pytañ pana senatora Bi-
sztygi.

Panie Senatorze, ja jako cz³onek Komisji Œro-
dowiska, zreszt¹ nie tylko ja, ale wszyscy chyba
senatorowie, znajdujê w swojej skrytce ró¿nego
rodzaju korespondencjê. Czêœæ tej koresponden-
cji jest podpisana, czêœæ jest, powiedzmy, zu-
pe³nie anonimowa. Otó¿ chcia³bym pana poinfor-
mowaæ, ¿e otrzyma³em korespondencjê miêdzy
innymi od stowarzyszenia, o którym pan mówi³,
od Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Stosowania
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Bezdioksynowych Technologii Unieszkodliwiania
Niebezpiecznych Odpadów Medycznych. Czy tak
ono siê nazywa, Panie Senatorze?

Z treœci pisma wynika, ja to tak czytam, ¿e nie
tylko pos³owie i senatorowie, ale ka¿dy ma prawo
do swojej interpretacji. To jest, za przeprosze-
niem, banda, proszê pana, która lobbuje, w zale¿-
noœci od tego, z której strony jest ten lobbing ini-
cjowany.

A wiêc z treœci pisma, które otrzymaliœmy od te-
go stowarzyszenia, wynika, ¿e ustawa o odpadach
jest oczywiœcie z³¹ ustaw¹, ¿e respektowanie tej
ustawy jest niew³aœciwe, ¿e proces legislacyjny,
który rozpocz¹³ siê podczas nowelizacji w Sejmie
ustawy o odpadach, o której w tej chwili mówi-
my… W Sejmie s¹ prawie sami… Ja zaraz znajdê
to pismo i ze dwa stwierdzenia panu przytoczê.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e, Panie
Sprawozdawco…)

O, jest stowarzyszenie, akurat to mam.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeœli mo¿na.

Niech pan siê nie mêczy, bo mnie nie chodzi o to,
¿eby pan siê mêczy³. Chcê tylko wiedzieæ, czy pan
siê z tym zapozna³.)

Nie, Panie Senatorze, ja do czego innego zmie-
rzam.

Otó¿ wœród korespondencji dotycz¹cej lobbin-
gu wystêpuj¹cego potencjalnie wœród pos³ów i se-
natorów, znajdujê równie¿ korespondencjê, z któ-
rej wynika, Panie Senatorze… Dosta³em na przy-
k³ad tak¹ oto tabelê, zaraz panu powiem, przez
kogo opracowan¹, zatytu³owan¹: schemat bloko-
wy personalno-organizacyjno-firmowych po-
wi¹zañ lobbuj¹cych w trwaj¹cej nowelizacji usta-
wy o odpadach. W sk³ad zarz¹du w Krakowie Sto-
warzyszenia na rzecz Rozwoju i Stosowania Bez-
dioksynowych Technologii Unieszkodliwiania
Niebezpiecznych Odpadów Medycznych, o któ-
rym przed chwil¹ mówi³em, wchodz¹ panowie:
Boles³aw Kulikowski, Sylwester Kwiatkowski, Ar-
kadiusz Tu³ecki i Piotr Baduchowski. I teraz po
kolei.

Pan Boles³aw Kulikowski jest wiceprezesem Vi-
tantonio De Nigris Newster Polska, gdzie wspólni-
kiem jest Newster W³ochy z 51% udzia³em. Adal
Sp. z o.o. z 49% udzia³em. I tak dla ciekawoœci po-
dam, ¿e firma sprowadza sterylizatory i nimi han-
dluje, a prezesem jest w³aœnie pan Bronis³aw Ku-
likowski.

WeŸmy drugie nazwisko. Pan Sylwester
Kwiatkowski, os³awiona Emka. Ja myœlê, ¿e je-
¿eli pan senator przygotowywa³ siê do pracy nad
ustaw¹ o odpadach, to pan wie, co to za firma.
Emka to zak³ad transportu, segregacji i utyliza-
cji odpadów.

Trzecia osoba, która w sk³ad zarz¹du tej orga-
nizacji wchodzi, to pan Arkadiusz Tu³ecki, w³aœci-
ciel prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Kra-

kowie pod nazw¹ Serwimed. Firma Serwimed
unieszkodliwia poprzez sterylizacjê odpady z Ma-
³opolski, Podkarpacia i z Lubelskiego. A tak na
marginesie to sterylizator zakupi³a od Szpitala
Specjalistycznego GruŸlicy, Chorób i P³uc w Rze-
szowie.

I jako ostatni pan Piotr Baduchowski, cz³onek
komisji rewizyjnej stowarzyszenia, prezes za-
rz¹du zak³adu unieszkodliwiania odpadów Utyli-
med. Posiada sterylizator typu Bravo Hospital
Newster, decyzja wa¿na do 30 czerwca 2008 r.

Pokazujê panu korespondencjê, któr¹ otrzy-
ma³em na temat tej samej firmy. W imieniu firmy
podpisuje j¹ pan Boles³aw Kulikowski, który op-
tuje za tym, ¿eby metody innej ni¿ spalanie, broñ
Panie Bo¿e, nie wprowadzaæ. I ten sam pan Broni-
s³aw Kulikowski zapomnia³ dopowiedzieæ, ¿e
wchodzi w sk³ad stowarzyszenia, które panu se-
natorowi w³aœnie przedstawi³em.

Co do innych pism, które wp³ynê³y, to otrzyma-
³em równie¿, Panie Senatorze, pewnego rodzaju
analizê porównawcz¹ kosztów postêpowania z od-
padami medycznymi po zastosowaniu i metody
spalania, i metody sterylizacji. Dosta³ pan coœ ta-
kiego, czy nie?

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, przyt³oczy³ mnie pan ogro-

mem wiedzy. Odpowiedzia³ pan na jedenaœcie
pism, a ja dosta³em tylko dwa. (Weso³oœæ na sali)
Bardzo dziêkujê, naprawdê.

(Senator Krzysztof Majkowski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Senatorowie: Pupa, Paw³owicz, Fetliñska.
Pan senator Zdzis³aw Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Chcia³bym zapytaæ, Panie Przewodnicz¹cy,

czy w pracach komisji uczestniczyli przedstawi-
ciele G³ównego Inspektoratu Ochrony Œrodowis-
ka, którzy prowadzili kontrolê w spalarniach
i w sterylizatorach odpadów. Czy w pracach ko-
misji by³a przedstawiana ekspertyza Biura Ana-
liz Sejmowych przygotowana przez pana doktora
Grzegorza Wielgosiñskiego, który przedstawia³
wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK
i przez G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowis-
ka? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Zbigniew Paw³o-

wicz.
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Senator Zbigniew Paw³owicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy meto-

dy alternatywne do metody spalania odpadów
medycznych, bo jako medyk pytam o odpady me-
dyczne, s¹ metodami ostatecznymi w ujêciu po-
prawki zg³oszonej w komisji, a je¿eli nie, to co bê-
dzie siê z tymi odpadami dalej dzia³o.

Czy panu senatorowi znane s¹ istniej¹ce w Pol-
sce firmy, które wbrew prawu unijnemu i prawu
polskiemu odzyskuj¹ paliwa alternatywne z od-
padów medycznych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym zapytaæ, czy w posiedzeniach

komisji brali udzia³ lobbyœci, a je¿eli tak, to z ja-
kich grup. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy w komisji analizowano ko-
szty spalania i koszty sterylizacji czy innych alter-
natywnych form niszczenia odpadów? Ja dowie-
dzia³am siê z przyk³adowej analizy, która jest
w przys³anych tak¿e mnie materia³ach, pos³u¿ê
siê tymi danymi, ¿e koszt spalania materia³ów ze
szpitala wynosi 81 tysiêcy, a sterylizacji – 61 ty-
siêcy z³. Ale gdyby uwzglêdniæ koszt sterylizatora,
to okres zwrotu zainwestowanego kapita³u wyno-
si³by trzydzieœci jeden lat. Czy brano pod uwagê
tak¿e ten koszt?

Trzecie pytanie. Czy brano pod uwagê opiniê
specjalistów, niezale¿nych ekspertów? W skrytce
mia³am dwie takie opinie, jedn¹ przygotowan¹
przez Katedrê Mikrobiologii Wydzia³u Rolniczo-
-Ekonomicznego. Podpisa³ siê pod ni¹ pan profe-
sor Wies³aw Barabasz, który pisze miêdzy innymi,
¿e opakowania – chcia³abym przedstawiæ tylko
krótki fragment – plastikowe lub papierowe mog¹
skutecznie chroniæ drobnoustroje przed termicz-
n¹ inaktywacj¹ zastosowan¹ w autoklawach. Da-
lej pisze, ¿e Ÿle unieszkodliwione zakaŸne odpady
medyczne i weterynaryjne znajduj¹ce siê na sk³a-
dowiskach odpadów komunalnych stanowi¹ za-
gro¿enie dla zdrowia ludzi i mog¹ spowodowaæ po-
wa¿ne nastêpstwa epidemiologiczne dla œrodo-
wiska. Nastêpnie – to ju¿ ostatni fragment z tej
opinii – zakaŸne medyczne odpady szpitalne i we-
terynaryjne powinny byæ bezwzglêdnie spalane,
aby nie stwarzaæ jakiegokolwiek niebezpieczeñ-
stwa dla zdrowia.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pani Se-
nator, bardzo proszê o pytanie.)

Chcia³abym zapytaæ, czy s¹ znane… Drug¹ tak¹
opiniê mamy w podobnym tonie. Jest to równie¿

opinia niezale¿nego eksperta, profesora Romana
Petrusa, kierownika Katedry In¿ynierii Chemicz-
nej i Procesowej. Chcia³abym zapytaæ, czy brano
pod uwagê te lub inne niezale¿ne opinie dotycz¹ce
samego procesu sterylizacji i spalania w aspekcie
bezpieczeñstwa œrodowiska. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o odpowiedŸ pana senatora sprawo-
zdawcê.

Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Senator, jeœli chodzi o materia³y, o któ-

rych pani teraz mówi, to podczas prac Komisji
Œrodowiska nie mieliœmy do nich dostêpu. Ja mó-
wiê w tej chwili we w³asnym imieniu. Myœlê, ¿e na-
wet z daty nadania niektórych dokumentów wyni-
ka, ¿e one po prostu zosta³y wys³ane na adres
Kancelarii Senatu ju¿ po zakoñczeniu prac Komi-
sji Œrodowiska. Czy ktokolwiek wczeœniej mia³ do
nich dostêp, tego nie wiem. W ka¿dym razie te pis-
ma, które w³aœnie otrzymaliœmy, które znalaz³y
siê w naszych skrytkach, s¹ dowodem na to, ¿e je-
œli chodzi o… Nie mówiê ju¿ o lobbowaniu, tylko
na przyk³ad o napieraniu na senatorów w kwestii
podjêcia ustawy dotycz¹cej…

WeŸmy na przyk³ad art. 42 o unieszkodliwianiu
odpadów medycznych. Chodzi o to, ¿e z jednej
strony otrzymywaliœmy korespondencjê, która
pokazywa³a, ¿e najlepsz¹ metod¹ unieszkodliwia-
nia odpadów, najlepiej uzasadnion¹ pod wzglê-
dem ekonomicznym i wykorzystywan¹ w sposób
gospodarczy jest metoda inna ni¿ spalanie,
a z drugiej strony otrzymywaliœmy koresponden-
cjê wskazuj¹c¹, ¿e najskuteczniejsz¹ metod¹ jest
w³aœnie spalanie odpadów medycznych i wetery-
naryjnych.

I tutaj, odpowiadaj¹c panu senatorowi na py-
tan ie do tycz¹ce pa l iw a l t e rnatywnych ,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e tak siê sk³ada, i¿ war-
toœæ kaloryczna odpadów pochodzenia medycz-
nego i weterynaryjnego wbrew temu, co siê za-
zwyczaj s¹dzi, jest bardzo wysoka, bo jest to rz¹d
wielkoœci 15–16 kJ/kg. Czyli jest to wielkoœæ po-
równywalna z wartoœci¹ kaloryczn¹ wêgla bru-
natnego, a byæ mo¿e nawet odrobinê od niej wiê-
ksza. Tak ¿e przy odpowiedniej skali wielkoœci
jest to po prostu surowiec, o który nale¿y wojo-
waæ i który nale¿y w systemie energetycznym wy-
korzystywaæ. Ale czy jest to ekonomicznie uzasa-
dnione? ¯eby ten surowiec otrzymaæ, najpierw
musimy zastosowaæ jedn¹ z metod wskazanych
wczeœniej. I teraz, sumuj¹c te koszty, o których
mówi³a miêdzy innymi pani senator Fetliñska…
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Je¿eli szpital, który ma w skali roku 30–40 t…
By³ podawany taki przyk³ad, 60 t w skali roku – ja
nie wiem czy to jest du¿o, czy ma³o dla jednostki.
Je¿eli jeden szpital ma faktycznie 60 t odpadów
medycznych do unieszkodliwienia i stanie przed
dylematem, czy wykorzystywaæ istniej¹c¹ spa-
larniê, oczywiœcie je¿eli takow¹ ma, czy p³aciæ
najpierw za transport, a póŸniej za proces unie-
szkodliwiania w innych spalarniach – chocia¿ s¹
to na pewno skalkulowane koszty – czy te¿ zaku-
piæ nowe urz¹dzenie do utylizacji… Mieliœmy ju¿
takie wyliczenia, ¿e na przyk³ad sterylizator ko-
sztuje oko³o 600 tysiêcy z³. I teraz, przy za³o¿e-
niu, ¿e jest 60 t odpadów, stopa zwrotu, bior¹c
pod uwagê MPV czy RR… Z tych wyliczeñ wyni-
ka, ¿e to siê zwróci po trzydziestu latach. Trzy-
dzieœci lat! Ja tu nie chcê filozofowaæ, ale myœlê,
¿e w sektorze energetycznym przedsiêwziêcia,
które zwracaj¹ siê d³u¿ej ni¿ przez dwadzieœcia,
dwadzieœcia piêæ lat uwa¿ane s¹ w tej chwili za
przedsiêwziêcia ekonomicznie nieuzasadnione.
Tak wiêc je¿eli mamy czekaæ przez trzydzieœci lat
na to, ¿eby to urz¹dzenie, zakupione oczywiœcie
ze œrodków bud¿etowych, mia³o siê zwróciæ…
Ka¿dy powinien siê zastanowiæ, czy to siê fakty-
cznie op³aca, czy nie. Z góry zastrzegam, ¿e ja nie
wypowiadam siê w tej chwili w imieniu Komisji
Œrodowiska. Mówiê o tym, co by³o na posiedze-
niu Komisji Œrodowiska, ale wszystko to, co do-
tyczy tych materia³ów, to s¹ moje w³asne prze-
myœlenia i aktualne odczucia.

Chcia³bym jeszcze uczuliæ pañstwa na dwie
kwestie. Otó¿ w 2013 r., a wiêc w terminie ju¿
niezbyt odleg³ym, zacznie obowi¹zywaæ przepis
dotycz¹cy zakazu sk³adowania odpadów, któ-
rych wartoœæ kaloryczna bêdzie wynosiæ powy¿ej
6 kJ/kg. Krótko mówi¹c, wszystkie odpady,
o których w tej chwili mówimy – bêdzie je mo¿na
poddaæ tylko utylizacji termicznej czyli spalaniu
– nie bêd¹ klasyfikowa³y siê do tego, ¿eby je sk³a-
dowaæ na jakimkolwiek sk³adowisku. I bêdziemy
mieæ wybór, to jest oczywiœcie kwestia wyboru
i kosztów z tym zwi¹zanych, albo poddamy je je-
szcze jednej obróbce, albo oddamy firmie specja-
listycznej, oczywiœcie za odpowiednie pieni¹dze,
która zutylizuje je w taki sposób, ¿e bêdziemy
mogli je sk³adowaæ.

Drugim elementem, równie¿ bardzo istotnym,
i to nas czeka w niedalekiej przysz³oœci, jest to, ¿e
chyba od 2012 r. – Panie Ministrze, je¿eli sie mylê,
to proszê mnie poprawiæ – bêdzie nas obowi¹zy-
wa³ ca³kowity zakaz sk³adowania na wszystkich
sk³adowiskach odpadów, które maj¹ wiêcej ni¿
5% wêgla organicznego. I równie¿ w tym przypad-
ku ¿adna z metod, o których mówimy, nie bêdzie
spe³nia³a tego piêcioprocentowego kryterium.

Jeœli o czymœ zapomnia³em, to proszê mi przy-
pomnieæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: I teraz…)
Aha, przepraszam, spojrza³em na senatora Pu-

pê i sobie przypomnia³em… Na posiedzeniu Ko-
misji Œrodowiska, z tego, co pamiêtam, nie by³o
ani lobbysty, ani ¿adnego z pracowników, z in-
spektorów NIK.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam, czy to jest pytanie uzupe³niaj¹ce,
Panie Senatorze?

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Przepraszam,
Pani Marsza³ek, ale nie dosta³em precyzyjnej od-
powiedzi na czêœæ pytania pierwszego…)

Czy pan w³¹czy³ mikrofon? Pytam, bo Ÿle s³y-
chaæ.

Senator Zbigniew Paw³owicz:

Czy komisja uzna³a alternatywne metody za-
proponowane na posiedzeniu komisji za metody
ostateczne, a je¿eli nie, to co siê bêdzie dzia³o
z tymi odpadami medycznymi na przyk³ad po
autoklawowaniu. Oczywiœcie s¹ równie¿ inne
metody.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Senatorze, komisja uzna³a, ¿e te metody
w ¿aden sposób nie wykluczaj¹ tej podstawowej
metody termicznej utylizacji odpadów. Czyli mo-
¿emy spalaæ, ale mo¿emy równie¿ autoklawo-
waæ, mo¿emy stosowaæ pirolizê, mikrofale itd. To
jest kwestia podjêcia decyzji przez dyrektora pla-
cówki.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy mo¿na?)
Proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pan senator pyta o to, czy odpady, ¿e tak po-

wiem, pierwotnie przepuszczone przez autoklaw
s¹ ostateczn¹ form¹ utylizacji, czy tak komisja
zdecydowa³a, czy te¿ to wymaga jeszcze jakiegoœ
innego procesu? Pan senator o to pyta, tak?

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Co bêdzie siê
z nimi dalej dzia³o?)

Co siê bêdzie z tym dzia³o?

Senator Krzysztof Majkowski:
Nie, nie. One z powodu w³aœciwoœci fizykoche-

micznych musz¹ byæ poddane dalszej obróbce. Bo
w innym przypadku nie bêd¹ spe³nia³y norm, któ-
re Ministerstwo Zdrowia przyjmuje dla odpadów
pochodzenia medycznego i weterynaryjnego.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przechodzimy do nastêpnej czêœci pytañ.
Bardzo proszê, senatorowie: Andrzejewski,

Skurkiewicz, Jurcewicz.
(Senator Krzysztof Majkowski: Mo¿e pan mini-

ster odpowie.)
(G³os z sali: Tak.)
Proszê bardzo, senator Piotr £ukasz Andrze-

jewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
To pytanie do sprawozdawców obu komisji.
Czy definicja odpadów, g³osz¹ca, ¿e substancje

i przedmioty, które nie spe³niaj¹ wymagañ techni-
cznych, przez co stanowi¹ zagro¿enie itd., nie po-
winna zostaæ zawê¿ona do nieocennego charakte-
ru niespe³niania wymogów technicznych? Nie-
spe³nianie wymogów technicznych jest tutaj au-
tomatycznie przes³ank¹ stanowienia zagro¿enia
dla œrodowiska i zagro¿enia zdrowia. A przecie¿
nie ka¿dy przypadek niespe³niania wymogów te-
chnicznych… Na przyk³ad w Muzeum Techniki
czy u kolekcjonerów istnieje szereg przedmiotów
maj¹cych pewn¹ wartoœæ albo osobist¹, albo hi-
storyczn¹. Nie mo¿na ich uznaæ automatycznie za
odpady, one s¹ chronione, one s¹ wyselekcjono-
wane. Nie wiem, czy nie za szeroko dzia³amy, ni-
weluj¹c ca³¹ przesz³oœæ polskiej myœli technicz-
nej, która operuje szeregiem zabytków. Ja bêdê
proponowa³, ¿eby okreœlenie „przez to” zast¹piæ
spójnikiem „i”.

Pytanie nastêpne dotyczy szczególnego ogra-
niczenia reglamentacyjnego w art. 4. Chcia³bym
wiedzieæ, czy komisje bra³y pod uwagê, ¿e w art. 2
mówi siê tak: w³aœciciel pojazdu wycofanego
z eksploatacji przekazuje go wy³¹cznie do przed-
siêbiorcy prowadz¹cego stacjê demonta¿u. Czy
to znaczy, ¿e sam nie mo¿e nic wymontowaæ z te-
go pojazdu i nie mo¿e tej czêœci u¿yæ? Przepis jest
rygorystyczny. W zwi¹zku z tym ustalamy niedo-
puszczalny w spo³eczeñstwie liberalnym mono-
pol. Czy rozpatrywaliœcie pañstwo wy³¹cznoœæ tej
kompetencji stacji demonta¿u? Nastêpuje tu wy-
³¹czenie osób prywatnych, które mog¹ przecie¿
chcieæ na swój u¿ytek wymontowaæ czêœci z po-
jazdu.

I wreszcie przepis karny, on jest chyba najbar-
dziej ostry, który nie uwzglêdnia elementu nie-
bezpieczeñstwa, tylko mówi, ¿e usuniêcie pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji, usuwanie ele-
mentów lub substancji niebezpiecznych jest za-
gro¿one okreœlon¹ grzywn¹ do 300 tysiêcy z³. Czy
to jest przeoczenie, czy celowo usuniête z pojaz-
dów elementy nie s¹ opatrzone okreœleniem „nie-
bezpieczne”? Penalizowane jest ka¿de usuniêcie,
a zw³aszcza poza stacj¹ demonta¿u. Czy rozwa¿a-
liœcie w komisji, czy nie powinno to ulec korekcie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz poproszê pana senatora Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam dwa pytania do pani senator Rotnic-

kiej dotycz¹ce posiedzenia Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Pani Senator, czy podczas tego¿ posiedzenia od-
bywa³a siê równie¿ dyskusja dotycz¹ca nowelizacji
art. 42 ustawy o odpadach? To pierwsze pytanie.

I drugie moje pytanie. Czy podczas obrad komi-
sji samorz¹du w jakikolwiek sposób pojawi³a siê
sprawa tak zwanego w³adztwa nad odpadami?
Z zapowiedzi ministerstwa wynika³o, ¿e mia³o to
byæ doprecyzowane ju¿ w tej ustawie. W Komisji
Œrodowiska nad tym tematem siê nie pochyliliœmy,
bo ca³a nasza dyskusja zosta³a praktycznie zdomi-
nowana przez problem odpadów medycznych i we-
terynaryjnych. Czy ta kwestia pojawi³a siê podczas
posiedzenia komisji samorz¹du? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie dotycz¹ce art. 12. Czy w komi-

sji by³ poruszany temat… Ja mo¿e przytoczê pkt 4
tego artyku³u, w myœl którego zarz¹dzaj¹cy sk³a-
dowiskiem, który w pozwoleniu na budowê nie ma
okreœlonej wysokoœci formy zabezpieczenia rosz-
czeñ obowi¹zany jest do wyst¹pienia w terminie do
trzech miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy
z wnioskiem o zmianê pozwolenia na budowê
w tym zakresie.

Czy to jest zgodnie z ogólnymi przepisami doty-
cz¹cymi wydawania pozwoleñ na budowê? Zmia-
na pozwolenia na budowê jest bardzo istotnym
elementem. Czy ten temat by³ poruszany? Je¿eli
nie, to pozwolê sobie zadaæ póŸniej…

(Senator Krzysztof Majkowski: Ja mo¿e szyb-
ko…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pytania s¹ kierowane do obojga pañstwa, wiêc

podzielicie siê nimi, wedle w³asnej woli.

Senator Krzysztof Majkowski:
Ja proponujê, aby na pytanie pana senatora

Andrzejewskiego odpowiedzia³ pan minister albo

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 121



ministerstwo udzieli³o panu senatorowi odpowie-
dzi na piœmie. Na te tematy, o których pan mówi,
w Komisji Œrodowiska po prostu nie by³o szczegó-
³owej rozmowy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie rozmawiali-
œcie? Rozumiem.)

Co do pytania pana senatora Skurkiewicza od-
powiedŸ jest taka sama. Nie by³o podczas posie-
dzenia Komisji Œrodowiska rozmowy na temat po-
zwolenia na budowê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Jeœli pan senator pozwoli, to ja ustosunkujê siê

teraz do tego, co dzia³o siê na posiedzeniu Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.

Otó¿ na pytanie pana senatora Skurkiewicza do-
tycz¹ce art. 42 mogê odpowiedzieæ, ¿e by³a na ten
temat mowa, ale krótka, bowiem ja zada³am pyta-
nie, jak siê sprawa kszta³tuje, i nikt nie podj¹³ dys-
kusji. Nie zosta³a te¿ zg³oszona ¿adna poprawka.

Je¿eli chodzi o w³adztwo nad odpadami komu-
nalnymi, to te¿ nie by³o o tym mowy, poniewa¿
sprawa gospodarowania odpadami komunalny-
mi zosta³a wy³¹czona z tej noweli ustawy. Wobec
tego mogê tylko powiedzieæ, na podstawie zape-
wnieñ i tego, co wiem sama, bo w komisji nie pad-
³o to s³owo, bêdzie odrêbne uregulowanie prawne
dotycz¹ce odpadów komunalnych.

Zagadnienie recyklingu wycofanych samocho-
dów nie by³o podnoszone ani w jednej, ani na dru-
giej komisji. Jestem wprawdzie sprawozdawc¹
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, ale jestem te¿ cz³onkiem Komisji
Œrodowiska, wiêc w dyskusji w tej komisji równie¿
uczestniczy³am. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy pañstwo wyczerpali ju¿ tê czêœæ swoich wy-

powiedzi?
Pan senator Pupa chce o coœ dopytaæ? Nie. Pan

senator Jurcewicz ju¿ zadawa³ pytanie.
Pan senator Gruszka i póŸniej pan senator Mi-

cha³ Wojtczak, proszê uprzejmie.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê, Pani

Marsza³ek…)
Przepraszam. Pañstwo Sprawozdawcy, s³u-

chajcie pytañ, bo w tej chwili one do was s¹ kiero-
wane.

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Ju¿ zadajê pytania.
Pierwsze – do sprawozdawcy Komisji Œrodo-

wiska, senatora Majkowskiego.

Pad³o pytanie o pisma, które wp³ynê³y na rêce
senatorów czy te¿ do komisji. Rozpatrujemy tê
ustawê w trybie dopasowania do prawa Unii Eu-
ropejskiej i nietaktem by³oby, gdybyœmy popadli
w kolizjê, która jest sygnalizowana przez Stowa-
rzyszenie Recyklerów Pojazdów. Czy dyskutowa-
liœcie nad tym na forum komisji?

Mo¿epanisenatorRotnickiej te¿ zda³bympytanie.
Czy w komisji samorz¹du by³ poruszany temat
kolizji z art. 38 Traktatu o Unii Europejskiej. Czy
te w¹tpliwoœci zosta³y w trakcie prac komisji roz-
strzygniête? To pierwsze pytanie. Czy w tej mate-
rii jest opinia, ja szuka³em i nie znalaz³em takiego
dokumentu, ¿e przedstawiona Senatowi ustawa
nie wchodzi w konflikt z prawem unijnym? Nie
znalaz³em czegoœ takiego, je¿eli jest, to proszê
mnie uspokoiæ w tej sprawie.

I jeszcze jedno pytanie do pani senator Rotnic-
kiej.

Wspomnia³a pani o koniecznoœci zamykania
z automatu…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Sk³adowisk, tak?)
Tak, sk³adowisk. Czy mamy rozeznanie, czy by-

³a w komisji podjêta taka dyskusja, ile jest w Pol-
sce takich sk³adowisk?

Doœæ rygorystyczny jest zapis zakazu sk³ado-
wania odpadów palnych selektywnie zebranych,
który ma obowi¹zywaæ od 1 stycznia, to znaczy,
ju¿ obowi¹zuje…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Od paru dni
wstecz.)

Wstecz dzia³a. Czy nie jest to b³¹d w stanowie-
niu prawa? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Jan Dobrzyñski i za moment bê-

dzie ca³a ta nasza trójca. Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pana senatora Majkowskie-

go, który tak bardzo d³ugo i du¿o mówi³ na temat
ochrony œrodowiska.

Otó¿, Panie Senatorze, bardzo wiele jest takich
sytuacji, ¿e miasta pobudowa³y za swoje w³asne
bud¿etowe pieni¹¿ki zak³ady utylizacji odpadów
komunalnych. I teraz okazuje siê, jest tak bardzo
czêsto, i¿ maj¹ za ma³o odpadów, które mog³yby
byæ w tych zak³adach przetwarzane – s¹ przypadki
zwolnieñ, mo¿e nie grupowych, ale jednak zwol-
nieñ pracowników w tych zak³adach – a to dlatego,
¿e odpady komunalne, œmieci, s¹ z tych miast wy-
wo¿one poza ich teren czy te¿ poza teren gminy.

Czy komisja ten temat rozwa¿a³a i czy sprawa
w³asnoœci odpadów komunalnych bêdzie w przy-
sz³oœci uregulowana? Je¿eli nie uzyskam odpowie-
dzi, chcia³bym, ¿eby na podobne pytanie odpowie-
dzia³ przedstawiciel ministerstwa. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Pan senator Wojtczak.

Senator Micha³ Wojtczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam dwa pytania do pana senatora Maj-

kowskiego.
Panie Senatorze, w swojej wypowiedzi wspo-

mnia³ pan, ¿e odpady medyczne nawet po uniesz-
kodliwieniu mog¹ byæ ³akomym k¹skiem ze
wzglêdu na swoj¹ wartoœæ energetyczn¹, krótko
mówi¹c. Czy móg³by pan powiedzieæ, jaka jest
wielkoœæ odpadów medycznych nadaj¹cych siê do
tego celu, ewentualnie w porównaniu z ogóln¹
mas¹ odpadów innego rodzaju, mo¿liwych do
przetworzenia w jakikolwiek sposób na energiê?

Kolejne pytanie nawi¹zuje do w¹tku mówi¹ce-
go o kosztach ró¿nych metod unieszkodliwiania
odpadów i porównywaniu ich ze spalaniem. Czy
niezale¿nie od tego, jakie s¹ koszty spalania, au-
toklawowania i wszelkich innych metod alterna-
tywnych, ustawa, po wejœciu jej w ¿ycie z popraw-
kami przyjêtymi na posiedzeniu komisji, w jaki-
kolwiek sposób zmusza czy obliguje kierowników
placówek medycznych do stosowania którejœ
z wybranych metod? I kto bêdzie decydowaæ o wy-
borze metody unieszkodliwiania odpadów medy-
cznych?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pani Marsza³ek, poniewa¿ do mnie jest nieco

mniej pytañ, pozwolê sobie na nie odpowiedzieæ
pierwsza. Dotycz¹ one g³ównie tego, o czym by³a
mowa w komisji.

Zwracaj¹c siê do pana senatora Gruszki, mu-
szê powiedzieæ, ¿e Komisja Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej nie mówi³a
o zgodnoœci naszych uregulowañ z dyrektyw¹ Ra-
dy, aczkolwiek widzia³am takie pismo za³¹czone
do druku nr 2002 dotycz¹cego ustawy, która tra-
fi³a do Sejmu.

Jeœli chodzi o inne pytania, s¹ one bardzo szcze-
gó³owej natury. To wszystko trzeba czytaæ z ca³¹
ustaw¹ o odpadach. Dodam tylko, ¿e sprawy doty-
cz¹ce zamykania sk³adowisk reguluj¹ dodane
art. 54a–54e, które sprowadzaj¹ siê do tego, ¿e je-
¿eli sk³adowisko odpadów lub jego wydzielona
czêœæ nie spe³nia wymogów technicznych albo for-
malnych okreœlonych przepisami prawa lub w wy-
niku kontroli wojewódzki inspektor ochrony œro-

dowiska stwierdzi nieprawid³owoœci, to wówczas
organ w³aœciwy zarz¹dza przeprowadzenie eksper-
tyzy, której koszt ponosi prowadz¹cy sk³adowisko
odpadów. W³aœciwy organ, którym jest organ przy-
wo³any, na podstawie ekspertyzy wydaje decyzjê
o zamkniêciu sk³adowiska odpadów.

Dodam jeszcze, ¿e Komisja Œrodowiska zapro-
ponowa³a uszczegó³owienie ust. 1 w art. 54b po-
przez dopisanie s³ów: „z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony œro-
dowiska albo pañstwowego wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego”. Tak¹… Ale nie chcê siê
w imieniu Komisji Œrodowiska wypowiadaæ. To
powie kolega Majkowski…

(Senator Krzysztof Majkowski: Te¿ nie powie.)
Te¿ nie powie. Myœlê, ¿e najlepiej odpowie na to

pytanie pan minister, który bêdzie móg³ zinter-
pretowaæ szczegó³owo wszystkie te zapisy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz poprosimy pana senatora…

Senator Tadeusz Gruszka:
Pani Marsza³ek, je¿eli pani Rotnicka skoñczy³a

odpowiadaæ…
Chodzi o dzia³anie prawa wstecz. Dzisiaj jest

ju¿ 12 stycznia, a od 1 stycznia…

Senator Jadwiga Rotnicka:
To znaczy, uregulowanie to obowi¹zywa³oby od

1 stycznia 2010 r. Czy tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Bernard B³aszczyk: 2011 r.)
Od 2011 r.
(Senator Tadeusz Gruszka: Czy odnoœnie do te-

go jest poprawka? Bo ja jej nigdzie nie znalaz³em.)
Ona musi byæ zawarta na koñcu, jeœli siê nie

mylê, w artykule… Nie wiem. Mo¿e w art. 16. Pa-
nie Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Tam nie ma.)

Nie ma?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Bernard B³aszczyk: S¹ trzy miesi¹ce.)
Trzy miesi¹ce. Wobec tego…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan minister bêdzie mia³ jeszcze okazjê wy-

st¹piæ.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Pan minister bê-

dzie móg³ odpowiedzieæ. Tak?)
Tak ¿e mo¿e zostawmy tê kwestiê.
Panie Senatorze Majkowski, s¹ jeszcze pytania

do pana.
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Senator Krzysztof Majkowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Myœlê, ¿e panu senatorowi Gruszce na wiêk-

szoœæ kwestii, o które pyta³, odpowiedzia³a pani
senator Rotnicka. Ja mogê powiedzieæ, ¿e na po-
siedzeniu Komisji Œrodowiska by³ co prawda
przedstawiciel organizacji, która zajmuje siê re-
cyklingiem samochodów, ale pocz¹tkowo sporne
kwestie zosta³y wyjaœnione z panem ministrem,
i z poprawkami, które przeg³osowaliœmy, przed-
stawiciele recyklerów samochodowych – tak ich
kolokwialnie nazwê – siê zgodzili. To tyle co do re-
cyklingu samochodów.

Czy wyst¹pi³ jakikolwiek konflikt z prawem
unijnym? Ja nie umiem powiedzieæ. By³ legisla-
tor. Zreszt¹ w wyst¹pieniu pana ministra na pew-
no akcenty dotycz¹ce obowi¹zuj¹cego prawa
i wszystkich tych modyfikacji bêd¹ uwzglêdnione.

Nie wiem, kto zada³ pytanie, które mam zapisa-
ne, dotycz¹ce zamykania sk³adowisk. Jaka to jest
liczba w skali kraju? Ja nie umiem precyzyjnie
podaæ liczby zamykanych sk³adowisk. To oczywi-
œcie trzeba by by³o sprawdziæ w planach gospo-
darki odpadami, najlepiej, myœlê, wojewódzkich,
bo jednak wszystkie wojewódzkie plany gospo-
darki odpadami maj¹ taki rozdzia³, z którego wy-
nika, jakie sk³adowiska na terenie województwa
bêd¹ w dalszym ci¹gu eksploatowane, a jakie s¹
przewidziane do zamkniêcia i w jakim terminie.
Mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e na tak zwanych dzi-
kich sk³adowiskach, o których mówimy, ¿e z nimi
s¹ najwiêksze problemy, jest w tej chwili 15–20%
wszystkich odpadów. Czyli gdzieœ 1/5 strumienia
odpadów w skali kraju jest poza wszystkimi staty-
stykami, poza kontrol¹.

Na pytanie pana senatora Dobrzyñskiego, do-
tycz¹ce zak³adów utylizacji odpadów komunal-
nych, mogê odpowiedzieæ tak. Oczywiœcie nie
mam wiedzy na temat ich funkcjonowania w skali
kraju, ale ze wzglêdu na to, ¿e odrobinê intereso-
wa³em siê odpadami równie¿ zawodowo, mogê po-
wiedzieæ, i¿ w momencie, kiedy zaistnia³a szansa
na pozyskanie œrodków finansowych i na budowê
zak³adów przetwórstwa odpadów, niejednokrot-
nie wyst¹pi³o zjawisko, w wyniku którego w tej
chwili te zak³ady autentycznie borykaj¹ siê z wiel-
kimi problemami, jeœli chodzi o utrzymanie siê na
rynku. Moim zdaniem, zwi¹zane jest to przede
wszystkim z dwoma podstawowymi kwestiami.
Po pierwsze, pomimo ¿e prawa ekonomiczne tego
wyraŸnie nie mówi¹, podobno z przeinwestowania
te¿ mo¿na paœæ. Jest wiele przyk³adów na to, ¿e
niektóre jednostki samorz¹du terytorialnego po
prostu przeinwestowa³y. Ja mogê podaæ przyk³a-
dy obiektów, gdzie wybudowano nowe sk³adowis-
ko za grube miliony z³otych, a teraz okazuje siê –
mówiê humorystycznie – ¿e chocia¿ odby³a siê im-
preza, organizowana przez starostê w zwi¹zku
z otwarciem tego zak³adu, to ¿adna wywrotka, ¿a-

den samochód z odpadami tam nie wjecha³, bo
wojewódzki inspektor sanitarny nie wyda³ zgody
na eksploatacjê takiego obiektu. Tak ¿e to jest jed-
na przyczyna dotycz¹ca rozmiarów i charakteru
tego. Po drugie, niestety, jest tak zwany przymus
ekonomiczny dotycz¹cy tego, ¿e przecie¿ klient
ma prawo wyboru odbiorcy odpadów. Je¿eli kon-
kurencja zaproponuje, ¿e odbierze od nas te same
odpady i bêdzie taniej o 10%, 15% czy 20% w sto-
sunku do firmy, która przewozi odpady do tego
w³aœnie zak³adu utylizacyjnego… No niestety, ta-
kie s¹ prawa rynku. Kto oferuje lepsze warunki fi-
nansowe… Ludzie po prostu wybieraj¹ lepsze wa-
runki finansowe i z nich korzystaj¹. Tak ¿e samo-
rz¹dy, podejmuj¹c decyzjê o wyborze technologii
i wielkoœci obiektu, na pewno bra³y na siebie rów-
nie¿ odpowiedzialnoœæ za dalsz¹ jego eksploata-
cjê. A jak z tym jest, to sami pañstwo wiecie. Nie
zawsze jest kolorowo.

Pan senator Wojtczak pyta³ o wielkoœæ odpadów
medycznych. Jaka to jest skala? Nie umiem powie-
dzieæ, jak to jestwskali kraju,bopoprostuniemam
takich informacji. Myœlê, ¿e przedstawiciel Mini-
sterstwa Œrodowiska precyzyjnie panu odpowie.
Ale z opracowania, do którego wrócê, a o którym
mówi³a pani senator Fetliñska, wynika, ¿e z trzech
województw, a wiêc z podkarpackiego, z lubelskiego
i z tarnowskiego – zaraz to znajdê – w skali roku by³o
1 tysi¹c t odpadów medycznych. Jeœli przyjmie siê
œredni¹ cenê, bo przeprowadzi³em pewnego rodzaju
wywiad œrodowiskowy, po jakich cenach jednostki
szpitalne oddaj¹ odpady do utylizacji… Ceny s¹ na-
prawdê ró¿ne: od 1 z³ 30 gr do 1 z³ 70 gr, 2 z³, a s¹
przypadki, ¿e nawet 5 z³, i 6 z³, oczywiœcie mówimy
o kilogramach, nie o tonie. Tak ¿e w porównaniu
z surowcem energetycznym skala jest na pewno
niewielka. Ale gdy weŸmiemy pod uwagê to, ¿e firma
jakby dwa razy tym surowcem obróci, bo najpierw
na przyk³ad z tytu³u autoklawowania bêdzie pozys-
kiwaæ jakieœ pieni¹dze, a póŸniej sprzeda surowiec
energetyczny powstaj¹cy na skutek procesu, który
zachodzi w autoklawie, to wtedy bêdziemy mówiæ o,
jak s¹dzê, znacznych œrodkach finansowych. Ile to
jest w skali kraju, naprawdê nie umiem powiedzieæ,
myœlê, ¿eministerB³aszczyknapewno lepiej towie.

Mówi pan, Panie Senatorze, o wyborze metody,
wyborze, którego kierownik placówki medycznej
mo¿e dokonywaæ w momencie podejmowania de-
cyzji, jeœli chodzi o utylizacjê. Wed³ug mnie, nie
ma ¿adnego przymusu, a ka¿dy dowodz¹cy jedno-
stk¹ medyczn¹ chyba korzysta z ustawy o zamó-
wieniach publicznych i nie wiem, czy w formie
przetargu, czy z wolnej rêki, czy w formie zapyta-
nia ofertowego… W jakiœ sposób powinno to byæ
rozstrzygniête.

Korzystaj¹c jeszcze z okazji, chcia³bym coœ za-
sygnalizowaæ. Bo mówimy o spalarniach i o kosz-
tach zwi¹zanych z tymi spalarniami. Otó¿ z tego, co
ja wiem, na terenie kraju jest chyba trzydzieœci
szeœæ albo trzydzieœci siedem czynnych spalarni,
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które spe³niaj¹ warunki, a¿eby utylizowaæ w nich
odpady medyczne. Teraz zwróæcie pañstwo uwagê
na pewn¹ sprawê. Ja w przerwie przed tym pun-
ktem rozmawia³em z panem ministrem B³aszczy-
kiem. W moim mieœcie, w Ostro³êce, w szpitalu spe-
cjalistycznym jest akurat spalarnia, która zosta³a
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, ¿e mo-
¿emy w niej spalaæ odpady medyczne. Tylko ¿e
Ostro³êka, jeœli chodzi o usytuowanie geograficzne,
jest w pó³nocno-wschodniej czêœci województwa
mazowieckiego. Gdybyœmy mieli stosowaæ metodê
bliskoœci, to odpady medyczne moglibyœmy spalaæ
w spalarniach bêd¹cych na terenie danego wojewó-
dztwa. Z Ostro³êki do Radomia jest 240 km, to je¿eli
ja chcia³bym spalaæ odpady medyczne z miasta
Wojtka Skurkiewicza, to wiadomo, ¿e koszt trans-
portu przewy¿szy³by wszystkie pozosta³e koszty
zwi¹zane ze spaleniem tego odpadu. Ale je¿eli na
przyk³ad pokusi³bym siê o to, ¿eby zawrzeæ jakieœ
porozumienie z dyrektorem szpitala w £om¿y, która
notabene jest 35 km od nas, ale ju¿ w innym woje-
wództwie, to wtedy ten koszt jednostkowy zdecydo-
wanie by spad³. Bo myœlê, ¿e minê³y czasy tego os³a-
wionego ¿uka, gdy ktoœ z 5 kg jecha³ 100 km, ¿eby to
dostarczyæ. W tej chwili s¹ tak specjalistyczne firmy
i tak specjalistyczne metody, ¿e na zasadzie, nie
wiem, tak jakkiedyœwhandluobwoŸnym,mo¿na te
odpady zbieraæ i je spalaæ i wówczas podj¹æ decyzjê,
czy koszt utylizacji przez spalanie jest w dalszym
ci¹gu tak wysoki, ¿e na przyk³ad op³aca siê faktycz-
nie kupiæ autoklaw za kilkaset tysiêcy z³otych i uty-
lizowaæ. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Widzê, ¿e jest du¿e zainteresowanie tematem.
Proszê o zadanie pytania pana senatora An-

drzeja Misio³ka, a potem pana senatora Stanis³a-
wa Jurcewicza.

Czy ktoœ jeszcze pragnie zadaæ pytanie? Pan se-
nator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Senator Andrzej Misio³ek:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pana senatora Majkowskie-

go.
Czy w trakcie prac komisji nad t¹ ustaw¹ by³y

przedstawiane ekspertyzy niezale¿nych eksper-
tów, to znaczy profesorów zajmuj¹cych siê zaró-
wno odpadami, jak i mikrobiologi¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Teraz pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pani profesor Rotnickiej.
Pani Senator, czy na posiedzeniu komisji sa-

morz¹du by³a podana opinia wójtów, burmi-
strzów? Czy przez te grona samorz¹dowe by³a
przekazana jakaœ opinia dotycz¹ca tej¿e ustawy?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo, pan senator Piotr £ukasz An-

drzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytanie do pani senator sprawozdawcy Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, zreszt¹ do pana sprawozdawcy te¿,
a je¿eli pañstwo nie zajmowaliœcie siê tym, to do
przedstawiciela rz¹du.

Chodzi o kwestiê kompetencji, o pozwolenie.
W jednym z przepisów pisze siê, ¿e kompetencje
ma regionalny dyrektor ochrony œrodowiska lub
starosta, a gdzie indziej pisze siê – i to z prawnego
punktu widzenia nie jest b³ahe – ¿e to kompetencja
regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska albo
starosty. Czy jest to tylko przeoczenie, ¿e tu jest
„lub”, a tam „albo”, czy te¿ nale¿a³oby to ujednoli-
ciæ? I jakie jest kryterium rozgraniczenia tych
kompetencji? Bo tu jest wiele kompetencji wspól-
nych. Wydanie zezwolenia – regionalny dyrektor
albo starosta. Czy oni wed³ug uznania uzgadniaj¹
to miêdzy sob¹, czy maj¹ kompetencje wspólne,
czy dzielone, a je¿eli dzielone, to wed³ug jakiego
kryterium, które pozwala petentowi zwróciæ siê al-
bo do regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska,
albo do starosty? Czy to ma siê odbywaæ wed³ug
sympatii, czy wed³ug kompetencji? I czy decyzja je-
dnego wy³¹cza decyzjê drugiego? To takie pytania.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To proszê teraz o udzielenie odpowiedzi.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Senatorze, ja nie dlatego, ¿e nie chcê, ale

po prostu…
(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem: nie

omawialiœcie tego.)
…nie chcê zrobiæ b³êdu. Myœlê, ¿e pan mini-

ster…
(Senator Piotr Andrzejewski: To przerzucam to

pytanie na przedstawiciela tych, którzy redago-
wali projekt.)

Tak jest. A co do…
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Nie ma takiej formy jak przerzucenie, pan se-
nator mo¿e jeszcze raz siê zg³osiæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze raz sfor-
mu³ujê to pytanie.)

W regulaminie nie istnieje takie sformu³owanie
jak „przerzucenie pytania”.

(Senator Piotr Andrzejewski: Wobec tego proszê
o zapisanie mnie do zadania pytania przedstawi-
cielowi rz¹du.)

Do zadania pytania, które przed momentem zo-
sta³o przerzucone.

(Senator Piotr Andrzejewski: Antycypuj¹c swo-
je stanowisko, za chwilê…)

To taki transfer pytania.
(Senator Piotr Andrzejewski: No tak, transfer

pytania…)
Dziêkujê bardzo.
To proszê odpowiedzieæ na inne.

Senator Krzysztof Majkowski:
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Mi-

sio³ka, powiem, ¿e na posiedzeniu Komisji Œrodo-
wiska nie mieliœmy dostêpu do ¿adnych opinii do-
tycz¹cych ani jednej, ani drugiej metody. Ale na
przyk³ad z Katedry In¿ynierii Chemicznej i Proce-
sowej Wydzia³u Chemicznego Politechniki Rze-
szowskiej od pana profesora doktora habilitowa-
nego in¿yniera Romana Petrusa, profesora zwy-
czajnego, otrzymaliœmy opiniê procesow¹, z któ-
rej wynika, ¿e… Ja przeczytam tylko koñcówkê:
„Odpady tego typu nawet po przetworzeniu meto-
dami D9, to jest art. 1 ustawy pkt 2–4, rozpo-
rz¹dzenie R1, nie powinny byæ dopuszczone do
sk³adowania na wszelkiego rodzaju wysypiskach
odpadów. Na zakoñczenie mojej opinii chcia³bym
zauwa¿yæ, ¿e próba zmiany zapisu art. 42 o odpa-
dach nie ma nic wspólnego z zasadami uczciwej
konkurencji, a jedynie mo¿e w istotny sposób ob-
ni¿yæ bezpieczeñstwo ludzi, zwierz¹t i œrodowis-
ka”. Celowo nie czyta³em pañstwu tej opinii wcze-
œniej, bo by³a to opinia, która po prostu zosta³a
nam dostarczona po posiedzeniu Komisji Œrodo-
wiska.

Druga opinia, któr¹ otrzyma³em kilka dni te-
mu, to jest opinia w sprawie unieszkodliwiania
zakaŸnych odpadów medycznych metodami al-
ternatywnymi, czyli chodzi o sterylizacjê, auto-
klawowanie i dzia³anie mikrofalami, i jest to opi-
nia wydana przez Uniwersytet Rolniczy imienia
Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, Wydzia³ Rolniczo-
-Ekonomiczny, Katedrê Mikrobiologii – i tu jest
adres – opinia, pod któr¹ podpisa³ siê pan profe-
sor zwyczajny doktor habilitowany Wies³aw Bara-
basz. Jest to opinia prawie ¿e identycznej treœci
z poprzedni¹. Nie mówiê, ¿e taka sama, ale prawie
¿e identycznej treœci. Nie znaczy to, ¿e nie ma opi-

nii, które na przyk³ad bêd¹ przedstawia³y to w in-
ny sposób ni¿ te, do których ja mam w tej chwili
dostêp.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Postaram siê tak¿e krótko odpowiedzieæ na py-

tania, mo¿e nie wszystkie.
Prosto bêdzie mi odpowiedzieæ panu senatoro-

wi Jurcewiczowi. Otó¿ komisja nie mia³a do
wgl¹du stanowiska czy opinii przedstawicieli sa-
morz¹du terytorialnego dotycz¹cej omawianej
kwestii, czyli ustawy o odpadach.

Pan senator Andrzejewski pyta³ o podzia³ kom-
petencji. Ja oczywiœcie nie czujê siê w³adna oce-
niaæ poprawnoœci zapisu od strony prawnej, ale
przecie¿ byli tam legislatorzy. ¯aden nie zwróci³
uwagi na nieœcis³oœci w tych¿e kompetencjach,
wiêc mam nadziejê, ¿e zapisy s¹ prawid³owe.
Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: W zwi¹zku z tym
nale¿y doprowadziæ do wyjaœnienia merytorycz-
nego, a nie pomijaæ to.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze s¹ pytania do senatorów sprawozdaw-

ców, jak widzê…
Tak, Pani Senator?
(Senator Janina Fetliñska: Tak, tak.)
Pani senator Janina Fetliñska.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa zg³asza siê do zada-

nia pytania? Nie. Rozumiem, ¿e na tym zamknie-
my tê seriê.

S³ucham.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym skierowaæ pytanie do pani profe-

sor, bo mo¿e nie by³am za dobra z chemii, cho-
cia¿ wydawa³o mi siê ¿e tak… Chodzi mi o art. 42
ust. 1a w lit. a, zgodnie z którym zakazuje siê
unieszkodliwiania zakaŸnych odpadów medy-
cznych lub weterynaryjnych innymi metodami
ni¿ te, które prowadz¹ do obni¿enia zawartoœci
wêgla organicznego do 5%. Jakie to s¹ metody?
Zakazuje siê tutaj unieszkodliwiania tych odpa-
dów przez wspó³spalanie, czyli w zasadzie z tego
wynika, ¿e spalanie jest zakazane. Czy ja to dob-
rze rozumiem? Bo to jêzyk prawniczy, który mo-
¿e do mnie nie przemawia, ale… No, jestem zszo-
kowana.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeœli mo¿na, tak?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Ten zapis w art. 42 ust. 1a dowodzi tego, ¿e je-
dyn¹ metod¹ dopuszczaln¹ jest w³aœnie spalanie,
bo po spaleniu pozostaje w³aœnie to 5%. Zakaz
wspó³spalania oznacza, ¿e nie wolno tych¿e odpa-
dów spalaæ z innymi odpadami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê senatorom sprawozdawcom za wy-

czerpuj¹ce odpowiedzi.
Ja przypominam szanownym paniom i panom,

¿e projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez
rz¹d… (Oklaski)

Brawa siê nale¿¹. Ktoœ je tu rozpocz¹³, nie chcê
przerywaæ… (Oklaski)

(G³os z sali: Brawo!)
To dla kole¿anki i dla kolegi. Dziêkujemy.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych upowa¿niono ministra œrodo-
wiska. Jest z nami pan minister Bernard B³asz-
czyk, podsekretarz stanu. Jest równie¿ wystêpu-
j¹cy w imieniu g³ównego inspektora sanitarnego
jego zastêpca, pan Jan Orgelbrand.

Czy pan minister B³aszczyk chce podejœæ tutaj
do nas, zabraæ g³os i ewentualnie odpowiedzieæ na
te pytania, które pañstwo zechc¹ postawiæ panu
ministrowi?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja równie¿ chcia³bym podziêkowaæ senatorom

sprawozdawcom, bo tematyka jest bardzo trud-
na. I jeszcze jedno – chodzi o zharmonizowanie
ró¿nego rodzaju ustaw, to nie jest jednolita usta-
wa. Chcê równie¿ podkreœliæ, ¿e jest to ustawa,
która de facto bêdzie w tym roku zmieniana, bo
w grudniu bêd¹ nowe dwie dyrektywy, obowi¹zu-
j¹ce od 10 grudnia 2010 r., i bêdziemy musieli do-
stosowaæ tê ustawê o odpadach. Ale wiele z tych
zapisów bêdzie mo¿na przenieœæ, tak ¿e nie jest to,
broñ Bo¿e, czas stracony, kiedy zajmujemy siê
procedowaniem nad t¹ ustaw¹.

Od razu zwrócê siê do pana senatora Andrze-
jewskiego i powiem, ¿e tu chodzi o jedn¹ rzecz.
Ró¿nica miêdzy RDOŒ a dzia³aniem starosty pole-
ga na jednym: RDOŒ zajmuje siê terenami za-
mkniêtymi, czyli wojskowymi, PKP, tymi, które
nale¿¹ do Skarbu Pañstwa, a pozosta³ymi zajmu-
je siê starosta. I taki jest rozdzia³ merytoryczny,
o co pan konkretnie pyta³.

Co do zapisu…

(Senator Piotr Andrzejewski: A czy jest to gdzieœ
expressis verbis zawarte w ustawie?)

Jedno jest w ustawie o kartografii, drugie jest
w tym… S¹ to ju¿ obowi¹zuj¹ce zapisy i st¹d to do-
stosowanie.

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Omawiana na dzisiejszym posiedzeniu ustawa
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych in-
nych ustaw stanowi istotn¹ nowelizacjê przepi-
sów. Z jednej strony jest transpozycj¹ przepisów
Unii Europejskiej… Nie ma tu senatora Gruszki,
ale chcê powiedzieæ, ¿e szuka³em wyjaœnienia te-
go, o co chodzi tym recyklerom w art. 38. Jeden
art. 38 traktatu, stary, mówi o polityce zagranicz-
nej, a nowy mówi o polityce rolnej, co kompletnie
nie ma zwi¹zku z przedmiotem naszej ustawy.
Chcê równie¿ podkreœliæ, ¿e ca³a ustawa by³a
przegl¹dana przez Urz¹d Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej i jest pozytywna opinia, taka, ¿e nie jest
ona sprzeczna, a wrêcz przeciwnie, w pe³ni trans-
ponuje przepisy Unii Europejskiej.

Oprócz zmiany przepisów o odpadach przed-
miotowy projekt w niniejszym zakresie dokona³
nowelizacji miêdzy innymi przepisów prawa
ochrony œrodowiska w zakresie dotycz¹cym fi-
nansowania gospodarki odpadami, ustawy o re-
cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
w celu wyeliminowania tak zwanej szarej strefy
demonta¿u. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na za-
warcie w projekcie najwa¿niejszych regulacji,
w szczególnoœci dotycz¹cych sk³adowania odpa-
dów, zamykania z urzêdu sk³adowisk odpadów
niespe³niaj¹cych wymagañ technicznych. Chcê
podkreœliæ, ¿e zamykanie sk³adowisk z urzêdu bê-
dzie mog³o nast¹piæ dopiero po uchwaleniu tej
ustawy, teraz odbywa siê to na zasadach ogól-
nych. Zwracam te¿ uwagê na poprawê systemu
ewidencji odpadów i zaostrzanie sankcji za niele-
galne sk³adowanie odpadów. Jest to wype³nianie
wymagañ, które zosta³y na³o¿one na ministra œro-
dowiska przez „Krajowy plan gospodarki odpada-
mi 2010”.

Przedmiotowa nowelizacja ma przede wszyst-
kim umo¿liwiæ rozwi¹zanie istotnych proble-
mów w zakresie gospodarki odpadami. Do pro-
blemów tych nale¿y przede wszystkim eksploa-
tacja sk³adowisk odpadów, które wci¹¿ nie
spe³niaj¹ standardów okreœlonych przepisami
prawa Unii Europejskiej. Funkcjonowanie ich
na rynku gospodarki odpadami oznacza negaty-
wne oddzia³ywanie na œrodowisko. Te obiekty
nie s¹ w pe³ni dostosowane do wymogów prawa
i staj¹ siê w koñcu ma³o konkurencyjne. Nega-
tywnym zjawiskiem, które koniecznie nale¿y
wyeliminowaæ, jest równie¿ istnienie tak zwa-
nych dzikich wysypisk odpadów, dlatego w pro-
jekcie zaproponowano ostrzejsze sankcje z tytu-
³u nielegalnego sk³adowania odpadów. Kolej-
nym problemem jest s³aba jakoœæ danych prze-
kazywanych przez posiadaczy odpadów, doty-
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cz¹cych gospodarki odpadami, co z kolei utrud-
nia prawid³owe monitorowanie faktycznego sta-
nu w tym sektorze, a tak¿e zmniejsza mo¿liwo-
œci racjonalnego planowania gospodarki odpa-
dami na poszczególnych poziomach admini-
stracji. Ponadto ustawa zawiera regulacje doty-
cz¹ce miêdzy innymi uporz¹dkowania kwestii
kompetencji organów w³aœciwych do wydawa-
nia decyzji administracyjnych na podstawie
ustawy o odpadach, wprowadza nowe regulacje
dotycz¹ce odpadów zawieraj¹cych azbest oraz
gospodarowania odpadami medycznymi i wete-
rynaryjnymi. W projekcie zaproponowano tak¿e
rozwi¹zania zmniejszaj¹ce w znaczny sposób
obci¹¿enia administracyjne dotykaj¹ce przed-
siêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ polega-
j¹c¹ na œwiadczeniu us³ug w zakresie budowy,
rozbiórki, remontów obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urz¹dzeñ oraz sprz¹tania, kon-
serwacji i napraw.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e ustawa proponuje ta-
kie zmiany przepisów, które powinny umo¿liwiæ
Polsce realizacjê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z pra-
wa Unii Europejskiej, a tak¿e u³atwiæ przedsiê-
biorcom prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie go-
spodarki odpadami, czego konsekwencj¹ bêdzie
równie¿ poprawienie obecnie funkcjonuj¹cego
systemu gospodarki.

Pani Marsza³ek, ja bym siê odniós³ w tej chwili
równie¿ do tych pytañ, które by³y zg³aszane, a na
które nie zosta³y udzielone pe³ne odpowiedzi. Po-
staram siê w jakimœ stopniu to uzupe³niæ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: S¹ jeszcze
kolejne pytania, ju¿ zapisali siê koledzy, wiêc…)

Aha, to mo¿e poczekam w takim razie.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie, nie,

jeœli mogê prosiæ, to ju¿…)
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Chcê tu podkreœliæ dwie sprawy, je¿eli chodzi

o brzmienie tego art. 42 ustawy z przed³o¿enia
rz¹dowego. Chcemy mieæ tu œwiadomoœæ, ¿e
przywrócenie tych zapisów z przed³o¿enia
rz¹dowego, z druku nr 2002, zgodne jest z zale-
ceniami WHO i rozwi¹zaniami, które s¹ przyjête
w krajach Unii Europejskiej, poniewa¿ przed³o-
¿enie rz¹dowe jest propozycj¹ powrotu do nor-
malnoœci, jeœli chodzi o sposób unieszkodliwia-
nia odpadów medycznych. Istnienie na tym ob-
szarze do 2005 r.… Chcê podkreœliæ, ¿e my
w przed³o¿eniu rz¹dowym nie zabraniamy spa-
lania. Spalanie pozostaje jedn¹ z form uniesz-
kodliwiania odpadów. Propozycja rz¹dowa
wprowadza jednak równie¿ inne konkretne pro-
cesy, które mog¹ byæ stosowane niezale¿nie od
spalania, a w tej chwili jest tylko spalanie, de fa-
cto nie ma innej mo¿liwoœci. Jak przedstawia³
pan senator Majkowski, jest prawie dziesiêæ al-
ternatywnych metod. Nie bêdê ich tu wymienia³.

Jeszcze jedno chcê powiedzieæ. Jest jeden wy-
j¹tek od tej regu³y, mianowicie czêœci cia³a i or-
gany stanowi¹ce odpady medyczne – tam jest
wyraŸnie zapisane: 180102 – zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ ustaw¹ i do³¹czonym do tego projek-
tem… One podlegaj¹, podkreœlam, wy³¹cznie
termicznemu przekszta³ceniu w procesie D10.
Czyli te wszystkie obawy, ¿e je¿eli chodzi o czê-
œci cia³a czy organy, ktoœ gdzieœ tam poprzez au-
toklawy bêdzie stosowaæ… Chcê podkreœliæ, ¿e
ten wyj¹tek od regu³y jest zastosowany w tym
zakresie.

By³o pytanie zwi¹zane z tym, ile konkretnie jest
tych odpadów medycznych i zakaŸnych odpadów
weterynaryjnych. To jest oko³o 30 tysiêcy t, taka
jest globalna wielkoœæ tych odpadów. A jeœli cho-
dzi o uzmys³owienie, ile jest rocznie odpadów ko-
munalnych, to jest to 9,5 miliona ton. Mog¹ pañ-
stwo to porównaæ, po prostu bardziej zostanie to
w pamiêci.

Je¿eli chodzi o sprawy zwi¹zane z azbestem, to
rz¹d przyj¹³ program oczyszczania kraju z azbe-
stu na lata 2009–2032, w którym zosta³y przewi-
dziane œrodki bud¿etowe na ocenê i promocjê no-
wych technologii unicestwiania w³ókien azbestu.
W tym programie okreœlono równie¿ wskaŸniki
oceny realizacji tego programu. Obecnie w kraju
funkcjonuje dwadzieœcia dziewiêæ sk³adowisk od-
padów zawieraj¹cych azbest. W najbli¿szych la-
tach planowana jest budowa kolejnych czterech
obiektów, rozpatrywane s¹ te¿ mo¿liwoœci wybu-
dowania dalszych dziesiêciu.

Nie istnieje jakiœ odgórnie ustalony rejestr firm
zajmuj¹cych siê dzia³aniami zwi¹zanymi z usu-
waniem azbestu. W wojewódzkiej bazie danych
o wyrobach i odpadach zawieraj¹cych azbest za-
rejestrowa³o siê dotychczas dwieœcie siedemdzie-
si¹t takich podmiotów, jednak z informacji, które
otrzymaliœmy z województw, wynika, ¿e jest ich
wielokrotnie wiêcej. U³atwienia wprowadzone
w ramach nowelizacji ustawy o odpadach mog¹
przyczyniæ siê do powiêkszenia grona podmiotów
zajmuj¹cych siê demonta¿em wyrobów zawiera-
j¹cych azbest.

Kolejna sprawa, podnoszona ju¿ tutaj, dotyczy
pojazdów historycznych. Chcê powiedzieæ, ¿e ta
ustawa nie dotyczy pojazdów historycznych. Z po-
jazdami historycznymi jest tak, ¿e albo mija dwa-
dzieœcia piêæ lat i jest kwestia rzeczoznawcy, albo
jakaœ osoba uznaje taki pojazd za wa¿ny dla niej.
Je¿eli zaœ ktoœ uzna, ¿e dla niego ten pojazd jest
odpadem, to musi go przekazaæ do stacji demon-
ta¿u. Jednak do czasu, kiedy dla kogoœ ma to war-
toœæ historyczn¹, ma znaczenie, nie podlega regu-
lacjom tej ustawy o odpadach.

By³y równie¿ pytania dotycz¹ce spraw
zwi¹zanych z zamykaniem sk³adowisk odpa-
dów. Ja chcê podkreœliæ jedno. Jeœli chodzi
o programy miejskie, wojewódzkie i krajowy
program gospodarki odpadami, to termin doty-

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
128 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu B. B³aszczyk)



cz¹cy posiadanych zezwoleñ, pozwoleñ, decyzji
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
czy odzysku by³ wyraŸnie wskazany. Termin ten
zak³ada³, ¿e sk³adowisko musi byæ dostosowane
w ci¹gu oœmiu lat. Termin ewentualnego za-
mkniêcia sk³adowisk up³ywa³ z koñcem ro-
ku 2009. Czyli mamy doœæ czyteln¹ sprawê: od
roku 2010 nie mog¹ funkcjonowaæ sk³adowiska
odpadów, które nie spe³niaj¹ wymagañ. Wszyst-
kie te sk³adowiska podlega³y weryfikacji przez
wojewódzkich inspektorów ochrony œrodowiska
i przez organy administracyjne dzia³aj¹ce na da-
nym terenie. Po tej dacie, je¿eli sk³adowisko
uzyska³o decyzjê o zamkniêciu, to oczywiœcie
powinno ono byæ zabezpieczone i zrekultywowa-
ne, jak równie¿ nie powinny byæ na nim depono-
wane odpady.

Kolejna sprawa. W przypadku przyjêcia tej
ustawy bêdziemy mieli mo¿liwoœæ zamykania
sk³adowisk odpadów z urzêdu. Termin, który by³
tu przedmiotem jakichœ kolizji s³ownych, dotyczy
tylko i wy³¹cznie tego, ¿e w³adza administracyjna
musi wydaæ decyzjê w ci¹gu trzech miesiêcy. My
uwa¿amy, ¿e przed³u¿enie go do szeœciu miesiêcy
jest zbêdne, bo akurat trzy miesi¹ce to, wed³ug
mnie, ca³kowicie wystarczaj¹cy dla administracji
czas, który mo¿e byæ wykorzystany na to, ¿ebyœ-
my mogli zrobiæ ekspertyzê i wydaæ decyzjê o za-
mkniêciu.

Je¿eli chodzi o liczbê, to na koniec roku 2009
85% sk³adowisk odpadów spe³nia³o wymogi sta-
wiane sk³adowiskom odpadów. Pozosta³ pro-
blem tych15%. Tutaj te¿ muszê powiedzieæ, ¿e
nie wszystkie informacje, które otrzymaliœmy
z poszczególnych województw – nie chcê tu wy-
mieniaæ, o które województwo chodzi – by³y in-
formacjami œcis³ymi. Mieliœmy informacjê, ¿e
jest problem prawie czterdziestu wysypisk, a to
województwo wykazywa³o, ¿e ma tylko czter-
dzieœci cztery wysypiska, tylko tyle, tak¹ liczbê.
A wiêc wydaje siê, ¿e jeœli chodzi o sk³adowiska
niespe³niaj¹ce wymagañ, to jest to w tej chwili
problem oko³o 7% sk³adowisk w ogóle; tych
sk³adowisk jest siedemset szeœædziesi¹t, te 7%
mo¿na wyliczyæ. Ale to, ¿e nie podjêto prac, nie
oznacza, ¿e to musi byæ zamkniête, to jest te¿
chyba jasne. W przypadku, gdy nie ma mo¿liwo-
œci naprawy, zainteresowany, czyli wójt, bur-
mistrz czy prezydent, musi zawrzeæ umowy z in-
nym miastem, gdzie bêdzie móg³ dowoziæ i sk³a-
dowaæ te odpady. Oczywiœcie jest pytanie, czy
my nie obawiamy siê zwiêkszenia liczby dzikich
wysypisk. Iloœæ odpadów sk³adowanych na
sk³adowiskach odpadów komunalnych syste-
matycznie maleje.

My zdajemy sobie sprawê, ¿e sprawa zwi¹za-
na z termicznym rozk³adem jest jednym z dzia-
³añ, które pomog¹ utrzymaæ w du¿ym czy wiêk-

szym stopniu…. Mamy mo¿liwoœæ finansowego
uczestniczenia w budowie dwunastu spalarni,
tak je nazwijmy, w Polsce. Obecnie najbardziej
zaawansowane jest porozumienie miêdzy Byd-
goszcz¹ i Toruniem i tam odbywa siê budowa
wspólnej spalarni dla tego regionu. Równie¿
mocno zaawansowane s¹ te sprawy, jeœli chodzi
o Kraków, Bia³ystok, Olsztyn. Ostatecznym ter-
minem, kiedy musi byæ przyjête rozwi¹zanie
w zakresie termicznego rozk³adu, jest 30 czer-
wca 2010 r. W przeciwnym wypadku nie bêdzie
mo¿na w pe³ni rozliczyæ siê ze œrodków unijnych
i albo przerzucimy te pieni¹dze na inne cele…
Ale oczywiœcie chcielibyœmy to wykorzystaæ,
o ile to jest mo¿liwe, tylko na tê sprawê termicz-
n¹, tak to nazwê, zwi¹zan¹ z gospodark¹ odpa-
dami komunalnymi.

By³o te¿ pytanie, chyba pana senatora Skur-
kiewicza, co z za³o¿eniami nowego systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi. Co do gospo-
darki odpadami komunalnymi, to w tej chwili jest
ju¿ koñcówka prac, je¿eli chodzi o za³o¿enia.
28 stycznia jest tak¹ dat¹ koñcow¹ przyjêcia za³o-
¿eñ. Te za³o¿enia bêd¹ przyjête równoczeœnie
z ustaw¹ o odpadach, czyli bêd¹ jakby dwa za³o¿e-
nia. Zgodnie z przyjêtym harmonogramem w lu-
tym powstaje ustawa, a w marcu powinno siê to
znaleŸæ w Sejmie. Tak¹ deklaracjê w imieniu prze-
wodnicz¹cego zespo³u roboczego, pana ministra
Boniego, chcia³bym przekazaæ. To s¹ ustalenia
z ostatniego tygodnia.

Kolejna sprawa to Stowarzyszenie Recyklerów
Pojazdów. Tak jak powiedzia³em, ja nie wiem,
gdzie jest ta kolizja art. 38 traktatu… Generalne
chodzi o to – zreszt¹ by³o to pytanie pana senatora
Iwana i innych – dlaczego nast¹pi³a zmiana
przed³o¿enia rz¹dowego, jakie bêd¹ skutki zapi-
sów obecnego projektu i czy obecne rozwi¹zanie
mo¿e spowodowaæ niezgodnoœæ z przepisami
unijnymi.

Zmiana w projekcie przepisów dotycz¹cych
obowi¹zku zapewnienia sieci nast¹pi³a na sku-
tek wniesienia poprawki poselskiej. Strona
rz¹dowa nie wnios³a zastrze¿eñ do tej poprawki.
Skutkiem wprowadzenia regulacji zawartej
w obecnym brzmieniu ustawy bêdzie ogranicze-
nie obowi¹zku tworzenia sieci zbierania pojaz-
dów wy³¹cznie do du¿ych podmiotów wprowa-
dzaj¹cych pojazdy. Chodzi o tych, którzy spro-
wadzaj¹ od tysi¹ca wzwy¿; bo druga grupa to ta
od zera do tysi¹ca, plus 500 z³; a trzecia grupa to
s¹ ci, którzy p³ac¹ 500 z³. Ci integratorzy sieci
stowarzyszyli siê w Stowarzyszeniu Recyklerów
Pojazdów, jest to grupa zatrudniaj¹ca kilka
osób, a ich dzia³alnoœæ to nie jest zajmowanie siê
popraw¹ sytuacji w zakresie gospodarki pojaz-
dami wycofanymi z eksploatacji. Oni oferuj¹,
krótko mówi¹c czy mo¿e nazywaj¹c rzecz
wprost, za wykonanie obowi¹zku ni¿sze ceny
w miejsce tych 500 z³.
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Celem wprowadzenia przez nas tych zmian
przyjêtych przez pos³ów jest przede wszystkim
uszczelnienie systemu, co prowadzi do elimina-
cji szarej strefy, a nie rozwi¹zywanie problemów
zwi¹zanych z potencjalnymi – zaznaczam: po-
tencjalnymi – zarzutami Komisji Europejskiej.
Mamy opiniê UKIE mówi¹c¹ o tym, ¿e projekt
rz¹dowy w pe³ni odpowiada normom, które za-
k³ada Komisja Europejska. Tak ¿e tu nie ma ¿a-
dnej niezgodnoœci z wymogami Unii Europej-
skiej.

Podnoszona tu by³a równie¿ kwestia zasady
bliskoœci. Tylko jedno tu uzupe³niê. Je¿eli ma
miejsce taka sytuacja, o jakiej mówi³ pan sena-
tor Majkowski – nie ma go tu teraz – ¿e jest bli¿ej
do istniej¹cej instalacji, to nie ma przeszkód, je-
œli chodzi o przekazanie do tego bli¿szego miej-
sca, przyjêcie tego tam. Nie jest tak, ¿e trzeba je-
chaæ do… czy jakoœ tak rozwi¹zywaæ ten pro-
blem. Oczywiœcie jedn¹ ze spraw, które s¹ w tej
chwili przedmiotem naszej troski, jest zape-
wnienie strumienia odpadów. Chodzi o to,
o czym mówi³ pan senator Skurkiewicz, o te
dzia³ania dotycz¹ce ustawy o odpadach komu-
nalnych, to znaczy, o zabezpieczenie i przekaza-
nie w³asnoœci odpadów gminie, jak równie¿ za-
pewnienie tego strumienia, a tak¿e, co jest
szczególnie wa¿ne, chodzi nam o to, ¿eby wyeli-
minowaæ takie sytuacje, ¿e ktoœ z powodu obni-
¿enia ceny o 10 czy 20 gr bêdzie tak konkuren-
cyjny, ¿e bêdzie, krótko mówi¹c, zabiera³ tê iloœæ
odpadów potrzebn¹ w danym miejscu, dla dane-
go województwa. I dlatego w³aœnie s¹ te wojewó-
dzkie programy. Z tym ¿e myœlê, ¿e wielk¹ spra-
w¹ jest nie tylko krajowy program, ale te¿ pro-
gramy wojewódzkie i miejskie dotycz¹ce… Dla-
tego jeœli chodzi o te wszystkie propozycje doty-
cz¹ce zmian w kwestii odpadów komunalnych,
komunalnych osadów œciekowych, zasady blis-
koœci, to jest robione zgodnie z tym, co podpo-
wiada ¿ycie, jest to dla ludzi, a nie dla rozwi¹zañ
prawnych. Dlatego, jak mówiê – to takie lekkie
wymodelowanie odpowiedzi – je¿eli jest taka sy-
tuacja, ¿e gdzieœ jest bli¿ej, to mo¿na równie¿ to
tam przekazywaæ. Dziêkujê bardzo, Pani Mar-
sza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Tutaj ju¿ jest kilka osób, które chc¹ zadaæ pyta-

nia. Pan senator Iwan, Szewiñski, Gruszka – to
pierwsza trójka. Potem – Owczarek, Muchacki,
Konopka. Tak dot¹d przedstawia siê ta lista.

(G³os z sali: Pani Marsza³ek…)
Zaraz, Panie Senatorze.
Proszê, pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:

Pani Marsza³ek, dziêkujê uprzejmie.
Pan minister by³ uprzejmy w zasadzie odpowie-

dzieæ na pytanie, które chcia³em tu zadaæ, niejako
powtarzaj¹c je, pod adresem pana ministra.
W zwi¹zku z tym, ¿e ta wypowiedŸ by³a wyczerpu-
j¹ca, rezygnujê z prawa g³osu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Senator Szewiñski. Czas: do minuty. Przypo-

minam to, Panie Senatorze, na wypadek gdyby
pan zapomnia³.

Senator Andrzej Szewiñski:
Oczywiœcie, znam regulamin, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy móg³by pan minister od-

nieœæ siê do kwestii, która jest bezpoœrednio
zwi¹zana z procedowan¹ ustaw¹, to znaczy, czy
w ocenie pana ministra w procedowanej ustawie
nie powinny byæ zawarte regulacje, które znosz¹
rejonizacjê spalarni odpadów? ¯yjemy w…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Zniesienie rejonizacji spa-
larni odpadów?)

Tak, tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-

ka Bernard B³aszczyk: Ale my nie mamy w ogóle
spalarni odpadów.)

Nie mamy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
S¹ tylko szpitalne… Jest jedna spalarnia, jedy-

na w Polsce, jest ona w Warszawie, przypada na
czterdzieœci tysiêcy… Ale mo¿e przerabiaæ cztery
razy wiêcej, tylko ¿e nie ma strumienia odpadów.
Jedna spalarnia…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ale mo¿e nie dyskutujmy, najpierw niech bê-

dzie zadane pytanie. Teraz jeszcze pan senator,
a potem poprosimy o odpowiedŸ rz¹d.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Nie wiem, co potem odpo-
wiedzieæ.)

¯e to nie jest tak. Dziêkujê.

Senator Andrzej Szewiñski:
Mo¿e, Panie Ministrze, jestem niedoinformo-

wany, ale chodzi mi o to, ¿e rozmawia³em z przed-
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stawicielami na przyk³ad szpitali, którzy mówili,
¿e s¹ zobligowani do tego, aby w odpowiednim re-
jonie oddawaæ odpady medyczne. A wiêc po pro-
stu nie mogliby…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: A, ju¿ rozumiem. To jest
inny rodzaj… Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
I Tadeusz Gruszka. Zapraszam.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym, ¿eby pan jedno-

znacznie powiedzia³… Bo w jednym zapisie jest
zasada bliskoœci, a w innym zapisie mamy na-
wi¹zanie do przepisów karnych maj¹cych na celu
u³atwienie egzekwowania realizacji przepisów
ustawy dotycz¹cej zasady bliskoœci. A wiêc z jed-
nej strony pan mówi, ¿e nie ma takiego obowi¹z-
ku, ale z drugiej strony s¹ zasady zwi¹zane z prze-
pisami karnymi, zapewniaj¹cymi to, aby ta zasa-
da bliskoœci by³a realizowana. To pierwsza kwe-
stia.

Czy na chwilê obecn¹ znana jest liczba istnie-
j¹cych w Polsce sk³adowisk odpadów niespe³nia-
j¹cych wymagañ prawnych?

Kolejne pytanie. Zakaz sk³adowania odpadów
palnych selektywnie zebranych ma obowi¹zywaæ
od 2011 r., od 1 stycznia. Czy do tego czasu bêdzie
zapewniona dostateczna liczba spalarni, które
bêd¹ mog³y te odpady przerobiæ? Czy nie bêdzie
takiej sytuacji: skoro nie wolno ich sk³adowaæ, to
co z nimi zrobiæ? Czy takie coœ w ustawie jest prze-
widziane?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Czy pan senator móg³by to
rozszerzyæ? Bo nie za bardzo… Chodzi o to ostat-
nie pytanie.)

Tak. Art. 55 ust. 1 ustawy o odpadach mówi
o zakazie sk³adowania odpadów palnych selekty-
wnie zebranych. I to ma obowi¹zywaæ, jak ju¿ wy-
jaœni³em z legislatorem, od 1 stycznia 2011 r. Co
w sytuacji, kiedy nie bêdziemy w stanie zapewniæ
spalenia tej iloœci, tej masy, która bêdzie na ryn-
ku? A wiêc nie bêdzie wolno sk³adowaæ, ale te¿ nie
bêdziemy w stanie tego spaliæ. Czy mamy jakieœ
rozwi¹zanie alternatywne lub te¿ czy jesteœmy pe-
wni – i pan mi to dzisiaj powie – ¿e w 2011 wszelkie
odpady palne bêd¹ spalane, nie bêd¹ sk³adowa-
ne?

I trzecie pytanie, zwi¹zane z sytuacj¹, która te-
raz siê ujawnia. W ustawie tego aspektu mi bra-
kuje. Chodzi o brak ustosunkowania siê do kwe-

stii odpadów komunalnych œciekowych, które
w wielu miejscach s¹ sk³adowane w pryzmach na
polach rolników. Tego mi brakuje. Czy…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: To znaczy, chodzi o te ze
œcieków komunalnych. Tak?)

Ze œcieków komunalnych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, minuta ju¿ minê³a.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.

Nie wyczerpa³em jeszcze pytañ, wiêc…)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana ministra o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Wracam do pytania pana senatora Szewiñskie-

go. Istotnie, mamy trzydzieœci siedem spalarni
szpitalnych, które w naszej ocenie, praktycznie
rzecz bior¹c, pokrywaj¹ zasiêgiem ca³y kraj. G³ó-
wnym za³o¿eniem tej w³aœnie ustawy by³o stwo-
rzenie alternatywnych rozwi¹zañ – st¹d te dzie-
wiêæ czy dziesiêæ innych metod. Tak ¿e nie chodzi
tylko o spalarnie. Ale zgadzamy siê co do jednej
podstawowej sprawy: ¿e w niektórych obszarach
– jak mówi³em, chodzi o organy ludzkie, chodzi
o sprawy zwi¹zane z niektórymi odpadami – jedy-
nym rozwi¹zaniem pozostanie spalarnia. W tej sy-
tuacji nikt nikogo nie zwalnia z obowi¹zku… Ale
to jednoczeœnie nie wskazuje, ¿e to jest jedyna
metoda.

Jeœli chodzi o przedstawione sposoby roz-
wi¹zañ dotycz¹cych spalarni, ustawa reguluje to
w ten sposób, ¿e daje mo¿liwoœæ alternatywnego
rozwi¹zania… Ale w wyniku tych dzia³añ musi po-
wstaæ odpad obojêtny, który bêdzie mo¿na prze-
kazaæ na sk³adowisko odpadów komunalnych. To
jedna sprawa. Ale w tej chwili istotnie sytuacja
jest taka, ¿e jedyn¹, wy³¹czn¹ mo¿liwoœci¹ jest
spalanie w spalarni. W zwi¹zku z tym jakiekol-
wiek inne dzia³anie by³o niemo¿liwe, a co za tym
idzie, by³o tu równie¿ wymuszanie – ¿e musi to byæ
spalanie. I to jest druga sprawa.

Pan senator Gruszka zada³ doœæ du¿o pytañ. Ja
odpowiada³em na te pytania. W tej chwili jest
mniej wiêcej 7% sk³adowisk odpadów komunal-
nych, które nie spe³niaj¹ wymogów. Z niektórych
województw nie mamy jeszcze informacji, czy zo-
sta³y wyra¿one zgody na wyj¹tkowe dopuszczenie
ich do funkcjonowania, bo wykonano pewne pra-
ce, coœ zrobiono, zmodernizowano itd. Na te sie-
demset szeœædziesi¹t sk³adowisk odpadów jest
w naszej ocenie 7% sk³adowisk, w przypadku któ-
rych, jak wysz³o nam ze sprawdzania, bêd¹ mu-
sia³y byæ znalezione inne rozwi¹zania, je¿eli nie
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podjêto prac zwi¹zanych z modernizacj¹. I wyraŸ-
nie podkreœlam: by³o na to osiem lat, tak wiêc
trudno mówiæ o tym, ¿e… Ale to zamykanie odby-
wa siê w trybie i na zasadach ogólnych. Dopiero ta
ustawa umo¿liwi nam zamykanie ich w trybie
urzêdowym.

Je¿eli chodzi o zasadê bliskoœci, to oczywiœcie,
¿e po to s¹ robione wojewódzkie programy gospo-
darowania odpadami i do odpowiednich organów
zainteresowany powinien siê zwracaæ. I je¿eli uzy-
ska tak¹ zgodê, a ja nie przypuszczam, ¿eby wszê-
dzie uzyska³ zgodê, wtedy nie bêdzie podpada³
pod przepisy karne itd. St¹d mówi³em, ¿e niekiedy
¿ycie eliminuje pewne rozwi¹zania, które dla nie-
których s¹ niezrozumia³e. Wydaje siê, ¿e to roz-
wi¹zanie jest jak najbardziej s³uszne. Ma to na ce-
lu jedno: ¿eby nie by³o to robione bez zgody, bez
uzgodnienia. Bo tak jak powiedzia³em, te 20 gr
mo¿e powodowaæ, ¿e strumieñ odpadów po pro-
stu odp³ynie poza dany obszar, a co za tym idzie,
uniemo¿liwi to budowê chocia¿by spalarni odpa-
dów, bo nie bêdzie zabezpieczonego strumienia
odpadów. Dlatego te wojewódzkie programy go-
spodarowania odpadami, które reguluj¹ sprawê
rejonizacji, s¹ tak wa¿ne. I ta rejonizacja mo¿e
przekraczaæ – i to jest okreœlane na etapie uzgo-
dnieñ – obszar województwa, je¿eli bêdzie to wy-
magane czy bêd¹ wskazania, ¿e tak powinno to
byæ uregulowane.

Kolejna sprawa. Zada³ pan pytanie dotycz¹ce
odpadów zwi¹zanych bezpoœrednio ze œciekami,
z odpadami komunalnymi. Wydaje siê, ¿e obecnie
komunalne osady œciekowe, które s¹ przekazy-
wane przez oczyszczalnie w³aœcicielowi, dzier¿aw-
cy czy innej osobie w³adaj¹cej nieruchomoœci¹,
na której komunalne osady mog¹ mieæ zastoso-
wanie… St¹d w art. 43 chyba ust. 1, 4 i 5 jest spra-
wa wykorzystania ich w rolnictwie, rozumianym
jako uprawa wszystkich p³odów rolnych, do upra-
wy roœlin przeznaczonych do produkcji kompo-
stów czy do uprawy roœlin nieprzeznaczonych do
spo¿ycia i do produkcji pasz. I wówczas to na pod-
stawie art. 43 ust. 5 ci w³aœciciele s¹ zwolnieni
z obowi¹zku uzyskania zezwolenia na prowadze-
nie dzia³alnoœci w zakresie odzysku lub obowi¹z-
ku rejestracji. Odzysk polegaj¹cy na ich wykorzy-
staniu do rekultywacji, do dostosowania gruntu
mo¿e byæ prowadzony wy³¹cznie przez osoby po-
siadaj¹ce stosowne decyzje w zakresie gospoda-
rowania odpadami, w tym te zezwolenia na od-
zysk lub unieszkodliwianie wspomnianych odpa-
dów. Oczyszczalnia, przekazuj¹c komunalne osa-
dy œciekowe podmiotowi, który posiada te upra-
wnienia, przekazuje równie¿ odpowiedzialnoœæ za
prawid³owe ich stosowanie. Tak generalnie jest
ujêta sprawa komunalnych osadów œciekowych.
Równie¿, przynajmniej w ostatnim czasie, po od-
powiednim wysuszeniu czêœæ komunalnych osa-

dów œciekowych jest przekazywana do cemento-
wni. To te¿ zale¿y, w którym regionie, ale równie¿
i takie rozwi¹zania s¹ stosowane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Kolejna porcja pytañ, Panie Ministrze. Pytania

zadaj¹ senatorowie Owczarek, Muchacki
i Konopka.

Proszê, pan senator Andrzej Owczarek.
(Senator Andrzej Owczarek: Dziêkujê, Pani

Marsza³ek, ale ju¿ uzyska³em odpowiedŸ, bo moje
pytanie mia³o dotyczyæ w³aœnie osadów œcieko-
wych. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê równie¿.
Pan senator Rafa³ Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Ministrze, powiedzia³ pan, ¿e organy lu-

dzkie, a wiêc amputowane noga, rêka czy, powie-
dzmy, oko, musz¹ ulegaæ spaleniu. Ale mamy do
czynienia z materia³em operacyjnym, czyli chu-
stami operacyjnymi, na których mog¹ byæ jakieœ
materia³y tkankowe, czy z gazikami. Jak ten pro-
blem pan widzi? Kto to ma kwalifikowaæ i do jakie-
go sposobu utylizacji? No bo tutaj widzê pewien
problem z tym. Czy to lekarz ma robiæ…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: My równie¿, niestety.)

Bo je¿eli wiemy, ¿e mamy wszystko spalaæ, to
jest sprawa oczywista. A w przypadku, kiedy do-
puszcza siê ileœ tych metod utylizacji, jest to du-
¿y problem. Proszê mi przybli¿yæ tê sprawê.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I pan senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pan stwierdzi³, ¿e bodaj sie-

demset szeœædziesi¹t sk³adowisk odpadów ko-
munalnych nie spe³ni³o wymogów, to jest 7%, i zo-
sta³y one w zasadzie zamkniête. Wœród nich jest
równie¿ wysypisko w gminie Pisz.

I, Panie Ministrze, czy jest jeszcze w ogóle szan-
sa na negocjacje Urzêdu Miejskiego w Piszu
w sprawie uruchomienia czy odtworzenia tego
wysypiska? Bo te œmieci bêd¹ wywo¿one na odleg-
³oœæ 100–180 km. A dlaczego nie inwestowano
akurat w to wysypisko czy sk³adowisko? Dlatego,
¿e œrodki Unii Europejskiej zosta³y przeznaczone
na budowê du¿ego, wyspecjalizowanego wysypis-
ka œmieci w Siedliskach, ale ten czas finansowa-
nia troszeczkê siê przesun¹³. Nie inwestowano
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w to sk³adowisko, a teraz zosta³o ono zamkniête
i po prostu o 50% wzrosn¹ koszty wywozu nieczy-
stoœci. I oczywiœcie pojawi siê problem nielegal-
nych wysypisk, bo nie wszystkich bêdzie staæ na
podpisanie umowy, bêd¹ robili ró¿ne rzeczy, ¿eby
jednak nie p³aciæ za wywóz nieczystoœci. Czy jest
jeszcze taka szansa? Czy urz¹d miasta mo¿e ne-
gocjowaæ, czy mo¿e zwróciæ siê jeszcze w tej spra-
wie o jak¹œ liberalizacjê czy odst¹pienie od tej za-
sady? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mia³bym pewn¹ proœbê. Pytanie pana sena-

tora Muchackiego jest doœæ szczegó³owe. Ja po-
wiem tak. Gdyby by³a segregacja, to oczywiœcie
nie by³oby problemu, bo odpady tkanek ludzkich
itd. by³yby spalane. Jednak pan senator Paw³o-
wicz przeæwiczy³ mnie…

(Senator Zbigniew Paw³owicz: Chyba nie…)
Nie, nie, ja mówiê, ¿e przeæwiczy³ mnie pan

w sensie przekazania wiadomoœci…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ma³a lek-

cja anatomii, tak?)
O, w³aœnie.
Pan senator pokaza³ wprost, ¿e nikt nie robi tej

segregacji w tym momencie itd., ¿e jest to przeka-
zywane. I mamy inn¹ sytuacjê. Je¿eli wiêc pani
marsza³ek pozwoli… Jest pan Orgelbrand, wiêc
gdyby po zakoñczeniu mojej wypowiedzi móg³ do
tego siê odnieœæ, to myœlê, ¿e zrobi³by to bardziej
fachowo ode mnie. Generalnie rzecz bior¹c, mo¿na
powiedzieæ, ¿e musi byæ to tylko i wy³¹cznie spala-
ne, nie ma wyjœcia itd. Ale ja mówiê o generalnej
zasadzie.

Te wszystkie metody, które tu zosta³y wskaza-
ne – to ca³y czas podkreœlam – maj¹ jedno zada-
nie: takie zmniejszenie zakaŸnoœci, ¿eby te odpa-
dy sta³y siê obojêtne i mo¿na je by³o przekazaæ na
sk³adowiska odpadów komunalnych. Odpady po-
szpitalne i te, które zosta³y spalone itd., z uwagi
na pewn¹ zawartoœæ musz¹ iœæ na sk³adowiska
odpadów niebezpiecznych. To s¹ po prostu jak
gdyby dwie… Ale jak mówiê, je¿eli pan, Panie Se-
natorze, i pani marsza³ek pozwolicie, to byœmy
tak zrobili.

Pan senator Konopka zada³ pytanie dotycz¹ce
odtwarzania wysypiska, czy jest taka mo¿liwoœæ.
Oczywiœcie s¹ to przede wszystkim przepisy obo-
wi¹zuj¹ce na zasadach ogólnych. Mnie trudno

powiedzieæ, czy zosta³ ju¿ tam wyczerpany ca³y
proces zwi¹zany z wniesieniem odwo³ania, ca³¹
procedur¹ itd., czy na³o¿one obowi¹zki zosta³y
wykonane przez bezpoœrednio zarz¹dzaj¹cego
sk³adowiskiem odpadów. Krótko mówi¹c, ca³a
likwidacja, dostosowanie itd., to wszystko, co
jest zwi¹zane z organami administracyjnymi
szczebla podstawowego, tam, gdzie to siê odby-
wa. I niestety w takich, powiedzia³bym, drastycz-
nych przypadkach, tych najgorszych, istotnie
mo¿e byæ taka sytuacja, o jakiej pan mówi³, ¿e
bêdzie trzeba to woziæ a¿ 160 km dalej. Oczywi-
œcie ekonomicznie jest to rzecz trudna i przede
wszystkim finansowo ch³onna, obci¹¿aj¹ca mie-
szkañców. Ale w ka¿dej z tych spraw, jak powie-
dzia³em, nale¿y siê kierowaæ przede wszystkim
zdrowym rozs¹dkiem i mo¿liwoœciami. Je¿eli nic
siê nie zrobi³o i nie przedstawia siê ¿adnego pro-
gramu, to trudno liczyæ na to, ¿e ktokolwiek tam
podejmie dzia³ania.

Ja wiem, ¿e pan chce jeszcze dopytaæ…
(Senator Marek Konopka: Tak, ja chcia³bym do-

pytaæ, je¿eli mo¿na, Panie Marsza³ku.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.)

Senator Marek Konopka:
To nie by³o mo¿e zaniedbanie urzêdu miejskie-

go z tego wzglêdu, ¿e gdyby harmonogram budo-
wy tego du¿ego wysypiska w Siedliskach by³ rze-
czywiœcie zachowany, to wszystko by³oby w po-
rz¹dku. I nie by³oby sensu modernizowaæ tego
starego wysypiska, poniewa¿ te terminy zbieg³y
siê po prostu w czasie, tyle ¿e finansowanie przy-
sz³o troszeczkê póŸniej. To wysypisko jest w budo-
wie i chodzi tylko o ten czas do chwili oddania do
u¿ytku w³aœnie tego budowanego wysypiska.

(Podsekretarz Stanu W Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Panie Senatorze, ja sobie
tak za¿artujê: wpisz pan do sztambucha, ¿e osob-
no siê tym zajmiemy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ale to nie by³o pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê bardzo.)
Panowie Senatorowie: Paw³owicz, Jurcewicz,

Skurkiewicz.
Pan senator Paw³owicz, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, by³ pan uprzejmy powiedzieæ

przed chwil¹, ¿e w naszym kraju funkcjonuje nie-
Ÿle trzydzieœci siedem spalarni odpadów medycz-
nych. Jakbyœmy przeliczyli, to jest œrednio powy¿-
ej dwóch spalarni…
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(G³os z sali: Na województwo.)
…na jednostkê obecnego uk³adu administra-

cyjnego. Wed³ug mojej wiedzy, jedna spalarnia jest
w stanie rocznie spaliæ œrednio od 600 t do 1 ty-
si¹ca t, a nawet nieco ponad 1 tysi¹c t odpadów.
Jednoczeœnie by³ pan uprzejmy stwierdziæ, ¿e od-
pady medyczne to jest wielkoœæ rzêdu 30 tysiêcy t
rocznie. Panie Ministrze, z tych wyliczeñ wynika
jasno, ¿e problem utylizacji odpadów medycznych
w naszym kraju jest problemem rozwi¹zanym.
W zwi¹zku z tym proszê wyjaœniæ, nie mnie, tylko
Wysokiej Izbie, dlaczego chcemy ustawowo wpro-
wadziæ alternatywne sposoby utylizacji odpadów
medycznych. Trudno jest mi, jako zarz¹dzaj¹cemu
niez³¹ firm¹ medyczn¹, zgodziæ siê, ¿e jest to z³a-
manie monopolu. Panie Ministrze, monopol jest
wtedy, gdy zabraniamy komuœ wybudowania
w Polsce spalarni. My nie zabraniamy nikomu, ani
prywatnej firmie, ani ¿adnemu obywatelowi, wy-
budowania w Polsce spalarni odpadów medycz-
nych. A wiêc to nie jest z³amanie monopolu.

Druga sprawa, któr¹ chcia³bym równie¿ zazna-
czyæ. Pan minister by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e
nie wolno sk³adowaæ odpadów na sk³adowiskach
komunalnych, które zawieraj¹ wiêcej ni¿ 5% wêg-
la, i to jest zgodne z przepisami. Panie Ministrze,
proszê powiedzieæ Wysokiej Izbie, ile wêgla orga-
nicznego bêd¹ zawieraæ odpady medyczne po uty-
lizacji alternatywnymi metodami. Z mojej wiedzy,
jako lekarza, wynika, ¿e bêd¹ zawieraæ od 40% do
50% wêgla organicznego. W zwi¹zku z tym jest
to…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Oko³o 30%.)

Proszê, tu siê zgodzimy! Ja siê zgadzam na
30%, ale nie na 5%.

W zwi¹zku z tym, zgodnie z przepisami – pan
minister o tym przed chwil¹ mówi³ – nie wolno
sk³adowaæ tych odpadów na sk³adowiskach ko-
munalnych.

I ostatnie pytanie – Panie Marsza³ku, przepra-
szam za d³ug¹ wypowiedŸ – pytanie bardzo krót-
kie. Jakie konkretnie bêd¹, Panie Ministrze,
unormowania prawne, kto bêdzie kontrolowa³
skutecznoœæ autoklawowania i jakie gwarancje
bêd¹ obowi¹zywaæ? Bo jednoczeœnie zwracam siê
do pana jako ministra œrodowiska o okreœlenie
sposobów kontrolowania procesów autoklawo-
wania i emisji do atmosfery – bo przecie¿ to bêdzie
siê odbywaæ w temperaturze oko³o 130�C. Dziê-
kujê bardzo, Panie Marsza³ku.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Panie Senatorze…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Mo¿e pan zapisywaæ, Panie Ministrze, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Tak, tylko chcia³bym, Panie Marsza³ku, powie-
dzieæ, ¿e umawialiœmy siê tak: na pytania dotycz¹ce
spraw zwi¹zanych z odpadami medycznymi, jak ró-
wnie¿ zakaŸnymi i weterynaryjnymi, odpowie pan
Orgelbrand. Ja wiêc tylko w czêœci odpowiem…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, jeszcze dwie osoby zapytaj¹

i potem… Proszê zapisywaæ, notowaæ sobie te py-
tania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowis-
ka Bernard B³aszczyk: Ja mam je odnotowane.)

Dobrze, dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja wracam do art. 12 pkt 4, gdzie

jest mowa o zmianie pozwolenia na budowê w tym
zakresie.

Czy ten zapis gwarantuje, ¿e osoba, która wy-
st¹pi z takim wnioskiem, nie bêdzie mia³a proble-
mów? Dotyczy to wszak pewnej procedury zmiany
pozwolenia na budowê, które zosta³o uzyskane,
bardzo wa¿nego dokumentu. Czy na przyk³ad
strony w trakcie tej procedury bêd¹ mog³y te¿
wnosiæ swoje zastrze¿enia? Na co s¹ przeznaczo-
ne roszczenia, o których siê mówi w zabezpiecze-
n i a c h ? C o d o a r t . 9 , c z y s t w i e r d z e n i a
w pktach 1 i 2 s¹ to¿same i czy zawieraj¹ ten sam
element? Tam mówi siê o uzyskaniu decyzji za-
twierdzaj¹cej program gospodarki odpadami,
a póŸniej o programie gospodarki odpadami nie-
bezpiecznymi. Chodzi tu o uzyskanie pewnoœci,
czy to s¹ zapisy to¿same.

I pytanie ostatnie. Jakie wnioski przedstawia³y
samorz¹dy do tej ustawy, je¿eli jakieœ zosta³y
przedstawione. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W 100 % podpisujê siê pod tym, co przed chwil¹

powiedzia³ pan senator Paw³owicz, i myœlê, ¿e tu-
taj sw¹ krótk¹ wypowiedzi¹ na pewno przekona³
nieprzekonanych, ¿e zapis sejmowy powinien zo-
staæ utrzymany.

Ale moje pytanie, Panie Ministrze, dotyczy ta-
kiej oto sprawy. Pan reprezentuje resort œrodo-
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wiska, wiêc pytam pana, jako osobê odpowie-
dzialn¹ za ochronê œrodowiska w naszym kraju.

Pana zdaniem, która z tych metod, jakie s¹ pro-
ponowane czy by³yby proponowane, je¿eli Senat
przyj¹³by tê poprawkê – a s¹ to: przekszta³cenie
termiczne, sterylizacja czyli autoklawowanie, od-
ka¿anie, hydroliza, przetwarzanie mikrofalowe,
dezaktywacja, sucha dezaktywacja termiczna,
mineralizacja czy dezynfekcja chemiczna – z pun-
ktu widzenia ochrony œrodowiska by³aby najko-
rzystniejsza? Która z tych wszystkich proponowa-
nych metod? Która by³aby najkorzystniejsza pa-
na zdaniem, jako przedstawiciela Ministerstwa
Œrodowiska?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze. Jak rozumiem,

bêdzie odpowiada³ tak¿e pan minister Orgel-
brand, który siê przygotowuje. Pan minister pro-
si, ¿eby odpowiedzia³ on na pytanie specjalistycz-
ne dotycz¹ce odpadów medycznych. I teraz po-
proszê pana ministra.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Odpowiadam na pytanie przedstawione przez

pana senatora Skurkiewicza. Przekszta³cenie ter-
miczne, sterylizacja par¹ wodn¹, odka¿anie prze-
grzan¹ par¹ wodn¹, hydroliza, przetwarzanie mi-
krofalowe, dezaktywacja elektryczna, cieplna, su-
cha dezynfekcja termiczna, mineralizacja, dezyn-
fekcja chemiczna–odpowiedŸnapytanie jest jedna:
wszystkie metody. Bo na to siê zgadzaliœmy, wpro-
wadzaj¹c je, i nie mówimy, ¿e któraœ z tych metod
jest najlepsza albo ¿e jest jedynym rozwi¹zaniem
itd., w przeciwieñstwie do poprzedniej wersji, gdzie
zak³adano tylko spalanie. I uwa¿amy, ¿e wprowa-
dzenie tych metod w niektórych… A w zarz¹dzeniu
ministra zdrowia wydanym we wspó³pracy z mini-
strem œrodowiska bêdzie podane, które konkretnie
sprawy i w jaki sposób bêd¹ monitorowane.

Je¿eli chodzi o kwestie, które przedstawi³ pan
senator Paw³owicz, ja oczywiœcie chcê potwierdziæ:
trzydzieœci siedem spalarni, 30 tysiêcy t, do 30%
wêgla. A te 5% wêgla to wprowadzili pos³owie, i to
te¿ musi pan wzi¹æ pod uwagê. Trudno jest mi po-
lemizowaæ, myœmy na te 5% nie mieli wp³ywu, to
przez pos³ów zosta³o wprowadzone, ¿e do 5% itd.
Myœlê jednak, ¿e szczegó³owe odpowiedzi na wszy-
stkie pytania przedstawi pan minister Orgelbrand.

Co do pytania senatora Jurcewicza, ja
chcia³bym tu troszeczkê… Ja tu nie mam przed
sob¹ tego art. 12, tych pktów 1 i 2, ale te zapisy…

Je¿eli pan pozwoli, to ja bym zaraz siê do tego od-
niós³, tylko to wymaga chwili, muszê przejrzeæ te
zapisy. A wiêc na razie tak bym zakoñczy³, a zaraz
da³bym panu odpowiedŸ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek, pan senator Pupa i pani

senator Fetliñska.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Miano-

wicie ustawa nak³ada na samorz¹dy wojewódzkie,
powiatowe i gminne obowi¹zek przygotowywania
planów gospodarki odpadami. Czy pan minister
ma wiedzê na temat tego, w jakim stopniu ten
przepis jest w rzeczywistoœci realizowany, ile sa-
morz¹dów siê do niego dostosowa³o i ma aktualne
plany gospodarki odpadami? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Pupa, proszê uprzejmie.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Chcia³bym zapytaæ, czy pan minister analizowa³

sytuacjê, dlaczego na pocz¹tku 2006 r. w³aœciwie
wprowadzono zakaz autoklarowania, czyli steryli-
zacji odpadów medycznych. Co leg³o u podstaw te-
go, ¿e pozwolono funkcjonowaæ spalarniom,
a wprowadzono zakaz sterylizacji odpadów medy-
cznych? Co leg³o u podstaw, skoro, wed³ug pana
ministra, wszystkie metody s¹ bardzo dobre?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja w pe³ni siê podpisujê pod

pytaniem, które zada³ pan senator Paw³owicz.
Dziêkujê za lekarsk¹ precyzjê w tym pytaniu.

Chcia³abym te¿ zapytaæ, czy po otwarciu gra-
nic, szczególnie zachodniej, nadal mamy w Polsce
tak du¿¹ iloœæ odpadów z zagranicy, zw³aszcza
z Niemiec, czy ten proceder zosta³ ju¿ przez nasze
s³u¿by zahamowany? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Odpowiadam na pytanie pani senator Fetliñ-

skiej – jak rozumiem, na czêœæ pytañ odpowie Or-
gelbrand – nie, nie ma. To s¹ incydentalne przy-
padki, rozwi¹zywane w ramach komisji miesza-
nych. Nie ma. Je¿eli zdarza siê taki wypadek, to
jest on doœæ konsekwentnie procedowany, ³¹cznie
z wywiezieniem i z karami, które bezpoœrednio…
Zreszt¹, tak jak powiedzia³em, by³o szeœæ takich
przypadków. Je¿eli chodzi o rok 2009, to nie mam
jeszcze wszystkich danych.

Je¿eli chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana se-
natora Pupy, co z rozstrzygniêciem, to jest mi
oczywiœcie trudno odpowiedzieæ. Ale z tego, co
analizowa³em, wynika, ¿e by³a to poprawka wnie-
siona przez pos³ów…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Ja nie o to pyta³em.)
Ale, nie, chwileczkê.
…Dotycz¹ca wprowadzenia tylko i wy³¹cznie

spalarñ. I…
(Senator Zdzis³aw Pupa: W 2006 r., bo to wte-

dy…)
Nie mam takiej analizy, wiêc nie odpowiem pa-

nu na to pytanie.
Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Misio³ka

dotycz¹ce krajowego programu gospodarki odpa-
dami i wojewódzkich programów gospodarki od-
padami, to, co wszêdzie sprawdziliœmy, wojewó-
dzkie programy podlega³y zatwierdzeniu. Tak ¿e
mamy… To znaczy, niektóre trzy- czy czterokrot-
nie wycofywano i dodatkowo sprawdzano, ale
wszystkie zosta³y doprecyzowane i przyjête. Tak
¿e mo¿na powiedzieæ, ¿e dysponujemy w tej chwili
nie tylko krajowym programem gospodarki odpa-
dami, ale równie¿ wojewódzkimi programami go-
spodarki odpadami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cichosz, potem pan senator Skur-

kiewicz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja wystêpu-

jê w imieniu samorz¹dów gmin.
Czy s³uszne s¹ likwidacja sk³adowisk odpadów

komunalnych, które funkcjonuj¹, i brak pozwo-
leñ na rozbudowê takich gminnych sk³adowisk?
Tworzenie wysypisk czy sk³adowisk komunal-
nych zgodnie z regionalnym programem opraco-
wanym przez urzêdy marsza³kowskie uniemo¿li-
wia przekazywanie odpadów komunalnych do
tych jednostek. To jest czêste pytanie wójtów.

Nastêpne moje pytanie. Kto odpowiada za prze-
kazywanie odpadów weterynaryjnych w miejscu
wykonywania czynnoœci lekarza weterynarii?
Wiêkszoœæ czynnoœci lekarz ten wykonuje w tere-
nie. Czy to on, czy te¿ w³aœciciel zwierzêcia jest
obowi¹zany zbieraæ te odpady i przekazywaæ je do
punktów zbiorczych? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nie wiem, czy dobrze mnie pan

zrozumia³. Ja zada³em to pytanie panu jako za-
rz¹dzaj¹cemu ochron¹ œrodowiska. Bo te metody,
poza spalaniem… Spalanie jest specyficzne, bo
praktycznie w 100%… Po prostu nie ma wtedy ¿a-
dnego dodatkowego odpadu. Ale sterylizacja re-
dukuje masê o 75%. S¹ i inne sposoby. Na przy-
k³ad odka¿anie przegrzan¹ par¹ wodn¹ redukuje
masê odpadu o 50%, przetwarzanie mikrofalowe
zmniejsza objêtoœæ odpadu o 80%, ale sam odpad
nadal pozostaje. Ten odpad musi byæ gdzieœ z³o¿o-
ny i musz¹ byæ poniesione koszty jego sk³adowa-
nia. Moje pytanie d¹¿y³o do tego, która z tych me-
tod, pana zdaniem, jest najw³aœciwsza z punktu
widzenia zarz¹dzaj¹cego ochron¹ œrodowiska?

Kolejne pytanie, Panie Ministrze, jest o wiele
wa¿niejsze, a nawet niebezpieczne. Zapewne znacz-
na czêœæ spoœród pañstwa wie, jak to jest z pozyski-
waniem odpadów niebezpiecznych, odpadów ze
szpitali. Kto bêdzie dokonywa³ segregacji tych od-
padów? Ustawodawca nakazuje, ¿eby odpady o ko-
dzie 180102, czyli te najbardziej wra¿liwe, czêœci
cia³a czy organy, by³y spalane, ale one s¹ wymiesza-
ne z innymiodpadami.Ktobêdziedokonywa³ segre-
gacji tych odpadów? I tak czêœæ musi iœæ do spale-
nia, wiêc po co dawaæ alternatywê? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym jednak dopytaæ pana, Panie Mi-

nistrze. Zmieniam temat i przechodzê od odpa-
dów medycznych do utylizacji wraków samocho-
dów. Mianowicie z pañskich poprzednich wypo-
wiedzi wynika³o, ¿e zmiana wprowadzona na eta-
pie procedowania podkomisji sejmowej jest ak-
ceptowana przez rz¹d, a ma ona na celu miêdzy
innymi eliminacjê szarej strefy – tak zrozumia-
³em. Chodzi mi o tak¹ rzecz: by³y w³aœciwie trzy
grupy, które mog³y prowadziæ te sieci, w tej chwili
zostaj¹ dwie, bo starosta…
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk: To jest czwarta, trzy zostaj¹.)

Trzy zostaj¹, czyli… O co mi chodzi? Mianowi-
cie mam takie pismo, wszyscy je pewnie otrzyma-
liœmy, od firmy Eko-Gwarant, która jest cz³on-
kiem stowarzyszenia recyklerów. Oni napisali, ¿e:
wprowadzenie tej zmiany doprowadzi do pozba-
wienia pracy ponad pó³ tysi¹ca osób, które pracu-
j¹ bezpoœrednio przy zapewnieniu sieci, oraz do
zmniejszenia przychodów kilkuset przedsiêbior-
ców prowadz¹cych stacjê demonta¿u pojazdów
i punkty zbierania pojazdów. Chcia³bym poznaæ
opiniê pana ministra na ten temat, bo tu by³a mo-
wa o tym, ¿e w wyniku tego ewentualnie kilka
osób zostanie pozbawionych pracy. Chcia³bym,
¿eby pan minister by³ uprzejmy zarówno rozwin¹æ
temat dotycz¹cy szarej strefy, jak i ustosunkowaæ
siê do tego stwierdzenia, ¿e ponad pó³ tysi¹ca lu-
dzi straci pracê. Wydaje siê, ¿e z punktu widzenia
gospodarczego mo¿e to byæ jakaœ szkoda spo³ecz-
na i szkoda gospodarcza dla pañstwa. A rozu-
miem, ¿e intencje rz¹du zmierzaj¹ w takim kie-
runku, a¿eby interes gospodarczy pañstwa po-
prawiæ. Tak ¿e bardzo bym prosi³ o odpowiedŸ.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcê odpowiedzieæ na pytanie pana senatora

Iwana. S¹ trzy grupy podmiotów – pierwsza to s¹
podmioty, które wprowadzaj¹, tak jak mówi³em,
wiêcej ni¿ tysi¹c pojazdów i tworz¹ sieæ, druga to s¹
podmioty, nazwijmy je tak, wprowadzaj¹ce do ty-
si¹ca pojazdów, tworz¹ce sieæ i p³ac¹ce 500 z³, trze-
cia to s¹ osoby fizyczne, które nie musz¹ tworzyæ
sieci, i czwarta grupa to s¹ osoby, których dotyczy
regulacja. Ja nawet sprawdzi³em, kto to Stowarzy-
szenie Recyklerów Pojazdów tworzy i co ono robi.
Niech pan zobaczy, ¿e to s¹ osoby fizyczne. Nie ma
podanych… Dlatego nie jestem w stanie powie-
dzieæ, jaka to jest dok³adnie liczba. A to stowarzy-
szenie recyklerów ma za zadanie wspó³pracê, czyli
poœredniczy. Ono nie prowadzi w³asnych stacji de-
monta¿u, tylko poœredniczy miêdzy tym, kto ma po-
jazd, a stacj¹… Zreszt¹ na ogó³ wspó³pracuje z kil-
koma stacjami. Przedstawiane takie czy inne roz-
wi¹zania s¹, w naszej ocenie, rozwi¹zaniami, które
podnosili recyklerzy z du¿ych sieci. Oni mówili, ¿e
wystawiaj¹ lewe kwity. Ale na nasze pytanie, czy
mog¹ je pokazaæ i przekazaæ do prokuratury te po-
œwiadczenia, nie by³o oczywiœcie odpowiedzi pozy-

tywnej. No i niektóre postêpowania prowadzone
w tym zakresie z uwagi na nisk¹ szkodliwoœæ czynu
zosta³y umorzone.

Tak ¿e powiedzia³bym, ¿e te proporcje s¹ przed-
stawiane w sposób korzystny dla tego stowarzy-
szenia recyklerów, ale nie dla samego rozwi¹za-
nia. Uwa¿amy, ¿e likwiduj¹c tê szar¹ strefê po-
przez… Bo te 200 czy 250 z³… Szukanie takiego
sposobu, ¿e potem to bêdzie problem dla miasta,
jest rozwi¹zaniem z³ym.

Pytanie pana senatora Skurkiewicza, kwestia
zaproponowanych w ustawie rozwi¹zañ w celu
dopuszczenia i udokumentowania potwierdzo-
nych badaniami metod unieszkodliwiania odpa-
dów zakaŸnych. Có¿, ja chcê podkreœliæ, ¿e nie
mamy podstaw do kwestionowania w obecnej
chwili skutecznoœci tych metod. Nie jestem je-
dnak w stanie, ¿e tak powiem, zgradowaæ tych
rozwi¹zañ ani powiedzieæ, które z nich jest najlep-
sze. Uwa¿amy, ¿e w niektórych fragmentach to
rozwi¹zanie jest w³aœciwe i mo¿e byæ stosowane.

Wracam jeszcze do tego, co podawa³em wczeœ-
niej. Stanowisko dotycz¹ce szcz¹tek ludzkich jest
jasne. Czêœci cia³a i organy, które stanowi¹ odpa-
dy medyczne… Ja siê nie spotka³em z tym, ¿e jest
to z innymi odpadami… Pan senator Paw³owicz
w pytaniu wyraŸnie mówi³ o tym, ¿e mo¿na mówiæ
o pewnym rodzaju tkanek, które po prostu s¹ ra-
zem i nie jest to segregowane. To pytanie w tym za-
kresie… Myœlê, ¿e pan Orgelbrand w ca³oœci na
nie odpowie. Nie chcia³bym w tym zakresie próbo-
waæ byæ specjalist¹, bo po prostu nim nie jestem.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Cichosza
dotycz¹ce odpadów weterynaryjnych zakaŸnych, to
o przekazaniu zawsze decyduje w³aœciciel. To w³a-
œciciel musi zdecydowaæ, z chwil¹ przejêcia… Nikt
w ¿adnym stopniu nie zdejmie z niego tej odpowie-
dzialnoœci. On po prostu musi za to odpowiadaæ.
Oczywiœcie w wiêkszoœci przypadków nie zabiera
tego lekarz weterynarii, tylko s¹ podpisane umowy
czy te¿ jest to rozwi¹zywane, nazwijmy to, ajencyj-
nie – dana osoba przyje¿d¿a… Ktoœ powiedzia³, ¿e
nikt nic nie robi, ale my mamy informacje inne, tak
¿e to jest… My mówimy o zakaŸnych odpadach we-
terynaryjnych. To s¹ wiêc dwie ró¿ne sprawy.

Sprawy zwi¹zane ze sk³adowiskami, bo pan ró-
wnie¿ o to pyta³. Generalnie rzecz bior¹c, mo¿na
powiedzieæ o jednej podstawowej rzeczy. Jeœli
chodzi o sk³adowisko odpadów komunalnych i re-
gulowanie go poprzez wydawanie decyzji, to de-
cyzja ta nie tylko obliguje zarz¹dcê do tego, ¿e mu-
si wykonaæ pewne prace i spe³niaæ wszystkie wy-
mogi, ale równie¿ do tego, ¿e w przypadku stwier-
dzenia nieprawid³owoœci i podjêcia decyzji o za-
mkniêciu… No, to na jego koszt siê odbywa. Koszt
jest wiêc przeniesiony na administracjê, czyli na
zarz¹dzaj¹cego sk³adowiskiem.

Byæ mo¿e czegoœ nie dopowiedzia³em. Ale ja,
krótko mówi¹c, przekazujê tezy, w jaki sposób te
problemy siê rozwi¹zuje.

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 137

(senator S. Iwan)



(Senator Lucjan Cichosz: Czy to jest s³uszne?)
Jest to s³uszne z jednego podstawowego powo-

du. Jak pan wyrzuca odpady, korzysta ze sk³ado-
wiska i za to p³aci, to ma pan pewnoœæ, ¿e ta osoba
odpowiednio swoj¹ pracê wykonuje. A je¿eli oso-
ba zarz¹dzaj¹ca sk³adowiskiem przyjmuje odpa-
dy i w ten czy w inny sposób sk³aduje je w miejscu,
które nie spe³nia wymogów… Bo je¿eli sk³adowis-
ko spe³nia wymogi, to nikt go nie zamyka. Nie ma
takich sytuacji. Musz¹ byæ jakieœ niespe³nione
wymogi, bo przecie¿ nikt nie zamknie sk³adowis-
ka spe³niaj¹cego wymogi. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze, chcia³bym jeszcze

wróciæ na chwilê do kwestii tych sk³adowisk odpa-
dów i do zak³adów utylizacji odpadów komunal-
nych. Ju¿ mówi³em wczeœniej o takim zjawisku, ¿e
du¿e miasta pokusi³y siê o budowê zak³adów utyli-
zacji odpadów komunalnych, wydaj¹c na ten cel
bardzo znaczne œrodki finansowe ze swojego bud¿e-
tu,bezudzia³uœrodkówzewnêtrznych.A terazmaj¹
k³opoty z funkcjonowaniem, bo jest zbyt ma³a…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie. Œrodo-
wiska Bernard B³aszczyk: Strumieñ odpadów…)

…iloœæ œmieci, Panie Ministrze, a to dlatego, ¿e
w oœciennych gminach powstaj¹, bez nale¿ytego
przygotowania i ca³ej infrastruktury, jakieœ ma³e
wysypiska œmieci.

Ja mam takie pytanie. Czy rozwa¿a siê w mini-
sterstwie nowelizacjê ustawy, która by regulowa-
³a sprawy w³aœcicielskie w przypadku œmieci? Bo
je¿eli du¿e miasto jest w³aœcicielem œmieci, to
wiadomo, ¿e zak³ad, który je obs³uguje, bêdzie so-
bie radzi³ dosyæ dobrze. Problem polega na tym, ¿e
to nie jest regulowane i przewoŸnicy wo¿¹ te œmie-
ci, te odpady komunalne, na wysypiska, które nie
s¹ do tego przygotowane. Oczywiœcie dla nich to
jest o wiele, o wiele taniej, ni¿ gdyby je wozili na
przyk³ad do du¿ych zak³adów przetwórczych od-
padów komunalnych, jakimi w Polsce s¹ niew¹t-
pliwie zak³ady utylizacji odpadów komunalnych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:
Ja ju¿ odpowiada³em na to pytanie, Panie Se-

natorze, Panie Marsza³ku…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: To raczej by³a

taka wypowiedŸ…)
Ja ju¿ na to odpowiada³em. Pan senator Skur-

kiewicz zadawa³ takie pytanie. Chcê podkreœliæ je-

dn¹ podstawow¹ rzecz. Ca³kowicie zgadzamy siê,
¿e nie ma mo¿liwoœci pe³nego regulowania spraw
zwi¹zanych z odpadami komunalnymi, je¿eli nie
jest zapewniony strumieñ œmieci. W³asnoœæ tego
strumienia œmieci jest przewidywana w ustawie
o odpadach komunalnych – tak j¹ nazwijmy
w skrócie. Na jej podstawie w dniu 28 stycznia
mamy deadline, je¿eli chodzi o sprawy z tym
zwi¹zane, tak ¿eby do koñca lutego zakoñczyæ
procedowanie i przedstawiæ dwie ustawy: o odpa-
dach i o odpadach komunalnych.

Pan bardzo s³usznie zauwa¿y³: je¿eli nie bêdzie
zapewnionego strumienia œmieci, to nie tylko nie
powstanie ¿adna spalarnia, ale nie powstanie ró-
wnie¿ jakikolwiek m¹dry system rozwi¹zania tego
problemu. W zwi¹zku z tym my proponowaliœmy,
¿eby trzysta piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców
tworzy³o jeden, nazwijmy to, system zwi¹zany
z jedn¹ ze spalarni. Ja siê nie dziwiê, ¿e niektóre
ma³e miasta czy firmy zak³adaj¹ i tworz¹ nowe…
To nie przeszkadza, bo mo¿na wykorzystaæ jesz-
cze wiele rozwi¹zañ. ¯ebyœmy jednak mogli wybu-
dowaæ te dwanaœcie spalarni, o których tu mówi-
³em, musimy mieæ zapewniony strumieñ œmieci –
to jest mniej wiêcej rz¹d wielkoœci 350 tysiêcy ton
– ¿eby nie by³o takiej sytuacji, jak¹ mamy w War-
szawie. Bo tu mamy wykorzystanie tylko i wy³¹cz-
nie w wysokoœci 40 tysiêcy, podczas gdy mog³oby
to byæ dwa i pó³ raza wiêcej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e pan minister Orgelbrand chce

tak¿e wyjaœniæ sprawê odpadów medycznych.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Jan Orgelbrand:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcê powiedzieæ, ¿eby rozwiaæ wszystkie w¹t-

pliwoœci, ¿e to, co przedstawiam, jest autoryzowa-
ne przez Ministerstwo Zdrowia. Zatem nie tylko
G³ówny Inspektorat Sanitarny, ale te¿ Minister-
stwo Zdrowia autoryzuje stanowisko, które prag-
nê pañstwu przedstawiæ.

Jesteœmy zwolennikami przywrócenia przed³o¿e-
nia rz¹dowego, a to z dwóch zasadniczych powodów.
Po pierwsze, przez to przed³o¿enie rz¹dowe chcemy
przywróciæ alternatywne metody, nie optuj¹c za ¿a-
dn¹. ¯eby by³a jasnoœæ: nie chcemy zmieniæ jednego
monopolu na drugi. Uwa¿amy, ¿e normalne wzglêdy,
które nale¿¹ siê gospodarzom zak³adów opieki zdro-
wotnej, powinny pozwoliæ im dokonaæ racjonalnego
wyboru spoœród kilku mo¿liwoœci. Po drugie, to
przed³o¿enie rz¹dowe zrodzi³o siê przecie¿ z oczeki-
wañ i ¿¹dañkierowników jednostekochronyzdrowia.
Nie jest towiêcwymyœlonezabiurkiem. Istniejezatem
potrzeba dok³adnego przyjrzenia siê, czy metody inne
ni¿ spalanie… Widocznie dyrektorzy widz¹ w tym ja-
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kiœ sens, jak¹œ racjonalnoœæ. Dlatego powiadam: jes-
teœmy za wieloœci¹ metod, za tym, aby w³adza publi-
czna nie przes¹dza³a metody, tylko okreœla³a zasady
bezpieczeñstwa i skutecznoœci. Do tego zmierza
przed³o¿enie rz¹dowe, które mówi, ¿e minister zdro-
wia w porozumieniu z ministrem œrodowiska okreœl¹
warunki dotycz¹ce skutecznoœci, kontroli i monitoro-
wania tych procesów, zaœ reszta bêdzie zale¿a³a od
wytwórcy odpadów medycznych, w tym wypadku od
kierowników jednostek ochrony zdrowia. Dlatego nie
bêdziemy odpowiadali na pytanie, która metoda jest
najlepsza. Je¿eli bêdzie wieloœæ metod, a w³adza pub-
liczna bêdzie kontrolowa³a tylko ich skutecznoœæ
i bezpieczeñstwo, to za jakiœ czas oka¿e siê, jaka me-
toda zyska³a uznanie dyrektorów jednostek. Byæ mo-
¿e w du¿ych szpitalach bêd¹ to spalarnie, ale w ma-
³ych przychodniach bêdzie to autoklawowanie. Dzi-
siajniktnie jestwstanie tegoprzes¹dziæ,poniewa¿od
piêciu lat dopuszczona jest tylko jedna metoda.

Na œwiecie, a zw³aszcza w Unii Europejskiej, Pol-
ska jest jedynym krajem, gdzie istnieje nakaz stoso-
wania jednej metody. Istniej¹ ró¿ne metody, które
w Europie i na œwiecie dopuszczone s¹ na równych
prawach. W niektórych krajach, z ró¿nych powo-
dów, jest nawet zakaz spalania, poniewa¿ pozosta-
³oœci po spalaniu to niebezpieczny odpad. Kieruje-
my siê tym, jak jest w Unii Europejskiej, jak jest na
œwiecie, co stwierdza Œwiatowa Organizacja Zdro-
wia, dlatego treœæ przed³o¿enia rz¹dowego jest taka,
jaka jest. Poniewa¿ nie jest tak, ¿e spalanie jest na
przyk³ad tanie. Nie jest te¿ tak, jak powiedzia³a pani
senator Fetliñska, ¿e maj¹ to byæ nie wiadomo jakie
koszty zakupu, inwestycji, poniewa¿ autoklaw ko-
sztuje 50 tysiêcy z³, a nie 500 tysiêcy z³.

Podam konkretny przyk³ad. Wojewódzka Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie,
a to jest du¿y wytwórca odpadów zakaŸnych, jesz-
cze ma prawo korzystaæ z autoklawowania. Koszt
wynosi nieca³e 4 grosze za litr, a autoklaw cztery
lata temu kosztowa³ 50 tysiêcy z³. Zatem myœlê, ¿e
ich wybór bêdzie dosyæ prosty. Ale ja nie
chcia³bym przes¹dzaæ niczyjego wyboru, ponie-
wa¿ dla nas istotne s¹ tylko elementy skuteczno-
œci i bezpieczeñstwa, i o to trzeba zadbaæ.
Chcia³bym podkreœliæ, i to bardzo mocno, ¿e ¿a-
dna metoda nie bêdzie wyró¿niona.

Dzisiaj jest tak, ¿e ceny – byæ mo¿e jest to sku-
tek monopolu – s¹ bardzo ró¿ne. Dziœ mali wy-
twórcy odpadów, a mam tu na myœli praktyki le-
karskie, ma³e zozy, niepubliczne zozy, s¹, powiem
kolokwialnie, ³upione, poniewa¿ czêsto bierze siê
od nich po 9, 16, 20 z³ za kg. Du¿y szpital byæ mo¿e
p³aci 1,50 z³. Ma³y wytwórca musi za to zap³aciæ ze
sk³adki ubezpieczeniowej, czyli z naszych pieniê-
dzy. Jak by siê zmieni³a sytuacja, gdyby by³a wol-
noœæ i gdyby w tym obszarze funkcjonowa³ rynek?
Myœlê, ¿e za dwa lata tak¹ refleksjê wspólnie bê-
dziemy mogli podj¹æ. Nie wykluczam, Panie Sena-

torze Paw³owicz, ¿e za dwa lata spalarnie bêd¹
prowadzi³y w tym rankingu. Ale wtedy powiem
tak: uczciwa konkurencja, uczciwy rynek to wy-
kaza³y. Byæ mo¿e bêdzie inaczej, ale myœlê, ¿e dzi-
siaj taka futurologia nie powinna mieæ miejsca.
Dlatego Ministerstwo Zdrowia i G³ówny Inspekto-
rat Sanitarny bardzo gor¹co optuj¹ za przywróce-
niem przed³o¿enia rz¹dowego, które nie prze-
s¹dza ¿adnej metody i mówi o tym, ¿e skuteczne
i bezpieczne metody, których proces bêdzie moni-
torowany, bêd¹ dopuszczone.

Kto bêdzie segregowa³ odpady? Oczywiœcie od-
pady bêdzie segregowaæ ich wytwórca, czyli bê-
dzie to proces zachodz¹cy wewn¹trz szpitala czy
przychodni. Ale koszt bêdzie te¿ wkalkulowany
w obliczenia dyrektora, który, zak³adam, kieruje
siê racjonalnoœci¹ ekonomiczn¹, zatem dok³a-
dnie policzy, co mu siê bardziej op³aca, czy spala-
nie, czy poniesienie wszystkich kosztów, które na
koñcu zostan¹ zdefiniowane.

Oczywiœcie s¹ inne metody ni¿ spalanie, niebê-
d¹ce ostatecznymi, poniewa¿ pozostaje produkt,
który jako odpad komunalny wyl¹duje na sk³ado-
wisku. Ale bêdzie to jeden z czystszych odpadów ko-
munalnych w ca³ym obszarze. Na pewno bêdzie on
oczyszczony biologicznie i chemicznie, bêdzie to je-
den z najczystszych odpadów na tym sk³adowisku.
Chocia¿ szkoda tych odpadów, bo ich wartoœæ ener-
getyczna – o tym mówi³ pan senator Majkowski –
jest tak wysoka, ¿e w niektórych krajach, na przy-
k³ad w Niemczech, jest obowi¹zek przeznaczania
ich po rekombinacji, czyli po oczyszczeniu, na cele
energetyczne lub ciep³ownicze. W Niemczech i Au-
strii po prostu jest obowi¹zek takiego postêpowania
z odpadami, aby ich nie marnowaæ. Nie mo¿na uzy-
skiwaæ energii z odpadów zakaŸnych, mo¿na j¹ uzy-
skiwaæ dopiero z odpadów pozbawionych w³asnoœci
zakaŸnych. I byæ mo¿e taka jest przysz³oœæ, nie
sk³adowisko komunalne, tylko piec, który bêdzie
wytwarza³ energiê albo ciep³o dla jakiejœ wspólnoty,
czy ekonomicznej, czy ludzkiej.

Na podstawie doœwiadczeñ, które mamy, nie mo-
¿emy dzisiaj przedstawiæ ¿adnych obliczeñ doty-
cz¹cych skutecznoœci stosowania poszczególnych
metod w Polsce, poniewa¿ od piêciu lat nie ma in-
nych metod ni¿ spalanie. Mo¿emy jednak dok³adnie
opowiedzieæ pañstwu – zreszt¹ zrobi³ to pan profesor
Heczko z Uniwersytetu Jagielloñskiego, uznana s³a-
wa w dziedzinie mikrobiologii – jak to wygl¹da na
œwiecie. To, ¿e niektóre kraje stosuj¹ metody, z któ-
rych spalanie nie jest na pierwszym miejscu, ozna-
cza, ¿e tamekonomia jestkrólow¹, czyliwygra³a z in-
nymi metodami. My za niczym wiêcej nie optujemy,
tylko za tym, ¿eby daæ dyrektorom zozów mo¿liwoœæ
zagrania w tê grê rynkow¹, a nie decydowaæ za nich,
co jest najlepsze. Niech oni spróbuj¹, co jest najlep-
sze, a my tylko bêdziemy pilnowali tego – i tu dajê
pañstwu s³owo, ¿e jesteœmy do tego przygotowani –
aby by³o to zarówno bezpieczne, jak i skuteczne, i do
tego w³aœnie zmierza przed³o¿enie rz¹dowe.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
S¹ jeszcze pytania. Zg³aszali siê pan senator

Pupa i pan senator Paw³owicz. Czy s¹ inni chêtni?
(G³os z sali: Nie.)
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ja chcia³bym zapy-

taæ… Mogê?)
Jeszcze pan senator Krajczy.
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Chcia³bym zadaæ pytanie, bo wypowiedŸ pana

zastêpcy g³ównego inspektora sanitarnego wyda-
je mi siê nie bardzo spójna z rzeczywistoœci¹, gdy¿
wyniki badañ i opinie mikrobiologów – choæby na-
wet te, które przedstawi³ senator sprawozdawca –
zupe³nie przecz¹ temu, co pan tutaj mówi. Mam
opiniê pana profesora Heczki pokazuj¹c¹, co rze-
czywiœcie siê dzieje na œwiecie.

Ale do rzeczy. Chcê zapytaæ pana zastêpcê g³ó-
wnego inspektora, czy zosta³y wykonane bada-
nia. Pan powo³uje siê na badania WHO. A czy
w Polsce zosta³y wykonane badania, które w spo-
sób jednoznaczny pokazuj¹, ¿e metoda, na przy-
k³ad, sterylizacji odpadów medycznych jest rów-
nie bezpieczna jak spalanie? Ja dysponujê opini¹
prawn¹ eksperta z Biura Analiz Sejmowych,
w której mówi siê wprost, ¿e nie ma skutecznych
metod kontroli nad tym, czy sterylizacja lub auto-
klawowanie zosta³y przeprowadzone prawid³owo,
wiêc nie ma gwarancji, ¿e odpady te nie s¹ zakaŸ-
ne. To jedno pytanie.

Drugie. Powtórzê pytanie, które zada³em panu
ministrowi. Co siê sta³o, ¿e rz¹d, i Sejm, i Senat,
na pocz¹tku 2006 r. przyjê³y, mo¿na powiedzieæ,
zakaz funkcjonowania sterylizatorów? Dlaczego
tak siê sta³o? I jeszcze w nawi¹zaniu do tego, gdy-
by by³ pan uprzejmy powiedzieæ, dlaczego pod-
czas prac, które tak d³ugo trwa³y w Sejmie, nie
uwzglêdniono metody sterylizacji odpadów medy-
cznych, i ustawa trafi³a do Senatu w takiej formie,
w jakiej trafi³a. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paw³owicz.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w nawi¹zaniu do pytania pana

senatora Muchackiego chcia³bym uprzejmie pa-
na zapytaæ… Pan senator pyta³ o segregacjê odpa-
dów w szpitalu. Z mojego doœwiadczenia, a nie
jest ono d³ugie, bo zarz¹dzam szpitalem ponad
dwadzieœcia lat, wynika, ¿e w szpitalu s¹ trzy ro-
dzaje odpadów: odpady zakaŸne segregowane ja-

ko czerwone, na które generalnie sk³adaj¹ siê te
z bloku operacyjnego i tkanki ludzkie – o czym
mówi³ ju¿ pan senator – ¿ó³te, czyli odpady chemi-
czne, cytostatyki, ostatnio w mediach bardzo sze-
roko omawiane, i pozosta³e odpady, niebieskie,
w tym pampersy i opakowania po lekach.

Skoro ju¿ mowa o pampersach, to trzeba po-
wiedzieæ, ¿e to s¹ równie¿ odpady zakaŸne.
W zwi¹zku z tym zapytam wprost: które z tych
trzech jasno, konkretnie wymienionych odpadów
medycznych w szpitalu nale¿y, wed³ug pana mi-
nistra, skierowaæ do autoklawowania czy innych
miejsc utylizacji ni¿ spalanie? Konkretnie. To jest
pytanie bardzo konkretne.

Nastêpne konkretne pytanie. Panie Ministrze,
pan jako inspektor sanitarny na pewno jest bar-
dzo dobrze zorientowany w sprawie œrodowisko-
wych warunków utylizacji bakterii i ró¿nych prio-
nów, szalonych krów, ró¿nych innych rzeczy, nie
bêdziemy tego rozwijaæ. Wp³yw na to ma oczywi-
œcie, po pierwsze, wspó³czynnik przewodzenia
ciep³a, wiadomo, ¿e odpady medyczne s¹ w ró¿ne-
go rodzaju opakowaniach, my, robi¹c wsad do au-
toklawu, nie bêdziemy wiedzieli, jakie to s¹ opa-
kowania, a wiêc musimy za³o¿yæ, jakie powinny
byæ warunki termiczne. Po drugie, w innych wa-
runkach hydrofobowych gin¹ bakterie i ró¿nego
rodzaju zarazki chorobotwórcze. W zale¿noœci od
tego, czy to jest roztwór wodny, czy roztwór t³usz-
czu ca³kiem inne s¹ warunki utylizacji. Poniewa¿
pan by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e Ministerstwo
Zdrowia okreœli w swoich rozporz¹dzeniach wa-
runki kontroli, chcia³bym wiedzieæ, jak w tym roz-
porz¹dzeniu weŸmiecie pañstwo te elementy pod
uwagê. To s¹ elementy bardzo istotne.

I ponawiam jeszcze raz pytanie, na które po-
przednio nie dosta³em odpowiedzi, o stwierdze-
nie, które pan by³ uprzejmy zawrzeæ w swojej od-
powiedzi, ¿e odpady medyczne po zastosowaniu
tych dziewiêciu metod znajd¹ siê na wysypisku
œmieci, bêd¹ odpadem komunalnym. Te odpady,
wed³ug opinii wszelkich specjalistów, nadal s¹
odpadami niebezpiecznymi. Pan wymienia takie
kraje jak Niemcy, Austria i inne, ale korzystamy
widaæ z innych informacji, bo tam one wszystkie
podlegaj¹ utylizacji termicznej: najpierw s¹ to au-
toklawy, a póŸniej utylizacja termiczna. A wiêc nie
mówmy, ¿e wystarczy tylko autoklaw. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku, i przepraszam, ¿e tak d³ugo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, pan senator Krajczy.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, nie chcê siê chwaliæ, mam

o dwa lata krótszy sta¿ w zarz¹dzaniu od pana se-
natora Paw³owicza, niemniej jednak chodzi mi
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o rzecz nastêpuj¹c¹. W mojej centralnej steryliza-
cji s¹ oczywiœcie sterylizatory plazmowe, formal-
dehydowe, a ¿eby by³a jasnoœæ co do mojego pyta-
nia, powiem, ¿e jest oczywiœcie segregacja, o któ-
rej mówi³ pan senator Paw³owicz, s¹ miêdzy inny-
mi te worki, które s¹ niebezpieczne, ale najwiêk-
szy problem mam, ja prowadzê oddzia³ ginekolo-
giczno-po³o¿niczy, nie z tym, co robiæ ze szcz¹tka-
mi po amputacjach. Proszê mi powiedzieæ, co ro-
biæ z ludzkimi szcz¹tkami po poronieniach. W tej
chwili wed³ug ustawy po poronieniu, je¿eli rodzi-
na chce, to trzeba niestety wydaæ te fragmenty
tkankowe, nawet szeœciotygodniowe. Ale nieje-
dnokrotnie rodzina d³ugo myœli i nie chce.

I inna sprawa, Panie Ministrze. Mnie obs³uguje
akurat firma z Be³chatowa, do Nysy jest jakieœ
dwieœcie parê kilometrów, oni przyje¿d¿aj¹, zabie-
raj¹, ale jedno mnie zastanawia. By³a tu mowa
o tym, jak to siê robi na œwiecie. Mnie siê wydaje,
¿e jednak na œwiecie to siê jakoœ chemicznie robi.
Mówi³ o tym pan senator Paw³owicz, ¿e jednak jest
ten czynnik zakaŸny, a coœ siê póŸniej z tym dzieje.
Trudno, ¿eby to wrony rozgrzebywa³y po jakimœ
czasie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Straszn¹ perspektywê zawar³ pan na

koñcu.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Ignorancja pana za-

stêpcy jest ogromna.)
Dobrze, ¿e jestem ignorantem w tej sprawie.

Nie s¹dzê jednak, ¿eby dzisiaj wystêpowa³y takie
sytuacje.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie pan marsza³ek…)
Proszê bardzo.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Jan Orgelbrand:
Dziêkujê bardzo.
Mojawiedzanie jest takg³êboka, jakwiedzapana

profesora Heczki, który bardzo dok³adnie opisa³ za-
równo te procesy, jak i ich skutki na œwiecie. I na-
prawdê, je¿eli œwiat stosuje inne metody ni¿ spala-
nie i nie sprowadza przez to niebezpieczeñstwa, to
l¹duje to na sk³adowisku jako jeden z bardziej czy-
stych odpadów komunalnych. Przypominam, ¿e to
jest jedna trzysetna ca³ego wolumenu œmieci w Pol-
sce, w ogóle wszystkich odpadów w Polsce. A wiêc
jest towielkoœænieznaczna,do tegoodpadyzakaŸne
stanowi¹ tylko 2% produkcji szpitala, g³ównie,
w 60%, to jest papier i tektura. To te¿ warto wie-
dzieæ, warto wiedzieæ, jaka jest struktura œmieci
w danym szpitalu. S¹ tu ró¿ne elementy.

Jak to siê sta³o, ¿e w Polsce jest jedna metoda,
sam zachodzê w g³owê, bo nie wiem, jak to siê sta-

³o, by³a to kwestia pewnej procedury parlamen-
tarnej. Lat temu kilka sta³o siê tak, jak siê sta³o.
Myœlê, Panie Senatorze, s³uchaj¹c wypowiedzi
o tym, ile w skrytkach znalaz³o siê ró¿nego typu
opinii, ¿e dzia³aj¹ tutaj ogromne interesy, ogrom-
ne emocje. Byæ mo¿e w tym le¿y po czêœci odpo-
wiedŸ na pytanie, jak to siê sta³o.

Jest tak, Panie Senatorze, ¿e odpady zakaŸ-
ne, czyli tak zwane czerwone, z ca³¹ pewnoœci¹
nadaj¹ siê do spalania. Ale przecie¿ bardzo
uwa¿nie i naprawdê w szerokiej konsultacji na-
ukowej i spo³ecznej mówiliœmy o tym niejedno-
krotnie, wprowadzimy rozporz¹dzenie, które
z pewnym nadmiarem bêdzie gwarantowa³o
bezpieczeñstwo, co znaczy, ¿e w razie w¹tpliwo-
œci skierujemy odpady do bardziej bezpiecznego
miejsca.

Panowie Senatorowie zarzucacie nam, ¿e my
nie wiemy, ile by to kosztowa³o. Otó¿ w³adza pub-
liczna nie da³a szansy, ¿eby siê dowiedzieæ. Od kil-
ku lat nie ma innej metody ni¿ spalanie, wiêc sk¹d
to mamy dzisiaj wiedzieæ. Dlatego pos³ugujemy
siê pewn¹ wiedz¹ z zagranicy, zak³adaj¹c, ¿e jest
ona bardzo racjonalna. Dlatego proszê mnie nie
pytaæ o obliczenia. Wiem na konkretnym przyk³a-
dzie, ¿e mój w³asny sanepid autoklawowanie bê-
dzie kosztowa³o nieca³e 4 gr za 1 l. Poza tym nie
chcia³bym, ¿ebyœmy mówili o autoklawowaniu ja-
ko o metodzie przeciwstawnej spalaniu. Nie, mó-
wimy o wszystkich bezpiecznych, skutecznych
metodach. Nie mówimy o autoklawowaniu, po-
niewa¿ nie chcemy, jak powiadam, zamieniæ jed-
nego monopolu na drugi. To jest nies³ychanie
wa¿ne.

Je¿eli chodzi o priony i bakterie, to jest ca³ko-
wicie pewne, ¿e one zostan¹ spalone. Priony s¹
przecie¿ w tkankach, a tkanki podlegaj¹ spale-
niu, wiêc nie ma mo¿liwoœci, ¿eby taki prion nam
siê wymkn¹³, ¿e tak powiem, na sk³adowisko.
Dobrze przeprowadzony proces spalania elimi-
nuje zakaŸnoœæ, Ÿle przeprowadzany proces tej
zakaŸnoœci nie eliminuje. Samo przewo¿enie za-
kaŸnego towaru do spalarni, na jak¹œ odleg³oœæ,
równie¿ grozi wypadkiem na przyk³ad w razie go-
³oledzi i wtedy nieszczêœcie gotowe, jak na fil-
mach grozy. Dlatego nie mówmy, ¿e jedna meto-
da jest absolutnie bezpieczna, a druga jest w¹t-
pliwa. Nie, wszystkie metody przeprowadzone
dobrze, pod pe³n¹ kontrol¹ procesu, czyli zgodne
z procedur¹, która zostanie stworzona, bêd¹ bez-
pieczne. I to chcia³bym bardzo mocno podkreœ-
liæ. Ka¿dy proces mo¿na oczywiœcie przeprowa-
dziæ Ÿle, ale na to ju¿ nic siê nie poradzi. Ka¿dy
proces, w³¹cznie ze spalaniem. Chcê te¿ przy-
pomnieæ, ¿e po spalaniu pozostaje niebezpieczny
odpad, którego nie mo¿na przeznaczyæ na ¿aden
inny cel, podczas kiedy odpad, który zostanie po-
zbawiony w³asnoœci zakaŸnych, jest bardzo wy-
dajnym produktem energetycznym. To te¿ ma
pewn¹ wartoœæ ekonomiczn¹.
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Byæ mo¿e za kilka lat bêdzie tak, ¿e szpitale,
zamiast p³aciæ za spalanie, bêd¹ zarabia³y na
swoich „œmieciach”, ¿artobliwie mówi¹c. Jest te¿
taka perspektywa. Ale mój apel jest taki, abyœmy
dali szpitalom szansê, ¿eby ich dyrektorzy wziêli
kalkulator, policzyli i powiedzieli: to mi siê op³a-
ca, to mi siê nie op³aca, zostajê przy starym. Mo-
¿e pan, Panie Senatorze, zostanie przy starym,
jak pan policzy. Wydaje mi siê, ¿e szpitale onko-
logiczne, ginekologiczne bêd¹ mia³y jednak ten-
dencjê do pozostawania przy starym, ale przecie¿
mamy kilkadziesi¹t tysiêcy nieszpitalnych za-
k³adów opieki zdrowotnej œwiadcz¹cych us³ugi
medyczne, mamy ZOZ, NZOZ, myœlmy równie¿
o tym, ¿e one dzisiaj p³ac¹ straszne, naprawdê
straszne pieni¹dze. Sanepid w ci¹gu ostatniego
miesi¹ca dokona³ szczegó³owej kwerendy, pyta-
j¹c dyrektorów: ile pañstwo p³acicie za spalanie?
P³ac¹ od 1,50 z³, tak jak pan senator mówi, a¿ do
40 z³, nie mówi¹c ju¿ o horrorze, jaki jest po stro-
nie nieszpitali, bo tam ceny rzeczywiœcie szybu-
j¹, tam œrednia cena wynosi 19 z³ za kg. To jest,
mnie siê wydaje, niew¹tpliwie skutek monopolu.
Bo wierzê g³êboko, ¿e w przypadku stosowania
metod alternatywnych cena spalania zostanie
zmodyfikowana z tego prostego powodu, ¿e nie
bêdzie to monopol, zatem ta renta monopolu, jak
mówi¹ ekonomiœci, zostanie pomniejszona
w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ innych dzia³añ. Tyle
chcia³em pañstwu powiedzieæ. To nie jest kwe-
stia ignorancji, tylko to jest kwestia tego, ¿e na-
prawdê korzystaliœmy i z w³asnej kwerendy,
i z opracowañ wybitnych specjalistów, przede
wszystkim pana profesora Heczki, do którego,
jako do mikrobiologa, mamy maksymalne zaufa-
nie. Zapytaliœmy równie¿ szpitale i przychodnie:
a ile wy p³acicie? I to, jak równie¿ to, ¿e u Ÿróde³
przed³o¿enia rz¹dowego le¿a³o oczekiwanie czê-
œci mened¿erów ochrony zdrowia, spowodowa-
³o…

Niedawno, je¿eli pozwoli pan na dygresjê, czy-
ta³em w „Polityce” artyku³, w którym dyrektor
Centrum Zdrowia Dziecka, pan profesor Piróg,
pan minister Piróg, mówi³, ¿e on czeka z utêsknie-
niem na dzieñ, w którym bêdzie móg³ zdj¹æ plom-
by ze swojego autok lawu. I t¹ dygres j¹
chcia³bym…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Panowie Senatorowie, jesteœcie specjalistami

w tej dziedzinie, mo¿e byœcie dalej dopytywali
w komisji?

(G³osy z sali: No nie…)
To proszê krótko, dlatego ¿e oba kluby prosi³y

o pó³godzinn¹ przerwê przed g³osowaniem. G³o-
sowanie…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, bardzo krótko…)

…jest o 17.00.
Czyli kto jeszcze? Dwie osoby, tak?
Zamykam listê.
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Ministrze, jest jeszcze kwestia wyjaœnie-

nia. Bo pan mówi, ¿e autoklawowanie 1 kg czy 1 l
mo¿e byæ o wiele tañsze ni¿ na przyk³ad spalenie.
Ale proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e do autoklawowania
trzeba doliczyæ jeszcze koszt sk³adowania tego od-
padu na wysypisku przez kilka czy kilkanaœcie lat.

(Senator Norbert Krajczy: I dalszej utylizacji.)
Bo o tym pañstwo zupe³nie nie mówicie i to po-

mijacie. Proszê doliczyæ koszt sk³adowania. I czy
to w sumie nie bêdzie porównywalny czy nawet
wy¿szy koszt ni¿ na przyk³ad koszt spalenia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja chcia³bym zapytaæ o odpa-

dy, jakimi s¹ leki przeterminowane. Jakie jest
najw³aœciwsze postêpowanie z przemys³em far-
maceutycznym? Dziêkujê bardzo.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Sanitarnego
Jan Orgelbrand:
Szanowni Pañstwo! Otó¿ wytwórca odpadów po

autoklawowaniu ponosi przecie¿ koszt ich wywie-
zienia, tak ¿e on w ramach swojego rachunku
ekonomicznego doda, policzy sobie, co mu siê
bardziej op³aca. Za darmo nikt mu tych œmieci,
wszystkich œmieci, w tym ju¿ zdekontaminowa-
nych odpadów medycznych, nie wywiezie. Zatem
jest taka renta polegaj¹ca na tym, ¿e koszty do
siebie siê doda i to – wierzê g³êboko w racjonal-
noœæ mened¿erów s³u¿by zdrowia – siê policzy.

Jeœli chodzi o leki, to leki co do zasady podlega-
j¹ utylizacji ostatecznej przez spalanie. Ale prze-
cie¿, jak wiemy, liczba ton przeterminowanych le-
ków, które s¹ w naszych domowych szafkach, jest
znaczna. I co robi ludzie? Ludzie wyrzucaj¹ to po
prostu do zsypu…

(G³os z sali: Do sedesu.)
¯eby do sedesu, po prostu do zsypu, Panie Se-

natorze.
I to jest ten problem, którego oczywiœcie w tej

ustawie nie rozwi¹zujemy, ale który istnieje. Mo¿e
wiêkszy problem jest w³aœnie z tymi odpadami za-
kaŸnymi, które pozostaj¹ dzisiaj w domu, i z leka-
mi przeterminowanymi, ni¿ z tym ca³ym, w koñcu
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zorganizowanym i kontrolowalnym, systemem
ochrony zdrowia. Ja mam dzisiaj katar i tê chu-
steczkê zaraz przypadkowo wyrzucê, wiêc teore-
tycznie coœ niedobrego z tym siê dzieje. Oczywi-
œcie nikt tego problemu do koñca w takim wymia-
rze nie rozwi¹¿e, bo ¿adnego problemu spo³eczne-
go do koñca nie da siê rozwi¹zaæ, zw³aszcza po-
przez przyjêcie jednej, jedynej metody rozwi¹za-
nia problemu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Do dalszego procedowania nad tym punktem

przyst¹pimy po g³osowaniach nad bud¿etem.
W zwi¹zku z tym og³aszam przerwê do godziny

17.15.
O 17.15 rozpoczynamy g³osowanie nad bud¿e-

tem, a potem wracamy do tego punktu, czyli otwo-
rzê dyskusjê. Dziêkujê.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 35
do godziny 17 minut 19)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajm¹ miejsca przy

stole.
Powracamy do punktu pierwszego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy bu-
d¿etowej na rok 2010.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych, która po debacie
przygotowa³a sprawozdanie. To jest druk
nr 742Z.

Pan senator Kazimierz Kleina. Proszê o przed-
stawienie sprawozdania.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych przedstawiam sprawozdanie z naszego
posiedzenia, które odby³o siê w dniu 12 stycznia
bie¿¹cego roku. Na tym posiedzeniu rozpatrzyliœ-
my poprawki zg³oszone na posiedzeniu komisji
oraz poprawki przygotowane i zg³oszone na posie-
dzeniu plenarnym w trakcie debaty w dniu 11 sty-
cznia 2010 r.

W wyniku naszych prac rekomendujemy pañ-
stwu przyjêcie poprawek zawartych w druku
nr 742Z. Prosimy, aby Wysoki Senat zaakcepto-
wa³ poprawki: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, dwunast¹, trzynast¹, czternast¹, piêt-
nast¹ i dwudziest¹ ósm¹.

Ponadto informujê, ¿e na podstawie art. 52
ust. 2 pkt 4 Regulaminu Senatu Komisja Bud¿etu
i Finansów Publicznych dokona³a zmiany treœci
swojego wniosku w pkcie 10 zestawienia wnios-
ków. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ mniejszoœci jest senator Banaœ.
Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie, to

znaczy o wnioski mniejszoœci komisji, mo¿e tak
powiem.

Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie Senatoro-

wie!
Mniejszoœæ komisji zwraca siê do Wysokiej Iz-

by, aby zechcia³a przyjrzeæ siê tym poprawkom,
które s¹ zawarte w druku, jaki le¿y przed szano-
wnymi paniami i panami senatorami. Mówiê tu
o poprawkach z przedzia³u od szesnastej do trzy-
dziestej dziewi¹tej, w tym tak niezwykle istotnych
i wa¿nych, jak chocia¿by poprawka, która dotyczy
szczególnie dzisiaj bardzo mocno nabrzmia³ego
problemu zwi¹zanego z brakiem œrodków na pro-
cedury wysokospecjalizowane w bud¿ecie Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Proponujemy tutaj,
by zasiliæ go kwot¹ 200 milionów z³. Jest to spra-
wa odnosz¹ca siê do bardzo wielu osób cier-
pi¹cych na…

(Rozmowy na sali)
Ja mam nadziejê, ¿e szanown¹ Izbê to intere-

suje, bo to jest rzecz dotycz¹ca zdrowia Polaków.
Jak myœlê, trzeba tê poprawkê traktowaæ jako

nasz¹ wspóln¹, nie zg³aszan¹ przez klub Prawa
i Sprawiedliwoœci czy odrêbnych senatorów, tylko
po prostu jako poprawkê le¿¹c¹ w interesie cho-
rych Polaków. A wiêc zwracam siê do Wysokiej Iz-
by, aby zechcia³a w szczególnoœci na tê poprawkê
spojrzeæ w sposób nie partykularny, nie partyjny,
tylko taki, by umo¿liwiæ wreszcie prawid³owe
dzia³anie systemu i prawid³owy sposób leczenia,
choæby w tej sprawie.

Jest szereg poprawek, które…
(Rozmowy na sali)
Jest ich szesnaœcie, one dotycz¹…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoki Se-

nacie, proszê o ciszê.)
Bardzo uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jest te¿ szereg poprawek, które odnosz¹ siê

do spraw regionalnych. Jest ich dok³adnie szes-
naœcie, tyle, ile jest województw. Uznaliœmy
wspólnie, i¿ one zas³uguj¹ na to, by byæ przed-
stawionymi Wysokiej Izbie. Mam nadziejê, ¿e ró-
wnie¿ szanowne panie i szanowni panowie se-
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natorowie zechc¹ na to spojrzeæ obiektywnie
i w zwi¹zku z tym potwierdziæ nasze proœby po-
przez odpowiedni sposób g³osowania. Tyle co do
wniosków mniejszoœci. Raz jeszcze zwracam siê
z gor¹cym apelem do pañ i panów senatorów, by
zechcieli te wnioski poprzeæ. Dziêkujê uprzej-
mie, Panie Marsza³ku, dziêkujê szanownym se-
natorom. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jedna trzecia Senatu sk³ada³a

wnioski w tej sprawie. Trzydziestu trzech senato-
rów. Nie bêdê czyta³ ich nazwisk. Czy ktoœ z pañ-
stwa, z tych trzydziestu trzech senatorów,
chcia³by jeszcze zabraæ g³os?

(G³os z sali: Nie.)
W ka¿dym razie by³o trzydziestu trzech wnios-

kodawców i jest trzydzieœci dziewiêæ poprawek.
Przystêpujemy teraz do g³osowania nad tymi po-
prawkami.

Wysoki Senacie, w pierwszej kolejnoœci g³osu-
jemy nad poprawkami, a potem nad ca³oœci¹
uchwa³y. Zaczynamy zatem g³osowanie bud¿eto-
we. Raz jeszcze mówiê: trzydzieœci dziewiêæ po-
prawek.

Poprawka pierwsza zwiêksza dochody bud¿etu
pañstwa w czêœci „Skarb Pañstwa” o 22 miliony z³
z przeznaczeniem na zwiêkszenie wydatków ma-
j¹tkowych Agencji Wywiadu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)
Przyjêta.
Poprawka druga zwiêksza limit przyrostu za-

d³u¿enia z tytu³u zaci¹gniêtych i sp³aconych kre-
dytów lub po¿yczek oraz emisji i sp³aty skarbo-
wych papierów wartoœciowych o 5 miliardów z³
oraz upowa¿nia ministra finansów do udzielania
po¿yczek Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych
na wyp³atê œwiadczeñ gwarantowanych do kwoty
5 miliardów 500 milionów z³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 2)
Przyjêta.
Poprawka trzecia zwiêksza o 31 milionów z³ od-

pis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego z przeznaczeniem

miêdzy innymi na realizacjê programów w ra-
mach po¿yczki Banku Œwiatowego, dostosowanie
systemów KRUS do nowych rozwi¹zañ organiza-
cyjnych i dostosowanie do dyrektywy dotycz¹cej
Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 91 – za, 1 – przeciw, 1 wstrzy-

ma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 3)

Przyjêta.
Poprawka czwarta... Teraz proszê uwa¿aæ.

Czwarta zmniejsza wydatki maj¹tkowe Kancelarii
Senatu o 474 tysi¹ce z³ z przeznaczeniem na wy-
datki bie¿¹ce archiwów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 82 g³osowa³o za, 7 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 4)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta zwiêksza o 300 tysiêcy z³ wy-

datki bie¿¹ce Urzêdu do Spraw Cudzoziemców
kosztem zmniejszenia wydatków przeznaczonych
na pomoc dla cudzoziemców.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 5)
Przyjêta.
Szósta zwiêksza o 1 milion z³ wydatki bie¿¹ce

Wy¿szego Urzêdu Górniczego kosztem zmniejsze-
nia rezerwy celowej na wybory.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 93 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 6)
Przyjêta. Wykluczona jest w ten sposób po-

prawka osiemnasta.
Poprawka siódma zwiêksza o 1 milion z³ œrodki

przeznaczone na dzia³ania zwi¹zane z obchoda-
mi trzydziestej rocznicy utworzenia „Solidarno-
œci” kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na
wybory.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 94 senatorów 93 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)

Przyjêta.
Ósma ujednolica terminologiê ustawy bud¿e-

towej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 senatorów 92 g³osowa³o za, 2 nie g³oso-

wa³o. (G³osowanie nr 8)
Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta dokonuje przeniesienia

200 tysiêcy z³ przeznaczonych na wynagrodzenia,
w ramach bud¿etu województwa œl¹skiego,
z Urzêdu Wojewódzkiego na Inspekcjê Transpor-
tu Drogowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Przyjêta.
Dziesi¹ta aktualizuje plan finansowy Narodo-

wego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz zamieszcza go we w³aœciwym za-
³¹czniku ustawy bud¿etowej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Przyjêta.
Poprawka jedenasta w ramach bud¿etu wojewó-

dztwa mazowieckiego zwiêksza o 22 tysi¹ce z³ wy-
nagrodzenia Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, kosz-
tem zmniejszenia o tê kwotê wynagrodzeñ w zespo-
³ach do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Przyjêta.
Dwunasta zwiêksza o 65 tysiêcy z³ œrodki na

wynagrodzenia w Dolnoœl¹skim Urzêdzie Woje-
wódzkim w ramach bud¿etu województwa dolno-
œl¹skiego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 senatorów 89 g³osowa³o za, 4 wstrzyma³o

siê od g³osu. (G³osowanie nr 12)
Przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Proszê o ciszê, Wysoki Senacie.
Poprawka trzynasta zwiêksza o 48 tysiêcy z³

œrodki na wynagrodzenia nadzoru budowlanego
w ramach bud¿etu województwa podkarpackie-
go.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 13)
Przyjêta.
Czternasta zwiêksza o 740 tysiêcy z³ wydatki

bie¿¹ce Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prze-
znaczeniem na finansowanie siedmiu etatów do
wykonywania zadañ z zakresu przeciwdzia³ania
dyskryminacji, kosztem zmniejszenia wydatków
w czêœci „Sprawy rodziny”.

Obecnoœæ.
(Senator Czes³aw Ryszka: …dyskryminacja

PiS.)
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 senatorów 55 g³osowa³o za, 38 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Przyjêta.
Piêtnasta zwiêksza o 5 milionów z³ wydatki na

wiêziennictwo, z przeznaczeniem na zakup
œwiadczeñ zdrowotnych, kosztem zmniejszenia
dwóch rezerw celowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 15)
Przyjêta.
Poprawka szesnasta zwiêksza o ponad 27 mi-

lionów z³ dotacje na pomoc materialn¹ dla stu-
dentów i doktorantów, kosztem rezerwy celowej
przeznaczonej na wspó³finansowanie projektów
realizowanych z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 senatorów 37 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 16)
Odrzucona.
Poprawka siedemnasta zwiêksza o 38 milio-

nów 600 tysiêcy z³ wydatki maj¹tkowe szpitali kli-
nicznych kosztem rezerwy celowej przeznaczonej
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na wspó³finansowanie projektów realizowanych
z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 39 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 17)
Odrzucona.
Poprawka dziewiêtnasta dodaje now¹ rezerwê

celow¹ na budowê obwodnicy miasta Nysa z kwo-
t¹ wydatków maj¹tkowych 10 milionów z³ kosz-
tem rezerwy celowej przeznaczonej na wspó³fi-
nansowanie projektów realizowanych z udzia³em
œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 18)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta zwiêksza o 7 milionów z³

dotacje w czêœci „Województwo warmiñsko-ma-
zurskie” z przeznaczeniem na utrzymanie
urz¹dzeñ melioracyjnych kosztem rezerwy celo-
wej przeznaczonej na wspó³finansowanie projek-
tów realizowanych z udzia³em œrodków europej-
skich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 19)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta pierwsza dodaje now¹

rezerwê celow¹ na budowê obwodnic miast Kra-
kowa, Nowego S¹cza i Limanowej…

(G³osy z sali: Ooo!)
…z kwot¹ dotacji 85 milionów z³, kosztem

zmniejszenia wydatków na obs³ugê d³ugu Skarbu
Pañstwa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 20)
A ju¿ myœla³em, ¿e ten okrzyk to by³ entuzjazm

dotycz¹cy Krakowa. A tu nic.
Poprawka dwudziesta druga zwiêksza o 7 milio-

nów z³ wydatki w czêœci „Województwo œwiêtokrzys-
kie” z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju
spó³dzielczoœci socjalnej, powrót osób bezdomnych

do spo³ecznoœci, aktywne formy przeciwdzia³ania
wykluczeniu spo³ecznemu oraz socjoterapiê w œro-
dowisku wiejskim, kosztem rezerwy na wybory.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 37 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 21)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta trzecia zwiêksza pla-

nowane dochody z podatku od towarów i us³ug
o 200 milionów z³ i przeznacza tê kwotê na
œwiadczenia wysokospecjalistyczne w czêœci
„Zdrowie”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 senatorów 38 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 22)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta czwarta dodaje now¹ re-

zerwê celow¹ przeznaczon¹ na zakup szynobusu
dla województwa lubuskiego…

(G³osy z sali: Ooo!)
…z kwot¹ dotacji 10 milionów z³ kosztem

zmniejszenia wydatków w rezerwie przeznaczonej
na wspó³finansowanie projektów realizowanych
ze œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 senatorów 38 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 23)
Poprawka dotycz¹ca szynobusu odrzucona.
Poprawka dwudziesta pi¹ta zwiêksza o 200 mi-

lionów z³ rezerwê na inwestycje pocz¹tkowe w gór-
nictwie wêgla kamiennego kosztem rezerwy na
wspó³finansowanie projektów realizowanych
z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 37 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 24)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta szósta dodaje now¹ re-

zerwê celow¹ na budowê drogi ko³owania i p³asz-
czyzny oczekiwania na lotnisku imienia W³ady-
s³awa Reymonta w £odzi z kwot¹ wydatków ma-
j¹tkowych 50 milionów z³ kosztem rezerwy na
wspó³finansowanie ze œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
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Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 38 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 25)
Odrzucona. Nie bêdzie ko³owania.
Poprawka dwudziesta siódma zwiêksza wy-

datki Rzecznika Praw Obywatelskich o 1,5 milio-
na z³ i Instytutu Pamiêci Narodowej o 5 milio-
nów z³ oraz tworzy rezerwê celow¹ na utworzenie
piêædziesiêciu etatów kuratorów zawodowych
z kwot¹ 3 milionów z³, zmniejszaj¹c o 9,5 milio-
na z³ œwiadczenia pieniê¿ne z zaopatrzenia eme-
rytalnego w czêœci „Sprawy wewnêtrzne”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 92 senatorów 38 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 26)
Odrzucona.
Poprawka dwudziesta ósma dokonuje przesu-

niêæ kwoty 2,5 miliona z³ w Planie Finansowym
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych…

(Senator Grzegorz Banaœ: Panie Senatorze,
brawo.) (Oklaski)

…zwiêkszaj¹c o tê kwotê wydatki Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych na prewencjê wypad-
kow¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 90 g³osowa³o za, 2 – przeciw, 2

wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 27)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta zwiêksza

o 2 miliony 793 tysi¹ce z³ wydatki Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji z przeznaczeniem na przewi-
dywane rozszerzenie dzia³alnoœci rady w zwi¹zku
z wdro¿eniem dyrektywy o audiowizualnych us-
³ugach medialnych oraz op³aty czynszowe za wy-
najmowan¹ powierzchniê biurow¹ kosztem rezer-
wy celowej na wybory.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 37 g³osowa³o za, 56 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Odrzucona.
Trzydziesta zwiêksza o 10 milionów œwiadcze-

nia na rzecz osób fizycznych w czêœci „Szkolni-

ctwo wy¿sze” w rozdziale „Fundusz Po¿yczek
i Kredytów Studenckich” kosztem rezerwy na
wspó³finansowanie projektów realizowanych
z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 29)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta pierwsza dodaje now¹ re-

zerwê celow¹ „Zwiêkszenie dotacji na dzia³alnoœæ
dydaktyczn¹ w szko³ach wy¿szych” z kwot¹ dota-
cji 200 milionów z³ i warunkuje jej uruchomienie
od uzyskania do koñca sierpnia 2010 r. wp³ywów
z podatków od towarów i us³ug w wysokoœci
70 miliardów 800 milionów z³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 30)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta druga zwiêksza o 20 mi-

lionów z³ wydatki na pomoc materialn¹ dla stu-
dentów i doktorantów kosztem rezerwy na
wspó³finansowanie projektów realizowanych
z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 38 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 31)
Odrzucona.
Poprawkatrzydziesta trzeciadodajenowerezerwy

celowe przeznaczone na modernizacjê linii kolejowej
E30 na trasie Rzeszów–Medyka z kwot¹ wydatków
40milionówz³, rewitalizacjê liniikolejowejnr71Rze-
szów–Ocice z kwot¹ wydatków 30 milionów z³, rewi-
talizacjê linii kolejowej nr 25 Ocice–Skar¿ysko-Ka-
mienna z kwot¹ wydatków maj¹tkowych 20 milio-
nów z³ kosztem rezerwy na wspólfinansowanie pro-
jektów z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 32)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta czwarta dodaje rezerwê

celow¹ „Zwiêkszenie dotacji celowej dla Agencji
Rynku Rolnego” z przeznaczeniem na realizacjê
programu „Szklanka mleka” z kwot¹ dotacji
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80 milionów z³ i warunkuje jej uruchomienie od
uzyskania dodatkowej kwoty dochodów z wp³at
Zasobu W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa ponad
kwotê 721 milionów z³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 94 senatorów 38 g³osowa³o za, 56 – przeciw.

(G³osowanie nr 33)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta pi¹ta zwiêksza o 80 mi-

lionów z³ dotacje dla Agencji Rynku Rolnego kosz-
tem rezerwy na wspó³finansowanie projektów eu-
ropejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 94 senatorów 37 g³osowa³o za, 55 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta szósta dodaje rezerwê ce-

low¹ na budowê Szpitala Matki i Dziecka w Po-
znaniu z kwot¹ wydatków maj¹tkowych 20 milio-
nów z³ kosztem rezerwy na wspó³finansowanie
projektów europejskich.

Obecnoœæ
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 senatorów 38 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 35)
Odrzucona.
(Senator Czes³aw Ryszka: No, Panie Mar-

sza³ku…)
Panie Senatorze, wzglêdy ogólne powinny zwy-

ciê¿yæ nad partykularyzmem.
(G³osy z sali: Tak! Brawo!) (Oklaski)
Poprawka trzydziesta siódma zmierza do za-

gwarantowania w ramach jednej z rezerw celo-
wych kwoty 3 milionów z³ na dofinansowanie
kszta³cenia polskich mniejszoœci za granic¹ pro-
wadzonego przez Uniwersytet w Bia³ymstoku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 93 osoby 39 g³osowa³o za, 54 – przeciw.

(G³osowanie nr 36)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta ósma zwiêksza o 83 miliony

562 tysi¹ce z³ dotacjê w czêœci „Gospodarka” w roz-
dziale „Produkcja soli” z przeznaczeniem dla Kopalni
Soli „Wieliczka” kosztem rezerwy na finansowanie

wydatków zwi¹zanych z Euro 2012 oraz dotacji
dla Krajowej Szko³y Administracji Publicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 senatorów 38 g³osowa³o za, 54 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Odrzucona.
I ostatnia poprawka, Wysoki Senacie.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta dodaje rezerwê

celow¹ „Port lotniczy w Œwidniku” z kwot¹ wydat-
ków maj¹tkowych 7,5 miliona z³ kosztem rezerwy
na wspó³finansowanie projektów realizowanych
z udzia³em œrodków europejskich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 osoby 38 g³osowa³o za, 55 – przeciw.

(G³osowanie nr 38)
Odrzucona.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie…
(G³os z sali: Ca³oœæ, Mietek!)
Panie Senatorze Augustyn...
Przystêpujemy...
(Rozmowy na sali)
Silentium, Wysoka Izbo!
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy bud¿etowej na rok
2010 w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przy-
jêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 94 senatorów 55 g³osowa³o za, 38 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy bud¿etowej
na rok 2010.

Dziêkujê, Wysoka Izbo.
(G³os z sali: Jeszcze pan senator Rocki…)
Pan senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku, chcia³bym prosiæ o pó³ godzi-

ny przerwy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak jest. Og³aszam pó³ godziny przerwy na pro-
œbê.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 41
do godziny 19 minut 02)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, zapraszam ju¿ do zajmowania

miejsc i bêdziemy kontynuowali nasze obrady.
Jesteœmy jeszcze w lesie z naszym porz¹dkiem
obrad i jak tak dalej pójdzie, to mo¿emy do jutra
nie skoñczyæ.

Powracamy do punktu trzeciego porz¹dku
obrad.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do dyskusji.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo. Zapra-

szam.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odnosz¹c siê do procedowanej ustawy o odpa-

dach, najpierw chcia³bym siê odnieœæ do pewnego
fragmentu, który wzbudzi³ ju¿ tutaj dosyæ o¿ywio-
n¹ dyskusjê, a póŸniej do ogólnych kwestii doty-
cz¹cych tej problematyki.

Otó¿, jeœli mówimy o tej szczegó³owej kwestii,
to znaczy, o kwestii unieszkodliwiania odpadów
medycznych – bo to wzbudzi³o du¿e kontrower-
sje, du¿e zainteresowanie, pojawi³y siê skrajnie
przeciwstawne pogl¹dy – to ja zgadzam siê ze
stanowiskiem rz¹du, ¿e utrzymywanie aktual-
nego stanu, to znaczy stanu, w którym tylko jed-
na metoda unieszkodliwiania odpadów jest do-
puszczalna, czyli dopuszczalne jest tylko spala-
nie tych odpadów, jest utrzymywaniem sytuacji
pewnego rodzaju monopolu. Istnieje kilka in-
nych metod, które s¹ stosowane na œwiecie. Nie
s¹ to metody wymyœlone na potrzeby tej ustawy,
w innych krajach s¹ stosowane ró¿ne metody,
technologie unieszkodliwiania takich odpadów.
One zosta³y tu zaproponowane. Chodzi o to, ¿e-
by dopuœciæ wszystkie z tych metod, w ¿aden
sposób nie ograniczaj¹c mo¿liwoœci spalania
odpadów.

Podnoszone tu zarzuty w stosunku do innych
metod unieszkodliwiania odpadów, polegaj¹ce na
tym, ¿e byæ mo¿e te metody nie bêd¹ skuteczne,
byæ mo¿e te technologie bêd¹ w sposób niew³aœci-
wy wykorzystywane, odnosz¹ siê tak samo do me-
tody spalania, bo przecie¿ poprzez spalanie odpa-
dów, je¿eli ten proces technologiczny bêdzie pro-
wadzony Ÿle, tak samo mo¿e dojœæ do ska¿enia
œrodowiska.

Ja zajmujê siê naukowo kwesti¹ ochrony œro-
dowiska, trochê kwesti¹ odpadów, ale nie czu³em
siê na tyle silny, jeœli chodzi o moj¹ wiedzê, ¿eby
samemu rozstrzygaæ te kwestie. Dlatego pozwoli-
³em sobie posi³kowaæ siê dwoma ekspertyzami,
które zosta³y przygotowane dla Biura Analiz Sej-
mowych.

Jedna z tych ekspertyz jest przygotowana
przez kierownika Katedry Mikrobiologii Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego,

profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego,
Piotra Heczkê. Ja z tej ekspertyzy, która liczy
dwanaœcie stron, pozwolê sobie zacytowaæ dwa
fragmenty. Pierwszy: „Metody «alternatywne»
w rozumieniu «inne od spalania» s¹ najpowsze-
chniej na ca³ym œwiecie stosowane do usuwania
i niszczenia wszystkich chorobotwórczych drob-
noustrojów i ich toksycznych metabolitów z za-
nieczyszczonych materia³ów medycznych, na-
rzêdzi i wszystkich innych obiektów, które mog³y
ulec zanieczyszczeniu w toku procedur medycz-
nych wykonywanych w jednostkach ochrony
zdrowia, jak i poza nimi, b¹dŸ te¿ w wyniku kon-
taktu z osob¹ chor¹ zakaŸnie”. I drugi krótki
fragmencik: „Wszystkie metody oparte na stery-
lizacji s¹ w zasadzie równowa¿ne w sensie ich
skutecznoœci z punktu widzenia epidemiologicz-
nego, to jest usuniêcia wszystkich form drobno-
ustrojów. Metody oparte na sterylizacji termicz-
nej, w szczególnoœci oparte na procesach auto-
klawowania, s¹ bardziej korzystne z punktu wi-
dzenia oddzia³ywania na œrodowisko ni¿ metody
chemiczne, chocia¿ nowoczesne urz¹dzenia
oparte na tych metodach powoduj¹ rozk³ad lub
rozcieñczenie toksycznych substancji chemicz-
nych u¿ywanych w procesie do stê¿eñ dopusz-
czalnych zgodnie z odpowiednimi przepisami”.
To jest opinia mikrobiologa.

Dla Biura Analiz Sejmowych zosta³a równie¿
przygotowana opinia przez kierownika Katedry
Technologii i Urz¹dzeñ Zagospodarowania Od-
padów Wydzia³u In¿ynierii Œrodowiska i Ener-
getyki Politechniki Œl¹skiej, profesora, doktora
habilitowanego, in¿yniera Janusza Wandrasza.
Przeczytam tutaj tylko jedno zdanie z tej d³ugiej
ekspertyzy. Ta ekspertyza jest d³u¿sza, liczy
chyba oko³o dwudziestu stron. To zdanie brzmi
tak: „O mo¿liwoœci stosowania w Polsce danej
technologii musi decydowaæ rynek potrzeb,
analiza kosztów i racjonalne uzasadnienie eko-
logiczne”. W tej ekspertyzie autor w ca³ej roz-
ci¹g³oœci wskazuje na to, ¿e te metody s¹ równo-
wa¿ne. To generalnie pokazuje, ¿e stanowisko
rz¹du w tej kwestii, czyli stanowisko za tym, aby
przywróciæ pierwotn¹ wersjê rz¹dow¹, jest s³u-
szne. Tym bardziej, ¿e ta wersja nie ogranicza
w ¿aden sposób stosowania metody termicznej,
czyli metody spalania, bo ona mo¿e byæ nadal
stosowana, a daje pewne mo¿liwoœci, rozszerza
katalog tych mo¿liwoœci.

Teraz pozwolê sobie odnieœæ siê do pewnych
kwestii natury ogólnej, które równie¿ wi¹¿¹ siê
z tym problemem. Otó¿, w mojej ocenie, jednym
z podstawowych problemów naszego kraju
w kwestii gospodarowania odpadami jest pro-
blem, jak to siê nazywa, w³adztwa nad strumie-
niem odpadów, czyli tego, kto bêdzie w³aœcicie-
lem, kto bêdzie decydowa³ o tym, co dzieje siê ze
strumieniem odpadów. Dlaczego w Polsce nie s¹
budowane spalarnie odpadów komunalnych?

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (cd.) 149



Jest tylko jedna taka spalarnia, w Warszawie.
Dlatego, ¿e inwestorzy, którzy chcieliby budowaæ
w Polsce tego typu spalarnie, musz¹ mieæ zape-
wniony strumieñ odpadów. Nie maj¹c pewnoœci
posiadania strumienia odpadów, nie wybuduj¹
spalarni. A dziœ mamy tak¹ sytuacjê, ¿e tym stru-
mieniem odpadów zarz¹dzaj¹ firmy. Jeœli w gmi-
nie jest kilka tych firm, to kilka firm zarz¹dza
strumieniem odpadów. I to jest podstawowy pro-
blem. Z tego, co wiem, ta kwestia jest przez rz¹d
rozwi¹zywana. Zreszt¹ to by³o popierane zaró-
wno przez Konwent Marsza³ków Województw,
jak i w stanowisku Komisji Œrodowiska Senatu,
które mia³em przyjemnoœæ wspólnie wypracowy-
waæ. Je¿eli ta kwestia by³aby przy okazji nastêp-
nej nowelizacji ustawy o odpadach rozwi¹zana,
to da³oby to kolejn¹ mo¿liwoœæ, ¿eby te odpady
medyczne, które przejd¹ proces sterylizacji,
mo¿na by³o potem spalaæ w spalarniach odpa-
dów komunalnych i wykorzystaæ tê energiê, ten
zasób energii, jaki w tych odpadach jest zgroma-
dzony.

Panie Marsza³ku, poniewa¿ w ustawie – w moim
przekonaniu – jest kilka drobnych nieœcis³oœci, po-
zwalam sobie z³o¿yæ równie¿ szeœæ poprawek do tej
ustawy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paw³owicz, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Sena-

torowie! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Stojê przed bardzo trudnym zadaniem, zabie-

raj¹c g³os w sprawie utylizacji odpadów medycz-
nych, z tego wzglêdu, ¿e od czternastu lat kierujê
spalarni¹ odpadów medycznych w Bydgoszczy,
wybudowan¹ z pieniêdzy publicznych, ze œrod-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej, jak s¹dzê, tak jak pozo-
sta³e trzydzieœci szeœæ spalarni. Moje wyst¹pie-
nie zaczynam od tego stwierdzenia, ¿ebym nie
by³ uznany za lobbystê, bo teraz jest to doœæ mo-
dne s³owo.

Chcê równie¿ pos³u¿yæ siê opini¹ – mój przed-
mówca to te¿ robi³ – pana profesora Romana Za-
rzyckiego z Politechniki £ódzkiej z Wydzia³u In¿y-
nierii Procesowej i Ochrony Œrodowiska, który
zreszt¹ tê opiniê sk³ada³ w dyskusji sejmowej.

Wysoki Senacie! Ju¿ od prehistorycznych
czasów, walcz¹c z epidemiami, walcz¹c z zaka-
¿eniami, d¿um¹, tyfusem, choler¹, ludzkoœæ
u¿ywa³a jednego œrodka utylizacji: spalania.
W 2002 r. – wracamy do naszej rzeczywistoœci –

dopuszczono w Polsce stosowanie innych me-
tod. Okreœlono wtedy, ¿e s¹ to alternatywne me-
tody unieszkodliwiania odpadów medycznych.
Myœlê, ¿e okreœlenie „unieszkodliwianie” jest
nieœcis³e, poniewa¿ te metody alternatywne, co
zaznaczy³ zreszt¹ pan senator, mój przedmów-
ca, cytuj¹c znanego specjalistê z zakresu mikro-
biologii, prowadz¹ tylko do sterylizacji tych od-
padów, a wiêc chodzi tu tylko o zagro¿enie bak-
teriologiczne organizmu ludzkiego, ale nie unie-
szkodliwiaj¹. Efektem tego by³o – pamiêtam te
czasy, bo s¹ to czasy nieodleg³e, a s¹dzê, ¿e
i pañstwo te¿ je pamiêtaj¹ – to, ¿e w mediach
ukazywa³y siê zdjêcia strzykawek, drenów i wie-
lu ró¿nych rzeczy na wysypiskach œmieci.
Dziennikarze tropili nawet konkretne szpitale,
z których to pochodzi³o. A w szpitalu mówili:
przepraszamy bardzo, firma wziê³a to do auto-
klawowania, my za to nie ponosimy odpowie-
dzialnoœci. To jest czêœæ odpowiedzi na pytania
zadawane przez pana senatora Pupê, co siê sta-
³o, ¿e w 2006 r. w Rzeczypospolitej Polskiej
zmieniono ten system, zmieniono go w dobry
sposób. Je¿eli przyjmiemy dziœ autoklawowa-
nie, to trzeba przyj¹æ warunki Œwiatowej Orga-
nizacji Zdrowia. Ja krótko o tym powiem, s¹ to:
odpowiednia temperatura, 121,1�C, odpowied-
nie ciœnienie i odpowiedni czas, a ten czas jest
ró¿ny w zale¿noœci od tego, w jakim opakowaniu
s¹ te odpady, czy w worku, czy w pude³ku plasti-
kowym, czy w czymœ innym. Jeœli chodzi o pyta-
nia, które na tej sali zadawaliœmy przedstawi-
cielom rz¹du, to nie uzyskaliœmy, przynajmniej
ja nie uzyska³em, jednoznacznej odpowiedzi,
czy to bêdzie monitorowane. Nikt nie by³ w sta-
nie odpowiedzieæ, czy to bêdzie monitorowane.
Ja œmiem twierdziæ, ¿e nie bêdzie to monitoro-
wane, bo jest niemo¿liwe monitorowanie tego,
po prostu jest niemo¿liwe.

Druga sprawa. Wracam do metody spalania
stosowanej dzisiaj. W spalarni, któr¹ zarz¹dzam,
proszê pañstwa, na kominie s¹ za³o¿one wszyst-
kie czujniki. Mo¿ecie pañstwo wejœæ na stronê in-
ternetow¹ www.zuom.bydgoszcz.pl i bêdziecie
pañstwo mieli wykaz wszystkich spalin, które id¹
do atmosfery, i wyniki monitorowania ich: diok-
syny, furany i ró¿ne inne. Na pytanie, które zada-
waliœmy rz¹dowi, co siê bêdzie dzia³o przy auto-
klawowaniu – bo generalnie bêdzie to utylizacja
w autoklawach temperatury, pary nasyconej i ciœ-
nienia – kto to bêdzie monitorowa³, gdy bêdzie to
sz³o do atmosfery, nie by³o odpowiedzi.

Wielokrotnie podnoszony by³ argument, ¿e
w wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej ca³kowicie
legalne s¹ inne metody, w³aœnie te alternatywne.
Proszê pañstwa, tak. S¹ oczywiœcie kraje – s¹ to
kraje skandynawskie, Dania, Holandia – w któ-
rych jest tylko utylizacja termiczna. Ale w pozo-
sta³ych, które z tego miejsca przez przedstawicieli
rz¹du by³y wskazywane jako te, w których metody
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alternatywne s¹ dopuszczone, po utylizacji auto-
klawowej idzie to do spalarni komunalnych.

Mój poprzednik, pan senator powiedzia³ jedno-
znacznie: mamy jedn¹ spalarniê komunaln¹
w Warszawie. W ramach programu na lata
2010–2013 chcemy wybudowaæ kolejne. Mo¿e za-
stanówmy siê dzisiaj w Wysokiej Izbie, czy nie po-
winniœmy tej debaty prze³o¿yæ na czas, w którym
te spalarnie bêd¹ ju¿ wybudowane. Bo dzisiaj od-
dajemy 30 tysiêcy t bardzo niebezpiecznych odpa-
dów medycznych do systemu, który nie bêdzie do
koñca kontrolowany. I nie zas³aniajmy siê liberal-
n¹ gospodark¹, bo nie na tym polega likwidowa-
nie monopoli. Ka¿dy w Polsce mo¿e dzisiaj na pod-
stawie obowi¹zuj¹cej ustawy wybudowaæ spalar-
niê. Firma, któr¹ ja kierujê, zainwestowa³a ol-
brzymie pieni¹dze, ¿eby wzi¹æ najnowsz¹ techno-
logiê szwajcarsk¹, a znajduje siê w centrum du¿e-
go osiedla mieszkaniowego i bloki mieszkaniowe
s¹ w odleg³oœci oko³o 200 m. od spalarni. Ale tak
samo jest w Japonii, tak samo jest w Danii, tak
samo jest w innych cywilizowanych krajach. I to
jest pod kontrol¹.

Ca³y czas wnoszê do Wysokiej Izby, ¿eby ka¿dy
z pañstwa rozwa¿y³ sam, czy tej decyzji o alterna-
tywnych metodach utylizacji odpadów medycz-
nych nie powinniœmy od³o¿yæ do momentu, kiedy
bêdziemy przygotowani do jej wdro¿enia w sensie
mo¿liwoœci utylizacji tych odpadów w spalar-
niach komunalnych.

Na moje wczeœniej zadane pytanie dotycz¹ce
segregacji odpadów szpitalnych… Bo wiadomo,
¿e nadal ustawowo, je¿eli nawet ta ustawa prze-
jdzie zgodnie z przed³o¿eniem rz¹dowym, odpady
szpitalne typu tkanki ludzkie i inne rzeczy bêd¹
musia³y byæ utylizowane tylko w spalaniu. Dziœ
w szpitalu – mówiê to z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹
– nikt poza tym trzyczêœciowym segregowaniem
odpadów, nie wprowadzi, proszê pañstwa, innej
segregacji odpadów. Trudno nawet osi¹gn¹æ tê
segregacjê na trzy elementy, a chcemy, wprowa-
dzaj¹c alternatywne metody utylizacji, zmusiæ
szpitale do jeszcze bardziej wnikliwej segregacji.
To s¹, proszê pañstwa, koszty. Szpital, którym za-
rz¹dzam i który osi¹gn¹³ taki stopieñ bezpieczeñ-
stwa – ma europejski certyfikat EMAS jako drugi
w Polsce, mieliœmy go ju¿ trzy lata temu – ma
wszystkie certyfikacje ISO w zakresie ochrony
œrodowiska. Pytam z tego miejsca tych wszyst-
kich, którzy chc¹ utylizowaæ odpady medyczne al-
ternatywnymi metodami, czy oni bêd¹ przygoto-
wani do takiej certyfikacji? Czy ktoœ bêdzie od
nich tego wymaga³? Czy ktoœ bêdzie to kontrolo-
wa³? Obawiam, ¿e nie.

W zwi¹zku z tym, reasumuj¹c, chcia³bym up-
rzejmie prosiæ o to, ¿eby proponowana noweliza-
cja ustawy o odpadach medycznych w zakresie
gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryj-

nymi – dotyczy to art. 42a – nie zyska³a poparcia
Wysokiej Izby, poniewa¿ uwa¿am, ¿e jest ona
szkodliwa i niezgodna z duchem prawa europej-
skiego. Bez nale¿ytej kontroli mo¿e dojœæ do poja-
wienia niewysterylizowanych zakaŸnych odpa-
dów medycznych na sk³adowiskach i do powsta-
nia powa¿nego zagro¿enia ekologicznego i epide-
miologicznego. Kierowanie odpadów po steryliza-
cji na sk³adowiska jest równie¿ niezgodne z pra-
wem europejskim w zakresie sk³adowania odpa-
dów, bo po sterylizacji powinny byæ one bezwzglê-
dnie spalone. Cytujê tutaj opiniê pana profesora,
z któr¹ co do s³owa siê zgadzam. Jeszcze raz pod-
kreœlam, ¿e jedynym sposobem unieszkodliwia-
nia odpadów medycznych, szczególnie groŸnych
w naszej sytuacji, kiedy nie mamy zabezpieczenia
w odpowiedni¹ liczbê spalarni komunalnych, jest
utylizacja termiczna. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo. Pan senator nie wnosi popra-

wek? Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pewnie bym nie zabiera³ g³osu po tak szano-

wnym przedmówcy, który w sposób wyczerpuj¹cy
przedstawi³ problem zwi¹zany z utylizacj¹ odpa-
dów medycznych, z nowelizacj¹ ustawy o odpa-
dach medycznych, ale… Moglibyœmy zadaæ pyta-
nie, dlaczego ta ustawa jest nowelizowana, skoro
praktycznie chodzi tu tylko o wprowadzenie zapi-
su art. 42 ustawy, zmierzaj¹cego do wprowadze-
nia alternatywnych sposobów utylizowania odpa-
dów medycznych. Kiedy zainteresowa³em siê na
pocz¹tku grudnia tego roku ustaw¹ o odpadach
medycznych, by³y prowadzone intensywne prace
w komisjach sejmowych. Zauwa¿y³em, ¿e jest
tam, mo¿na powiedzieæ, burza mózgów, przerzu-
canie siê argumentami, praktycznie wyszarpywa-
nie sobie opinii prawnych. Zreszt¹ zobaczyliœmy
bardzo wyraŸnie tak¿e dzisiaj, ¿e próbujemy prze-
rzucaæ siê opiniami prawnymi. Minister przedsta-
wia³ jedn¹ opiniê prawn¹, zastêpca g³ównego in-
spektora – kolejne opinie prawne, senatorowie,
którzy wystêpowali, przedstawiali inne opinie
prawne. Ja te¿ dysponujê opini¹ prawn¹ na temat
sposobu zagospodarowania odpadów medycz-
nych. I pewnie nie wyst¹pi³bym, gdyby nie pewna
gwiazda Platformy Obywatelskiej, która w jakiœ
sposób znalaz³a adwersarza w osobie senatora Si-
dorowicza. Pewnie z racji swojej profesji zauwa¿y³
on, ¿e coœ jest nie tak i ¿e nale¿y na tê osobê zwró-
ciæ szczególn¹ uwagê. Ju¿ 15 marca tego roku
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propozycja zmiany ustawy o gospodarce odpada-
mi medycznymi znalaz³a sobie miejsce w komisji
„Przyjazne Pañstwo”. W tym czasie pojawi³o siê
wiele opinii medialnych, wiele artyku³ów, których
tytu³y pozwolê sobie zacytowaæ. Dysponujê tutaj
artyku³em, który zosta³ zamieszczony za TVP Info
w gazecie lubelskiej, która pisze du¿ymi literami:
„Lobbysta napisa³ ustawê dla Palikota, ¿eby zaro-
bi³a prywatna firma”. Kolejny artyku³, Dzien-
nik.pl: „Napisa³ Palikotowi ustawê i mo¿e zaro-
biæ”. ¯ebym nie by³ go³os³owny, kolejny artyku³,
podpisa³ siê pod nim autor Wiktor Ferfecki, tym
razem Wirtualna Polska: „Lobbysta napisa³ dla
Palikota niebezpieczn¹ ustawê”. Byæ mo¿e, Sza-
nowni Pañstwo, jest to klucz do tego, potrzebny,
¿ebyœmy sobie odpowiedzieli na pytanie, w jakim
miejscu jesteœmy i nad czym debatujemy.

Wymieniony przeze mnie pose³ z komisji „Przy-
jazne Pañstwo” zarzuci³ mi, ¿e próbujê lobbowaæ.
Dziennikarze zaczêli dzwoniæ i pytaæ, co te¿ ja lob-
bujê. Ja nie wiem, co powiedzia³, co szalony cz³o-
wiek móg³… Ja nie mam ¿adnego argumentu, mogê
tylkopowiedzieæ, ¿ew¿adensposóbnie lobbujê.Nie
lobbujê, mój udzia³ by³ praktycznie ¿aden, ani krop-
ki, ani przecinka nie by³em w stanie wstawiæ w ko-
misji sejmowej z uwagi na to, ¿e w tamtych pracach
nie uczestniczy³em i z nikim na ten temat nie roz-
mawia³em. Ale kiedy podda³em analizie to, co siê
dzieje, i porozmawia³em póŸniej, ju¿ po przyjêciu tej
ustawy, z pos³ami z sejmowej komisji œrodowiska
i z cz³onkami podkomisji, dowiedzia³em siê, w jaki
sposób tamta ustawa zosta³a zasygnalizowana
w komisji „Przyjazne Pañstwo”. I oto nagle Minister-
stwo Œrodowiska przygotowa³o ustawê i noweliza-
cjê rz¹dow¹, która wprowadza³a sterylizacjê. Pan
bêd¹cy zastêpc¹ g³ównego inspektora ochrony œro-
dowiska, który tak mocno szermowa³ ustawami,
opiniami za wprowadzeniem sterylizacji odpadów
medycznych – teraz go nie ma – w jakiœ sposób za-
sygnalizowa³, ¿e jest to du¿y biznes, ¿e byæ mo¿e
chodzi tu o pieni¹dze. Byæ mo¿e rzeczywiœcie chodzi
o bardzo du¿e pieni¹dze, bo mamy do czynienia
z nieprawdopodobn¹ sytuacj¹. Kiedy dzisiaj zadajê
pytanie, jakie s¹ wyniki badañ na temat zasadnoœci
wprowadzenia sterylizatorów, to g³ówny inspektor
sanitarny nie potrafi mi odpowiedzieæ, jakie s¹ wy-
niki badañ. Mówi siê, ¿e nie ma w Polsce sterylizato-
rów. A ja dostajê pisma, na przyk³ad z Dêbicy, bo
akurat jestem senatorem z Podkarpacia, ludzie pi-
sz¹ do mnie albo przychodz¹ do mnie i mówi¹ na
przyk³ad, ¿e u nich na osiedlu maj¹ podejrzenie, ¿e
zginê³o 10 t odpadów medycznych, nie wiedz¹,
gdzie siê podzia³y, a dzisiaj maj¹ smród na swoim
osiedlu. Zacytujê tu coœ, ¿eby nie byæ go³os³ownym,
pos³u¿ê siê wiadomoœciami publicznymi, medial-
nymi, które by³y podane 13 lipca 2009 r.: „Miesz-
kañcy Osiedla S³onecznego w Dêbicy maj¹ doœæ
smrodu”.Ci¹gdalszy jest taki, ¿eburmistrzpiszedo

ministerstwa, jest zmiana lokalizacji, burmistrz
chce dalej szukaæ innej lokalizacji dla tego typu
dzia³alnoœci. A kiedy siêgnê po opiniê prawn¹ mo¿e
nie profesora, ale pana doktora in¿yniera Grzegorza
Wielgosiñskiego z Politechniki £ódzkiej, to co czy-
tam? Otó¿ pan doktor przedstawia opinie bardzo
wa¿nych instytucji, których przedstawiciele nie po-
jawili siê na posiedzeniu komisji senackiej, gdy¿
mamy taki sposób procedowania, ¿e mamy ograni-
czone mo¿liwoœci korzystania z pomocy ekspertów,
wiêc nie mo¿na w sposób wyczerpuj¹cy tych tema-
tów przedstawiæ.

Ale w swojej opinii pan doktor przedstawia opiniê
NIK i opiniê g³ównego inspektora ochrony œrodo-
wiska. I co pisze? ¯e na osiemnaœcie skontrolowa-
nych podmiotów eksploatuj¹cych autoklawy de-
cyzjê w sprawie unieszkodliwiania odpadów posia-
da³o piêtnaœcie. One aktualnie funkcjonuj¹, prze-
cie¿ nie wyparowa³y, one maj¹ jeszcze mo¿liwoœæ
funkcjonowania, dlatego nie wiem, dlaczego tak mi-
ja siê tutaj z prawd¹ zastêpca g³ównego inspektora
ochrony œrodowiska. A dalej czytam: „Nieprawid³o-
woœci stwierdzone w piêtnastu podmiotach doty-
czy³y…” – proszê pos³uchaæ, Wysoka Izbo – „…bra-
ku ewidencji odpadów, nierzetelnie prowadzonej
ewidencji, nieuwzglêdniania wszystkich odpadów
przyjêtych z jednostek zewnêtrznych, przyjmowa-
nia odpadów na podstawie nieprawid³owo wy-
pe³nionych kart przekazania, prowadzenia ewiden-
cji na drukach niezgodnych z rozporz¹dzeniem mi-
nistra œrodowiska, braku zbiorczego zestawienia
danych o odpadach, nierzetelnie sporz¹dzonych
zbiorczych zestawieñ danych o rodzajach i iloœci od-
padów, o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urz¹dzeniach s³u¿¹cych do odzysku
i uszkodliwiania odpadów. Wielokrotnie masa po-
dana w sprawozdaniu ró¿ni³a siê od masy odpadów
wynikaj¹cych z prowadzonej ewidencji”. To tylko
fragment opinii, której, niestety, Ministerstwo Œro-
dowiska ani G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodo-
wiskapraktycznienie chcia³yus³yszeæ.¯ebymdalej
nie by³ go³os³owny, powiem, ¿e powo³ywaliœmy siê
tutaj… No, mo¿e nie ja. Zwracam siê do tych, którzy
w sposób obiektywny chc¹ oceniæ sytuacjê. Bo miê-
dzy innymi zastêpca g³ównego inspektora ochrony
œrodowiska powo³uje siê na inne kraje i mówi, ¿e
w Europie tak siê wspaniale dzieje. Z kolei pan do-
ktor pisze, ¿e w krajach Unii Europejskiej mo¿na
zaobserwowaæ dwie przeciwstawne tendencje. Jed-
na z nich, reprezentowana g³ównie przez Niemcy
i Austriê, polega na sterylizacji, autoklawowaniu
odpadów medycznych na terenie szpitala, a nastêp-
nie na skierowaniu odpadów po sterylizacji do spa-
larni odpadów komunalnych. Proszê dobrze zrozu-
mieæ, o co w tym wszystkim chodzi. W Niemczech t¹
metod¹ unieszkodliwia siê 98% odpadów. Komu,
pytamy siê, zale¿a³o na wprowadzeniu Wysokiej Iz-
by w b³¹d? I tutaj zadajê kolejne pytanie. Czy rz¹d
w 2005–2006 r., który wprowadza³ tê ustawê, czy
tamtejsi pos³owie byli nieodpowiedzialni, czy pos³o-
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wie obecnej kadencji parlamentu byli nieodpowie-
dzialni, kiedy na przyk³ad nie wprowadzili w Sejmie
zapisu zwi¹zanego ze sterylizatorami? Pos³u¿ê siê
jeszcze tutaj opini¹ pana doktora, który mówi, ¿e
z uwagi na zaobserwowane i potwierdzone przez
kontrole NIK oraz GIS nieprawid³owoœci w zakresie
gospodarowania odpadami medycznymi, a w szcze-
gólnoœci notoryczne ³amanie prawa, konieczne by³o
wprowadzenie do ustawy o odpadach dodatkowych
regulacji w postaci art. 42 ust. 1, czyli zakazu unie-
szkodliwiania zakaŸnych odpadów medycznych
i zakaŸnych odpadów weterynaryjnych w inny spo-
sób ni¿ spalanie w spalarni odpadów, czyli po pro-
stu wykluczenie tego art. 42 o sterylizacji.

Konkluduj¹c, powiem, ¿e równie¿ pan Grzegorz
Wielgosiñski, doktor, in¿ynier z Politechniki £ódz-
kiej, pisze, ¿e planowana nowelizacja ustawy o od-
padach s³u¿yæ bêdzie raczej utrwaleniu patologii
i nieprzestrzeganiu obowi¹zuj¹cego w Polsce i zgo-
dnego z dyrektywami Unii prawa, ni¿ porz¹dku go-
spodarki w ochronie œrodowiska. Wydaje mi siê, ¿e
jest to bardzo jednoznaczne, mo¿na powiedzieæ,
stwierdzenie, ¿e ono idzie w sukurs temu, na co
szanowny pan senator Paw³owski zwróci³ uwagê…

(G³osy z sali: Paw³owicz.)
Przepraszam, senator Paw³owicz.
Myœlê, ¿e kiedy ju¿ dyskutujemy o tej spra-

wie, to powo³am siê jeszcze na miesiêcznik „Ry-
nek Zdrowia”, w którym dosyæ szczegó³owo siê
opisuje, co powie rz¹d, kto lobbuje, gdzie jest
wypowiedŸ pos³a i jest CBA w akcji i gdzie miê-
dzy innymi pani Krystyna Ostrowska, przewo-
dnicz¹ca Polskiej Izby Gospodarki Odpadami,
pisze, ¿e firmy produkuj¹ce i sprzedaj¹ce auto-
klawy chc¹ zdobyæ rynek. Kolega sprawozdawca
senator Majkowski mówi³ o œrodowisku, które
byæ mo¿e w jakiœ sposób lobbuje, mówiê, ¿e byæ
mo¿e, bo nie wiem, czy cokolwiek mogê tu na pe-
wno powiedzieæ. Uwa¿am, ¿e przed wprowadze-
niem tej regulacji prawnej, tak jak pisze pani
Ostrowska, najpierw powinniœmy wykonaæ pi-
lota¿ i dopiero po jego przeprowadzeniu podj¹æ
decyzjê. Takiego pilota¿u nie by³o, takich decyz-
ji faktycznie nie ma.

Uwa¿am, ¿e s³u¿by odpowiedzialne za w³aœciwy
porz¹dek prawny w Polsce powinny zaj¹æ stano-
wisko, w którym powinny w sposób jednoznaczny
oceniæ, czy nie ma tu analogii do sytuacji podczas
procedowania ustawy hazardowej. Dziêkujê up-
rzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo. Pan senator nie sk³ada

wniosku legislacyjnego?
(Senator Zdzis³aw Pupa: Nie.)
Proszê bardzo, pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Od kolegów otrzymujê ponaglaj¹ce mnie syg-
na³y. Wiem, ¿e porê mamy póŸn¹, a jeszcze wiele,
jak pan marsza³ek powiedzia³, do roboty, ale
chcia³bym zwróciæ uwagê na kilka zagadnieñ do-
tycz¹cych nowelizacji tej ustawy.

Otó¿ w zwi¹zku z t¹ nowelizacj¹ ustawy o odpa-
dach rodzi siê, Szanowni Pañstwo, pytanie o to,
czy te kwestie, które my dzisiaj poruszamy, które
przewa¿aj¹ w naszej dyskusji, czy ca³y ten seg-
ment odpadów medycznych jest najwa¿niejszy
z punktu widzenia tej ustawy. Otó¿ mnie siê wy-
daje, ¿e naprawdê mamy jeszcze wiele, wiele do
roboty. Przypomnê chocia¿by kwestiê odpadów
azbestowych, któr¹ w swoim wyst¹pieniu frag-
mentarycznie zaznaczy³em. Mój szanowny przed-
mówca, akurat nieobecny na sali, pan senator Mi-
sio³ek, wskaza³, bardzo zreszt¹ s³usznie, na brak
unormowañ prawnych dotycz¹cych w³asnoœci
odpadów komunalnych. Mamy zaleg³oœci, myœlê,
¿e spore, w kwestii odpadów elektrycznych i elek-
tronicznych, a to s¹ sprawy kosztowne i w dal-
szym ci¹gu nieuregulowane. No i w kategorii od-
padów mamy równie¿ nierozwi¹zan¹ kwestiê od-
padów komunalnych. Mówiê tu miêdzy innymi
o osadach z oczyszczalni komunalnych.

Pan senator Misio³ek wspomnia³, zrobi³ to zre-
szt¹ tak¿e mój szanowny przedmówca pan sena-
tor Piotrowicz, o opracowaniach naukowych, któ-
re panowie przygotowali na dzisiejsze obrady. Ja
chcia³bym przypomnieæ sytuacjê mniej wiêcej
sprzed roku, kiedy to na tej sali toczy³a siê stra-
sznie o¿ywiona debata dotycz¹ca wyra¿enia zgody
przez Senat, odbiegam odrobinê od tematu, na to,
a¿eby pan profesor Religa, dzisiaj œwiêtej pamiêci,
by³ sprawozdawc¹ prezydenta w kwestiach doty-
cz¹cych wetowania tak zwanych ustaw medycz-
nych. Wówczas g³ównym elementem, który zawa-
¿y³ na tym, ¿e pan profesor Religa nie móg³ byæ,
przeg³osowanym zreszt¹ przez senatorów Platfor-
my Obywatelskiej, sprawozdawc¹ prezydenta
w tej sprawie, by³a opinia prawna przygotowana,
ja nie chcê oczywiœcie nawet próbowaæ wymieniaæ
nazwiska, przez pani¹ doktor prawa z Uniwersy-
tetu Warmiñsko-Mazurskiego. Na podstawie tej
opinii pañstwo zadecydowali, ¿e pan profesor Re-
liga nie mo¿e byæ sprawozdawc¹ prezydenta w od-
niesieniu do ustaw medycznych.

I teraz rodzi siê podobne pytanie. Ja ju¿ nie
chcê wszystkiego przytaczaæ, przed sob¹ mam
dwie opinie, opiniê pana profesora Petrusa i opi-
niê pana profesora Barabasza z Wydzia³u Rolni-
czo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego
imienia Hugona Ko³³¹taja w Krakowie, a wiêc au-
torytetów, z którymi ja nie próbowa³bym nawet
dyskutowaæ, bo uwa¿am, ¿e ich opinie s¹ opinia-
mi ekspertów w danej dziedzinie. Przywo³am tylko
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dwa spostrze¿enia pana profesora Barabasza.
Oto¿ Ÿle unieszkodliwione zakaŸne odpady medy-
czne i weterynaryjne zdeponowane na sk³adowis-
ku odpadów komunalnych stanowi¹ zagro¿enie
dla zdrowia ludzi i mog¹ powodowaæ powa¿ne na-
stêpstwa epidemiologiczne dla œrodowiska. Za-
kaŸne medyczne odpady szpitalne i weterynaryj-
ne powinny byæ bezwzglêdnie spalane, aby nie
stwarzaæ jakiegokolwiek niebezpieczeñstwa dla
zdrowia ludzi.

Ja myœlê, ¿e rzecz nie w tym, ¿eby przedstawiaæ
opracowania naukowe, które w jednoznaczny
sposób bêd¹ nam mówi³y, w jaki sposób mamy
nowelizowaæ ustawê, tylko w tym, aby przedsta-
wiaæ argumenty, które pomog¹ nam zdecydowaæ,
czy powinniœmy g³osowaæ za poprawkami, które
rz¹d nam przedstawia, czy za wersj¹, któr¹ otrzy-
maliœmy z Sejmu. Chcia³bym pañstwa poinfor-
mowaæ, ¿e projekt tej ustawy wp³yn¹³ w lipcu
2009 r. do sejmowej komisji œrodowiska i przyto-
czyæ fragment wyst¹pienia jednego z pos³ów
cz³onków tej komisji, który mówi³ w nastêpuj¹cy
sposób.

„Podkomisja, która pracowa³a nad omawia-
nym przed³o¿eniem, poœwiêci³a wiele czasu na
wypracowanie kompromisu co do sposobu uty-
lizacji odpadów, bo zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e chodzi nie tylko o spalarniê, ale tak¿e o nowe
metody. Wydaje siê, ¿e wypracowane przez pod-
komisjê i zaproponowane w sprawozdaniu ko-
misji rozwi¹zania s¹ na dzieñ dzisiejszy opty-
malne. Dziwi mnie tylko upór Ministerstwa
Zdrowia w d¹¿eniu do wprowadzania metody
autoklawowania jako cudownego œrodka na uz-
drawianie sytuacji finansowej polskich szpitali.
Praktyka pokazuje, ¿e odpady szpitalne powin-
ny byæ utylizowane poza szpitalem w specjal-
nym instalacjach podlegaj¹cych sta³emu moni-
toringowi, bo najwa¿niejsze jest to, aby ten sys-
tem gospodarki odpadowej by³ hermetyczny.
Wystarczy, ¿e bêdzie taka jedna instalacja w wo-
jewództwie. Wolny rynek w zakresie gospodarki
odpadami medycznymi to du¿e ryzyku, szcze-
gólnie w sytuacji ograniczonych mo¿liwoœci
s³u¿b kontrolnych i wielkoœci podmiotów za-
jmuj¹cych siê utylizacj¹. Przykre jest równie¿
to, ¿e resort œrodowiska w ci¹gu szeœciu miesiê-
cy zmieni³ swoje stanowisko w tej sprawie o sto
osiemdziesi¹t stopni. Najpierw us³yszeliœmy
opiniê resortu, ¿e nale¿y utrzymywaæ spalanie
jako podstawow¹ metodê utylizacji, a teraz nie-
stety pod presj¹ resortu zdrowia, jak nale¿y do-
mniemywaæ, Ministerstwo Œrodowiska zapre-
zentowa³o bardziej spolegliw¹ opiniê w tej spra-
wie. Wydaje mi siê, jeszcze raz powtórzê, ¿e to,
co komisja przedstawi³a w swoim sprawozda-
niu, jest wynikiem kompromisu i zas³uguje na
ca³kowite poparcie.”

I zgadnijcie panowie, kto to powiedzia³. Otó¿
przytoczy³em ze stenogramu sejmowego treœæ wy-
powiedzi pana pos³a Adama Krzyœkowa, a wiêc
pos³a z koalicji rz¹dowej, a wiêc pos³a, który ma
inne ni¿ w propozycji rz¹dowej postrzeganie tej
sytuacji. Teraz powinniœmy siê zastanowiæ, czy
upór rz¹du, upór Ministerstwa Œrodowiska, jest
faktycznie spowodowany d¹¿eniem do wprowa-
dzenia metod, o których mówimy, czy te¿ przyczy-
nami, o których my nie mamy byæ mo¿e pojêcia.
No bo je¿eli projekt wp³ywa do komisji sejmowej,
na plenarne posiedzenie Sejmu, tam zostaje prze-
g³osowany w takiej wersji, jak¹ my otrzymujemy,
a na posiedzenie Komisji Œrodowiska od razu
otrzymujemy tekst w takiej formie, jak przed po-
prawkami sejmowymi, to nale¿y zadaæ pytanie,
kto jest organem ustawodawczym. Czy rz¹d ma
decydowaæ, zarówno jeœli chodzi o pos³ów, jak
i senatorów, jak ma wygl¹daæ kszta³t ustawy, czy
ma byæ sytuacja odwrotna, to znaczy, podmioty,
które s³u¿¹ do stanowienia prawa, a wiêc Sejm
i Senat, maj¹ to prawo stanowiæ, a rz¹d ma egzek-
wowaæ? W tej sytuacji, tak mi siê wydaje, mamy
jakby zachwian¹, odwrotn¹ kolejnoœæ.

Szanowni Pañstwo, koñcz¹c, chcia³bym zau-
wa¿yæ, ¿e w ci¹gu ostatnich dwudziestu, a byæ
mo¿e dwudziestu kilku lat w du¿ych szpitalach
budowane by³y spalarnie. Ja nie chcê okreœlaæ,
czy one siê sprawuj¹ znakomicie, czy te¿ potrze-
buj¹ jakiœ innowacji. Chcia³bym jednak zwróciæ
uwagê na pewn¹ kwestiê. Gdy mówimy o kosz-
tach, bo koszty s¹ tutaj, jak myœlê, elementem
bardzo znacz¹cym, to powinniœmy siê zastano-
wiæ… Na przyk³ad na posiedzeniu Komisji Œrodo-
wiska s³ysza³em, ¿e w wiêkszoœci tych spalarni
nie stosuje siê odzyskiwania energii. Ja ju¿ nie
mówiê, powiedzmy, o energii elektrycznej, bo to
by by³a za daleko id¹ca interpretacja, ja mówiê
o odzysku, na przyk³ad, ciep³a w postaci ciep³ej
wody czy pary. Skoro mamy Ÿród³o ciep³a, to myœ-
lê, ¿e nale¿a³oby siê zastanowiæ nad tym, czy
w tych spalarniach, gdzie nie ma zamontowanych
tak zwanych wymienników – oczywiœcie tam,
gdzie tego nie ma, bo ja nie mówiê, ¿e ich nigdzie
nie ma – zamontowanie ich niewielkim kosztem
nie spowodowa³oby znacznego obni¿enia kosztów
spalania tych odpadów.

Nie bêdê przed³u¿a³, Panie Marsza³ku, tylko na
koniec chcia³bym jeszcze coœ powiedzieæ, daæ pod
rozwagê. Nasza dyskusja skupiona jest przede
wszystkim wokó³ kosztów. Ja chcia³bym zapytaæ,
co prawda mo¿e ju¿ za póŸno, czy ministerstwo
jest w stanie okreœliæ chocia¿ przybli¿on¹ wyso-
koœæ œrodków finansów niezbêdnych do tego, a¿e-
by te szpitale, o których mówimy, te jednostki me-
dyczne, zakupi³y sprzêt do utylizacji odpadów, ale
nie poprzez spalanie, tylko, jak mówiliœmy, przez
autoklawy, przez mikrofale, przez pirolizê, czyli
poprzez wszystkie te technologie, które pañstwo
proponujecie. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W takich trudnych sytuacjach warto siê odwo-

³aæ do empirii. Trzydzieœci lat temu, kiedy zaczy-
na³am praktykowaæ jako pielêgniarka dyplomo-
wana po liceum medycznym, pracowa³am na blo-
ku operacyjnym jako instrumentariuszka. Do
moich zadañ nale¿a³o miêdzy innymi sterylizowa-
nie sprzêtu, instrumentarium medycznego i ma-
teria³ów medycznych. I co siê okazywa³o? Auto-
klawy, w których to zgodnie z procedurami czyni-
³am, bardzo czêsto, mimo ¿e by³y sprawne i prze-
gl¹dane itd., niestety nie zdawa³y egzaminu i trze-
ba by³o powtarzaæ proces, poniewa¿ siarka, która
mia³a stopnieæ w odpowiedniej temperaturze, nie
topi³a siê. To by³o œwiadectwo tego, ¿e wykonanie
tej procedury nie jest doskona³e. Pamiêtam, ile
by³o zmartwienia, ¿eby to by³o dobrze zrobione,
¿eby pacjent by³ bezpiecznie operowany. I teraz to
porównujê: parê puszek i ogromne masy, które
maj¹ byæ sterylizowane w autoklawach. Jestem
przekonana, ¿e nie bêdzie mo¿liwoœci, aby taka
masa by³a zupe³nie pozbawiona bakterii, prionów
i ró¿nych innych materia³ów biologicznych. W tej
sytuacji bardzo siê cieszê, ¿e Sejm, jeœli chodzi
o przed³o¿enie rz¹dowe, gdzie w art. 42 dopusz-
czone s¹ inne procedury poza spalaniem, w³aœci-
wie oceni³ sytuacjê i nie pozwoli³ na kontynuowa-
nie tej sytuacji, powiedzia³abym, bardzo niejasnej
i pod wzglêdem zdrowego rozs¹dku… Myœlê, ¿e to,
i¿ w naszych komisjach powtórzy³o siê to pode-
jœcie rz¹dowe, które dopuszcza metody alternaty-
wne, jest mocno niepokoj¹ce.

Oprócz odwo³ywania siê do w³asnego doœwiad-
czenia, chcê jeszcze odwo³aæ siê do naszego spo³e-
czeñstwa obywatelskiego. Otó¿ w materia³ach,
które nap³ynê³y do mojej skrzynki, i do pañstwa
tak¿e, jest pismo rady osiedlowej Osiedla S³one-
cznego w Dêbicy, gdzie szeœæ tysiêcy mieszkañ-
ców broni siê przed tymi metodami alternatywny-
mi, wykazuj¹c, ¿e bardzo wielu z nich cierpi z po-
wodu odoru i z powodu ró¿nych schorzeñ. Na
przyk³ad nieustannie wzrasta liczba pacjentów
zg³aszaj¹cych siê do lokalnej przychodni z po-
dra¿nieniami gard³a, z uporczywym kaszlem,
z zaostrzeniami astmy oskrzelowej, wysypkami
skórnymi, niewydolnoœci¹ kr¹¿enia i zas³abniê-
ciami. A wiêc nawet przebywanie blisko miejsca
zastosowania tych metod okazuje siê niebezpie-
czne, a co dopiero, gdy odpady tak wysterylizowa-
ne, w cudzys³owie, bo na pewno nie do koñca, bê-
d¹ zalega³y na wyspiskach, które nie bêd¹ odpo-

wiednio zabezpieczone, bo w ca³ej Polsce mamy
problemy z wysypiskami.

Proszê pañstwa, ta spo³ecznoœæ obywatelska
powo³uje siê na dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. i przy-
pomina nam, ¿e g³ównym celem ka¿dej polityki
w dziedzinie odpadów powinno byæ zmniejszenie
negatywnych skutków wytwarzania odpadów
i gospodarowania nimi dla zdrowia ludzkiego
i spo³eczeñstwa. Odpady podlegaæ maj¹ bezpiecz-
nym procesom unieszkodliwiania zgodnie z prze-
pisami art. 13 wymienionej dyrektywy, wed³ug
którego pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ niezbêdne
œrodki w celu zapewnienia, aby gospodarowanie
odpadami by³o prowadzone bez nara¿ania zdro-
wia ludzkiego oraz bez szkody dla œrodowiska,
w szczególnoœci bez zagro¿enia dla wody, powie-
trza, gleby, roœlin i zwierz¹t, bez powodowania
uci¹¿liwoœci przez ha³as lub zapachy. Proszê pañ-
stwa, dzisiaj spo³eczeñstwo jest œwiadome, pilnu-
je swoich interesów i swojego zdrowia, bo wie, ¿e
dostêp do s³u¿by zdrowia nie jest zbyt dogodny,
wiêc musi dbaæ o zdrowie. W zwi¹zku z tym ta spo-
³ecznoœæ przypomina nam, powo³uje te¿ eksper-
tów i przytacza opinie prawne, fragmenty… A wiêc
nie mo¿emy – przepraszam za kolokwializm –
wcisn¹æ spo³eczeñstwu nowego rozwi¹zania z po-
czuciem, ¿e ono nie bêdzie siê broniæ.

Proszê bardzo, opinia profesora doktora habili-
towanego in¿yniera Romana Petrusa z Katedry In-
¿ynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Rze-
szowskiej. Pisze on, ¿e odpady medyczne i wetery-
naryjne to jedne z najbardziej niebezpiecznych od-
padów, jakie w wyniku swej dzia³alnoœci wytwa-
rzaj¹ ludzie. I w konkluzji pisze: jestem specjalist¹
z zakresu in¿ynierii chemicznej i procesowej,
a w szczególnoœci procesów reaktorowych oraz
procesów sorpcyjnych, o czym œwiadczy mój doro-
bek naukowy oraz prowadzona dzia³alnoœæ dydak-
tyczna, nie nale¿ê do ¿adnej opcji politycznej
i uwa¿am siebie za eksperta niezale¿nego. Pisze
te¿, ¿e w odpadach medycznych i weterynaryjnych
œrednia zawartoœæ wêgla organicznego oscyluje
wokó³ 30% suchej masy, a ich œrednie ciep³o spa-
lania przekracza 15 MJ/kg. Zgodnie z rozpo-
rz¹dzeniem ministra gospodarki z 12 czerwca
2007 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów
do sk³adowania na sk³adowisko odpadów danego
typu, takie odpady, nawet po przetworzeniu meto-
dami D9, nie powinny byæ dopuszczone do sk³ado-
wania na wszelkiego rodzaju wysypiskach odpa-
dów. I wreszcie pisze: na zakoñczenie mojej opinii
chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e próba zmian zapisu
art. 42 ustawy o odpadach nie ma nic wspólnego
z zasadami uczciwej konkurencji, a mo¿e jedynie
istotnie obni¿yæ bezpieczeñstwo ludzi, zwierz¹t
i œrodowiska. Kolejna opinia – tak¿e profesor zwy-
czajny, pan profesor Barabasz z Katedry Mikrobio-
logii Uniwersytetu Rolniczego, pisze, ¿e zakaŸne
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medyczne odpady szpitalne i weterynaryjne po-
winny byæ bezwzglêdnie spalane, aby nie stwarzaæ
jakiegokolwiek niebezpieczeñstwa dla zdrowia i lu-
dzi. Nie bêdê oczywiœcie przytaczaæ dalszych wypo-
wiedzi, dalszych elementów opinii. Je¿eli chodzi
o porównanie kosztów, tak¿e to porównanie wypa-
da pozytywnie dla spalania odpadów. Oczywiœcie
mo¿na dyskutowaæ o tym, ¿e mo¿na to ró¿nie wy-
ceniaæ, ale przedstawiam jedn¹ z mo¿liwych kal-
kulacji, o której zreszt¹ podczas zadawania pyta-
nia ju¿ mówi³am.

Proszê pañstwa, gdy nie wiadomo, o co chodzi,
to chodzi o pieni¹dze. A nam chodziæ powinno
o zdrowie spo³eczeñstwa i o zdrowe œrodowisko.
Ja jestem wdziêczna moim starszym braciom, ¿e
tak powiem, kolegom lekarzom, ¿e w tej Izbie tak
aktywnie i tak etycznie broni¹ zdrowia i œrodowis-
ka. Ja siê przy³¹czam, bo lekarz i pielêgniarka to
zawsze zgodny team. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz poprosimy lekarza. Ale tylko na piêæ mi-

nut, Panie Doktorze.

Senator Zbigniew Paw³owicz:
Wiem. Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proszê mi wybaczyæ, ¿e zabieram ponownie

g³os, ale chcia³bym krótko nawi¹zaæ do dyskusji.
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ pani

senator Fetliñskiej za cytat dotycz¹cy zdrowia
mieszkañców Dêbicy. On potwierdza to, co powie-
dzia³em w poprzednim wyst¹pieniu, proszê pañ-
stwa. Nikt nie kontroluje tego, co idzie do atmo-
sfery w przypadku autoklawowania. Mamy sie-
demnaœcie instalacji autoklawów w Polsce i tam
gdzie, one siê znajduj¹, mamy takie przypadki.

Nastêpna sprawa. Ca³y czas mówimy o ekonomii,
jesteœmy spo³eczeñstwem na dorobku i sprawy eko-
nomiczne s¹ wa¿ne. Proszê pañstwa, to wszystko, co
pad³o z tej trybuny z ust przedstawicieli rz¹du o ce-
nach 10, 40, 20 z³, dotyczy po prostu jednostkowych
przypadków. Wyt³umaczê pañstwu dlaczego. Spa-
larnia, któr¹ kierujê, spala ponad 1000 t odpadów
medycznychrocznie,posiada transport samochodo-
wy, w³¹cznie z samochodami dwudziestooœmiotono-
wymi, i zbiera odpady z obszaru o promieniu
200 km, ma specjalne pojemniki i wszystkie inne
rzeczy. Je¿eli hurtownia farmaceutyczna przywiezie
100 kg przeterminowanych leków, kosztuje to 20 z³.
Dlaczego? Bo to jest sama chemia i zapychaj¹ siê fil-
try. Nikt nie bêdzie spala³ takich odpadów za 1,43 z³,
a tyle obecnie kosztuje spalanie odpadów medycz-
nych. I na tym polega ró¿nica ceny.

Kolejna kwestia. Poruszane by³y tego typu spra-
wy, ¿e ma³y gabinet dentystyczny czy przychodnia
ma 5 kg odpadów i w³o¿y siê je do autoklawu. Pro-
szê pañstwa, nie w³o¿y siê do autoklawu. Jeœli
wprowadzimy ten zapis, postawi¹ star¹ nysê – pa-
ni senator, pamiêtamy te nysy – i bêd¹ inspektoro-
wi sanepidu mówiæ, ¿e to sterylizuj¹, ale te odpady
znajd¹ siê na wysypisku komunalnym. Obecnie
ustawa wymaga, ¿eby by³a podpisana umowa na
utylizacjê termiczn¹ odpadów. I dzisiaj ten ma³y
gabinet, daj¹cy 5 kg odpadów na tydzieñ, musi za-
p³aciæ 5 z³ za 1 kg, bo do niego specjalnie jedzie sa-
mochód. To s¹ koszty logistyczne, proszê pañstwa.
Te koszty logistyczne nie zmieni¹ siê w zale¿noœci
od metodologii utylizacji odpadów.

I jeszcze dwie rzeczy, które chcia³bym podkreœ-
liæ, a które poruszy³ senator Majkowski. To jest
kwestia odzysku ciep³a. Proszê pañstwa, dzisiaj
porz¹dnie funkcjonuj¹ca spalarnia odpadów me-
dycznych odzyskuje pe³ne ciep³o z komina, a to
jest 1500�C. Dziœ szpital, którym kierujê i który
przyjmuje sto osiemdziesi¹t tysiêcy pacjentów ro-
cznie, ma nadmiar ciep³a. Dlatego stworzy³em
projekt parku aktywnej rehabilitacji, gdzie po-
wstanie p³ywalnia i SPA dla pacjentów, bo jest od-
zysk ciep³a. I ka¿dy zarz¹dzaj¹cy, który kieruje siê
rachunkiem ekonomicznym, ma takie mo¿liwo-
œci. Dzisiaj jest to jedyna szansa ekonomicznego
przetworzenia tych odpadów.

A co siê stanie z odpadami medycznymi, je¿eli
one bêd¹ autoklawowane? Przy tej liczbie d¿uli,
która w nich jest, one pójd¹ do cementowni i pó-
jd¹ do elektrociep³owni, a wszystkie furany i diok-
syny pójd¹ do atmosfery, proszê pañstwa. My
i nasze dzieci bêdziemy tym oddychali.

Na koniec powiem, ¿e sprawa jest wyj¹tkowa.
Proszê zauwa¿yæ, Wysoki Senacie, ¿e mówimy
o odpadach medycznych, jest przedstawiciel mi-
nistra zdrowia, co pan senator bardzo podkreœla³,
a Komisja Zdrowia w ogóle siê tym nie zajmowa³a.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Muchacki

i senator Meres z³o¿yli swoje przemówienia do
protoko³u*, a wnioski o charakterze legislacyj-
nym z³o¿yli: senator Andrzejewski, senator Skur-
kiewicz, a tak¿e... A tak¿e kto? A tak¿e senator Mi-
sio³ek. Œwietnie.

Zamykam dyskusjê.Czy przedstawiciel rz¹du
chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych
wniosków?

(G³os z sali: Nie.)
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Bernard B³aszczyk:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odniosê siê bardzo krótko, bo wiem, ¿e jest ju¿

póŸna godzina.
Zawarte w przed³o¿eniu rz¹dowym rozwi¹zania

stanowi¹ kompromis, który umo¿liwia funkcjono-
wanie spalarni i instalacji unieszkodliwiaj¹cych od-
pady zakaŸne medyczne oraz odpady zakaŸne wete-
rynaryjne metodami alternatywnymi. Zgodnie z za-
sad¹ równego traktowania podmiotów w rozpo-
rz¹dzeniu wydanym na podstawie nowego upowa¿-
nienia dla ministra zdrowia, zawartego w projekcie
ustawy, zostan¹ ustanowione szczegó³owe wyma-
gania dotycz¹ce prowadzenia procesów unieszkod-
liwiania odpadów zakaŸnych tak zwanymi metoda-
mi alternatywnymi, co obok zapewnienia bezpie-
czeñstwa, jeœli chodzi o zdrowie i ¿ycie ludzi oraz
œrodowisko, ma jednoczeœnie zapewniæ ³atwiejsz¹
kontrolê dotrzymywania parametrów w³aœciwych
dla poszczególnych technologii. W zwi¹zku z tym
omawiana ustawa wprowadza bardziej szczegó³owe
wymagania dla tak zwanych metod alternaty-
wnych, ni¿ to ma miejsce obecnie. Mogê równie¿ za-
pewniæ, ¿e w wydanym rozporz¹dzeniu bêdzie to
w pe³ni monitorowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Œrodowiska
oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 739,
a sprawozdanie komisji w druku nr 739A.

Proszê senatora sprawozdawcê Komisji Obro-
ny Narodowej, senatora Bisztygê, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Obrony Narodowej mam za-

szczyt przedstawiæ stanowisko komisji do uchwa-

lonej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2009 r., po-
chodz¹cej z rz¹dowego przed³o¿enia, ustawy
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.

Komisja rozpatrywa³a przedmiotowy projekt
w dniu 22 grudnia i zaopiniowa³a go pozytywnie.

Problemy zwi¹zane z zakwaterowaniem Si³
Zbrojnych do tej pory regulowa³a ustawa o zakwa-
terowaniu Si³ Zbrojnych RP, która zosta³a uchwa-
lona w roku 1995. Ustawa ta by³a nowelizowana
stosownie do zmian zachodz¹cych w si³ach zbroj-
nych. Ostatnia nowelizacja ustawy, z roku 2004,
nie rozwi¹za³a wszystkich wspó³czesnych proble-
mów zwi¹zanych z profesjonalizacj¹ si³ zbroj-
nych. Ponadto w ustawie tej w jej dotychczasowej
formie by³o wiele nieœcis³oœci i niedoprecyzowa-
nych zapisów, które w praktyce stwarza³y proble-
my. Potrzeba obecnej nowelizacji zwi¹zana jest
przede wszystkim z przebiegaj¹cym i zaawanso-
wanym ju¿ procesem profesjonalizacji si³ zbroj-
nych. Ustawa dostosowuje równie¿ przepisy o za-
kwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP do wyroków Try-
buna³u Konstytucyjnego z 29 czerwca oraz
z 17 marca 2008 r.

Najistotniejsze wprowadzone przez ustawê ele-
menty to przede wszystkim zrównanie ¿o³nierzy
zawodowych – zarówno tych, którzy pe³ni¹ s³u¿bê
sta³¹, jak i tych, którzy pe³ni¹ s³u¿bê kontrakto-
w¹, w prawach dotycz¹cych zabezpieczenia po-
trzeb mieszkaniowych.

Kolejne istotne zmiany, które pozwolê sobie
w skrócie omówiæ.

Nastêpuje zmiana nazewnictwa. W tym s³owni-
czku znikaj¹ pojêcia ¿o³nierza s³u¿by sta³ej, kwa-
tery zastêpczej, a dodawane s¹ nowe okreœlenia
takie, jak: „wspólna kwatera sta³a”, „zajmowanie
lokalu”, „s³u¿bowy pokój noclegowy”, „eksploata-
cja kwatery”. Wiele definicji uleg³o zmodyfikowa-
niu.

Ustawa zmienia status Wojskowej Agencji Mie-
szkaniowej. Zostaje ona podporz¹dkowana bez-
poœrednio ministrowi obrony narodowej. Prezes
agencji bêdzie powo³ywany i odwo³ywany przez
ministra obrony narodowej w porozumieniu z mi-
nistrem w³aœciwym do spraw Skarbu Pañstwa.
Likwidacji ulega rada nadzorcza agencji.

Ustawa wprowadza ca³y nowy rozdzia³ poœwiê-
cony kontroli dzia³alnoœci agencji. Podmiotami
uprawnionymi do kontrolowania dzia³alnoœci
agencji bêd¹ minister obrony narodowej oraz oso-
by przez niego upowa¿nione. Kontrola bêdzie
przeprowadzana na podstawie dowodu osobiste-
go i imiennego upowa¿nienia wydawanego przez
ministra.

Ustawa zrównuje, jak ju¿ mówi³em, prawa
wszystkich ¿o³nierzy zawodowych do zakwatero-
wania. Przewiduje trzy formy realizacji tego pra-
wa: przydzia³ kwatery albo innego lokalu miesz-
kalnego, przydzia³ miejsca w internacie albo kwa-
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terze internatowej nieodp³atnie, wyp³ata œwiad-
czenia mieszkaniowego ¿o³nierzom zaspokaja-
j¹cym swoje potrzeby mieszkaniowe we w³asnym
zakresie jako forma pomocy finansowej, i jest to
rzecz nowa.

Likwidacji ulegnie uprawnienie do kwatery
funkcyjnej, które dotychczas przys³ugiwa³o
¿o³nierzom s³u¿by sta³ej zajmuj¹cym kierownicze
stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Rozwi¹zania przepisów art. 29, 29a, 29b, 48b
zawarte w ustawie zmierzaj¹ w kierunku rozdzie-
lenia dysponowania lokalami mieszkalnymi
w trybie administracyjnym odnosz¹cym siê tylko
do ¿o³nierzy zawodowych i w trybie cywilnym, czy-
li wprowadzamy dwa rodzaje decyzji, odnosz¹cym
siê do pozosta³ych osób. Takie rozwi¹zanie wy-
chodzi naprzeciw wyrokowi Trybuna³u Konstytu-
cyjnego wskazanemu wy¿ej i zapewnia mo¿liwoœæ
ochrony praw lokatorów innych ni¿ ¿o³nierze za-
wodowi.

Nowelizuj¹c art. 32 ust. 5, zabrania siê doko-
nywania ulepszeñ stanu technicznego lokalu
mieszkalnego. Jest to rozwi¹zanie podyktowane
doœwiadczeniami z dotychczasowej eksploatacji
kwater, gdy ¿o³nierze dokonywali ulepszeñ, po
czym w krótkim czasie opuszczali kwatery z przy-
czyn s³u¿bowych i czêsto by³ du¿y problem z wy-
cen¹ dokonywanych ulepszeñ.

Ustawa zawiera przepisy okreœlaj¹ce prawo do
mieszkania przys³uguj¹ce ¿o³nierzowi i jego
ma³¿onkowi w przypadku orzeczenia rozwodu.
¯o³nierzowi bêdzie przys³ugiwa³o prawo do zamie-
szkiwania w lokalu mieszkalnym o parametrach
jemu przys³uguj¹cych, zaœ ma³¿onek posiadaj¹cy
dzieci stawa³by siê stron¹ umowy najmu na czas
oznaczony lokalu o parametrach lokalu socjalne-
go.

Nowelizacja ustawy przewiduje likwidacjê ho-
teli garnizonowych, które przeznaczone by³y do
krótkotrwa³ego zakwaterowania ¿o³nierzy i praco-
wników wojska.

W art. 58 ustawy o zakwaterowaniu przewiduje
siê zmniejszenie wysokoœci pomniejszeñ stoso-
wanych przy sprzeda¿y lokalu mieszkaniowego
przez agencjê w ten sposób, ¿e dla osób wskaza-
nych w art. 52 ust. 2 pkt 1 pomniejszenie ceny ku-
powanego mieszkania mo¿e wynosiæ maksymal-
nie 60%, by³o 95%, zaœ dla innych osób – 30%, by-
³o 90%. Celem ograniczenia wysokoœci tych po-
mniejszeñ czy bonifikat, jak kto woli, by³o zbli¿e-
nie ich wartoœci do wysokoœci odpraw. Te zmiany
wejd¹ w ¿ycie 1 stycznia 2013 r.

W trakcie posiedzenia komisji – posiedzenie
naszej komisji odby³o siê 22 grudnia – Biuro Le-
gislacyjne zg³osi³o poprawki. Muszê odnieœæ siê
z uznaniem do poprawek, do uwag i do merytory-
cznej dyskusji, któr¹ Biuro Legislacyjne wywo³a³o
swoimi uwagami, jak równie¿ do bardzo meryto-

rycznych odpowiedzi pana ministra i jego przed-
stawicieli oraz rzeczowej dyskusji. W wyniku tych
debat na czternaœcie wniesionych uwag przyjêto
jedenaœcie.

Dwie bardzo istotne poprawki to poprawki
pi¹ta i szósta. Pierwsza z nich mówi o tym, ¿e war-
toœæ czynszu dostosowuje siê do powierzchni lo-
kalu, druga zaœ reguluje przepisy dotycz¹ce
ma³¿onków, którzy siê rozwodz¹, a szczególnie
dzieci ma³¿onków, którzy siê rozwodz¹, i zajmuj¹
te pomieszczenia agencji.

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Obrony Naro-
dowej rekomendowaæ pañstwu przyjêcie ustawy
razem z tymi poprawkami.

Chcia³bym równie¿ dodaæ, ¿e w posiedzeniu
komisji brali udzia³ na zaproszenie pana przewo-
dnicz¹cego przedstawiciele Stowarzyszenia Ob-
rony Praw Mieszkañców Osiedli Wojskowych
i mieli mo¿liwoœæ przedstawienia swoich uwag do
procedowanego projektu ustawy. Uczynili to
w sposób maksymalnie wyczerpuj¹cy.

W imieniu senackiej Komisji Obrony Narodo-
wej chcia³bym pañstwu raz jeszcze gor¹co reko-
mendowaæ przyjêcie przedmiotowego projektu
ustawy. Dziêkujê bardzo.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania
do se-

natora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Pan senator Rafa³ Muchacki, proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Marsza³ku! Wielce Szanowny Panie Se-

natorze! Procedowana ustawa w art. 32 ust. 5
zmienia treœæ ustawy w ten sposób, ¿e zabrania
dokonywania ulepszeñ standardu technicznego
lokalu mieszkalnego. Jako uzasadnienie takiego
rozwi¹zania wskazuje siê dotychczasowe do-
œwiadczenie z eksploatacj¹ takich kwater, w któ-
rych ¿o³nierze dokonywali ulepszeñ, po czym
z przyczyn s³u¿bowych w stosunkowo krótkim
czasie opuszczali te kwatery, co skutkowa³o obo-
wi¹zkiem zwrotu ze œrodków bud¿etowych kosz-
tów poczynionych ulepszeñ. Akceptuj¹c oczywi-
sty zamiar oszczêdnoœci œrodków bud¿etowych,
nie sposób jednak nie zauwa¿yæ, ¿e rozwi¹zanie
takie stanowi swoiste wylanie dziecka z k¹piel¹.
W zwi¹zku z tym mam do pana dwa pytania.

Czy nie wydaje siê panu, ¿e nie ma przeszkód,
by przedmiotow¹ kwestiê uregulowaæ w sposób,
który umo¿liwia ¿o³nierzowi podniesienie stan-
dardu technicznego poprzez dokonanie ulepszeñ
stanowi¹cych w istocie nak³ady w rozumieniu
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przepisów kodeksu cywilnego, jednak z zastrze¿e-
niem, i¿ koszty tych ulepszeñ nie podlegaj¹ zwro-
towi?

I czy, id¹c dalej tym tropem, nie uwa¿a pan, ¿e
rozwi¹zanie takie mog³oby byæ wzorowane na re-
gulacji zawartej w art. 676 kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym w sytuacji, gdy najemca ulep-
szy³ rzecz najêt¹, wynajmuj¹cy mo¿e wed³ug swe-
go wyboru albo zatrzymaæ ulepszenia za sp³at¹
sumy odpowiadaj¹cej ich wartoœci w chwili zwro-
tu, albo ¿¹daæ przywrócenia stanu poprzedniego.
Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Wed³ug mojej wiedzy – tu bêdê prosi³ o pomoc

pana ministra, jeœli te wyjaœnienia nie oka¿¹ siê
satysfakcjonuj¹ce… Trochê podzielam niepokój
pana senatora co do wylania dziecka z k¹piel¹, je-
dnak wydaje siê, ¿e mo¿na ten problem rozwi¹zaæ
dwojako.

S¹dzê, ¿e jest szereg takich prac, które mo¿na
prowadziæ jeszcze na etapie przydzia³u mieszka-
nia, i s¹dzê, ¿e mo¿na rozmawiaæ z agencj¹ na te-
mat poprawy standardu, ale jeszcze zanim to na-
st¹pi. Myœlê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ – sam siê spot-
ka³em z bardzo wieloma takimi sprawami, które
zaowocowa³y procesami w s¹dzie – by³o to, ¿e je-
dnak by³a póŸniej du¿a rozbie¿noœæ w ocenie i wy-
cenie prac poniesionych faktycznie lub mniej fak-
tycznie. To rodzi³o okreœlone emocje i stwarza³o
mo¿liwoœæ ró¿nego rodzaju nadu¿yæ. To nie s¹
czêste przypadki. S¹dzê, ¿e ka¿dorazowo taki pro-
jekt… Trzeba odró¿niæ dwie kwestie: indywidual-
ny remont od, ¿e tak powiem, zbiorowego wyko-
nania okreœlonych zadañ. Je¿eli remont kwatery
czy internatu, czy mieszkania wykonuje na zlece-
nie agencji jednostka, to myœlê, ¿e to jest zupe³nie
inna kwestia, a jest bardzo wiele takich prac, któ-
re mo¿na wykonaæ, i jest to poprawa standardu
budynku, a niekoniecznie poprawa indywidual-
nego mieszkania.

Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e w obecnym stanie rze-
czy równie¿ mo¿na to robiæ, ale nie na tak wielk¹
skalê. To mi trochê przypomina³o s³ynne wczasy
pod grusz¹, gdy na podstawie oœwiadczenia czy
zaœwiadczenia ludzie otrzymywali pieni¹dze i wy-
korzystywali je na zupe³nie inny cel. Otó¿ niestety
na pewnym etapie by³ stworzony taki mechanizm,
który póŸniej siê oczywiœcie trochê uszczelni³, ale
nie do koñca. S¹dzê, ¿e to by³o g³ównym powodem
tego, ¿e takie zachowanie mia³o miejsce.

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

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mo¿e pytanie jest do ministra,

ale skoro ju¿ podnios³em rêkê, to je zadam. Kilka
minut temu przyjêliœmy bud¿et na 2010 r., w któ-
rym to Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zaplano-
wa³a wydatki prawie trzykrotnie wiêksze ni¿ w roku
2009. To stanowi prawie 2% bud¿etu MON. Czy wie
pan, na co pójd¹ tak du¿e wydatki w 2010 r. w sto-
sunku do roku 2009? Czy to jest zwi¹zane z noweli-
zacj¹ustawyozakwaterowaniuSi³ZbrojnychRP?

I drugie pytanie, mo¿e bardziej szczegó³owe.
Czy wie pan, jakie jest rozwi¹zanie w takiej sytua-
cji: je¿eli ¿o³nierz mieszkaj¹cy z rodzin¹ w s³u¿bo-
wym mieszkaniu umrze w czasie s³u¿by, to czy ro-
dzina ma prawo do zachowania tego mieszkania?
Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Odpowiadam w kolejnoœci odwrotnej, bo tak

jest mi ³atwiej zapamiêtaæ. Mam ju¿ luki w pamiê-
ci i k³opoty z koncentracj¹.

Takie sytuacje oczywiœcie siê zdarzaj¹. Ustawa
to równie¿ reguluje i rodzinie… W krakowskim
okrêgu wojskowym zetkn¹³em siê z takimi przy-
padkami. Ale to nie s¹ sytuacje bardzo czêste.
Wchodzi tu w grê indywidualna decyzja co do wy-
kupu. Je¿eli s¹ to mieszkania, tak jak mówi usta-
wa, sprzed 2004 r., to w wiêkszoœci przypadków
s¹ one ju¿ wykupione i tego problemu nie ma. Je-
¿eli s¹ z lat trochê póŸniejszych, to ka¿dy przypa-
dek jest rozpatrywany indywidualnie, w uzgo-
dnieniu z garnizonem i Wojskow¹ Agencj¹ Miesz-
kaniow¹.

Pierwsze pytanie dotyczy³o… S¹dzê, ¿e pan pre-
zes agencji, który jest obecny… Wed³ug mojej wie-
dzy, zadania, które s¹ wymienione w ustawie…
Œrodki, o których pan mówi³, bêd¹ przeznaczone ró-
wnie¿ na realizacjê zadañ zawartych w tej ustawie.
Bo jest szereg zadañ, które ma agencja, zadañ sta-
tutowych, które nie s¹ realizowane i nie wynikaj¹
tylko z ustawy, jak równie¿ jest szereg zadañ wyni-
kaj¹cych z tej ustawy. Jeœli agencja przejmuje
okreœlony maj¹tek, to musz¹ byæ równie¿ zape-
wnione koszty na jego utrzymanie, uzdatnienie.
S¹dzê wiêc, ¿e w ogólnych ramach na to te œrodki s¹
przeznaczane. Jeœli bêdzie proœba o podanie szcze-
gó³owych wydatków, to s¹dzê, ¿e albo pan minister,
albo pan prezes bêd¹ s³u¿yæ wyjaœnieniami.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Nie widzê chêtnych, wobec tego bardzo dziêku-

jê.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dziêkujê.)
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Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
obrony narodowej.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Pi¹tas,
pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê zadeklarowaæ, ¿e Si³y Zbrojne RP, woj-

sko, oczekuj¹ na tê ustawê, poniewa¿ dzisiaj w je-
dnostkach mamy tylko armiê ochotnicz¹, armiê
zawodow¹, s³u¿by kontraktowe i s³u¿by sta³e, a ta
ustawa wychodzi naprzeciw potrzebom armii za-
wodowej.

Pan senator sprawozdawca bardzo dok³adnie
i szczegó³owo wszystko przedstawi³, za co bardzo
serdecznie dziêkujê.

Pragnê podkreœliæ, ¿e novum, które jest tu
wprowadzane, jest to mo¿liwoœæ niekorzystania
z zakwaterowania w wojsku b¹dŸ w kwaterze s³u¿-
bowej. Trzeba podkreœliæ, ¿e kwatera s³u¿bowa
s³u¿y ¿o³nierzowi tylko w czasie pe³nienia s³u¿by.
Kiedy ¿o³nierz s³u¿bê koñczy, musi tê kwaterê opu-
œciæ. Dlatego te¿ jesteœmy przeciwko robieniu ja-
kichkolwiek remontów i wprowadzaniu w³asnych
innowacji. Oficer œrednio mieszka tam przez trzy,
piêæ czy osiem lat. A przychodz¹cemu po nim mo¿e
siê nie podobaæ kolor œcian czy jakiœ ³uk na œcianie,
który zosta³ wczeœniej zrobiony. Dlatego te¿ mini-
ster obrony wyda w rozporz¹dzeniu przepisy
okreœlaj¹ce standardy, co w kwaterze s³u¿bowej
ma byæ, co ma znajdowaæ siê w ³azience, co ma byæ
w kuchni. Je¿eli ¿o³nierzowi nie odpowiada to, co
jest, mo¿e z tego nie korzystaæ. Wtedy bêdzie otrzy-
mywa³ œwiadczenie mieszkaniowe, czyli comiesiê-
czn¹ kwotê pieniê¿n¹, za któr¹ bêdzie móg³ na wol-
nym rynku wynaj¹æ sobie mieszkanie, o ile w danej
miejscowoœci jest rynek deweloperski, rynek mie-
szkaniowy. W du¿ym mieœcie bêdzie musia³ trochê
z w³asnej kieszeni dop³aciæ. W ka¿dym razie my
chcemy w ten sposób to urynkowiæ. To jest pier-
wszy krok do urynkowiania tej sytuacji. Przewidu-
jemy, ¿e w przysz³oœci w du¿ych miastach nie bê-
dziemy budowaæ kwater s³u¿bowych, a ¿o³nierz
bêdzie dostawa³ œrodki finansowe na wynajem.
Tak jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych… Nie
wszêdzie, bo w bazach wojskowych, w zamkniê-
tych garnizonach, tak¿e s¹ kwatery s³u¿bowe, ale
przeznaczone tylko na czas s³u¿by. Dlatego te¿
prosi³bym Wysok¹ Izbê o zrozumienie, dlaczego
nie chcemy zezwalaæ na remont. Wydane pie-

ni¹dze trudno jest póŸniej udokumentowaæ,
a zwrot… Có¿, chodzi o czysty rachunek.

Je¿eli chodzi o bud¿et agencji, to on jest wiêkszy.
Agencja bêdzie wyp³acaæ ju¿ od po³owy tego roku
œwiadczenie mieszkaniowe. To œwiadczenie miesz-
kaniowe bêdzie wynosi³o kilkaset z³otych. Przewi-
dujemy, ¿e spora grupa ¿o³nierzy – bo oceniamy, ¿e
mo¿e to byæ nawet oko³o trzydziestu tysiêcy, a mo¿e
nawet wiêcej, bo prowadziliœmy badania wstêpne,
ale musimy poczekaæ na potwierdzenie – nie bêdzie
korzysta³a z zakwaterowania.Onibêd¹otrzymywaæ
wiêccomiesiêcznie œrodki finansowena to, ¿ebywy-
naj¹æ sobie mieszkanie gdzieœ w pobli¿u.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ta ustawa wprowadza
mo¿liwoœæ zakwaterowania na terenie koszar, ale
na w³asn¹ proœbê ¿o³nierza, a tak¿e na terenie
okrêtu na w³asn¹ proœbê marynarza. Wtedy bê-
dzie on otrzymywa³ niepe³ne œwiadczenie miesz-
kaniowe. Bêdzie ono obni¿one o koszty, które bê-
d¹ potrzebne na pokrycie jego zakwaterowania na
terenie koszar.

Chcê tak¿e powiedzieæ, ¿e ustawa ta daje preze-
sowi agencji wiêksze prawa w zakresie gospoda-
rowania mieniem, które jest powierzone, mieniem
Skarbu Pañstwa. Dzisiaj prezes nie mo¿e wyna-
jmowaæ mieszkañ. Na tym tle mieliœmy problemy,
o których na pewno panie i panowie senatorowie
s³yszeliœcie: jeszcze za czasów obowi¹zywania po-
przedniej ustawy zbêdne mieszkania w Gubinie,
w G³ogowie, w innych miejscowoœciach wynajêto,
ale okres wynajmu siê skoñczy³, a ustawa nie ze-
zwala na jego przed³u¿enie, nale¿a³oby wiêc je
zwróciæ, my jednak nie chcemy przyjmowaæ tych
lokali, bo nie ma takiej potrzeby – w Gubinie na
przyk³ad nie mamy wojska. A ta ustawa daje mo¿-
liwoœæ wynajmu, dzier¿awy i sprzeda¿y. Daje
mo¿liwoœæ pe³nego gospodarowania mieniem.
Z tego te¿ tytu³u prezes agencji bêdzie tak¿e gro-
madzi³ œrodki na inwestycje mieszkaniowe.

Chcê podkreœliæ, ¿e dotacja ministra obrony
narodowej tylko na inwestycje mieszkaniowe
w tym roku wynosi 20 milionów z³. To nie jest du-
¿a kwota. Kwotê dziesiêciokrotnie wiêksz¹ prezes
agencji wygospodaruje ze sprzeda¿y lokali oraz ze
sprzeda¿y nieruchomoœci, które s¹ dzisiaj zbêd-
ne. Te pieni¹dze przeznaczy na inwestycje miesz-
kaniowe, na budowê mieszkañ w tych garnizo-
nach, w których jednostki s¹ i bêd¹, czyli w garni-
zonach perspektywicznych.

Chcê tak¿e powiedzieæ, ¿e ¿o³nierze oczekuj¹
na tê ustawê, a szczególnie nowa kategoria ¿o³nie-
rzy, ¿o³nierze kontraktowi, korpus podoficerów
i korpus szeregowych zawodowych. Dlatego te¿
proszê i wnoszê o to, aby Wysoka Izba przychylnie
potraktowa³a rozwi¹zania zawarte i zapropono-
wane w tej ustawie.

Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ przewodni-
cz¹cemu senackiej komisji obrony za bardzo
sprawne, merytoryczne i rzeczowe prace nad t¹
ustaw¹. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Teraz pytania

do pana ministra.
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Generale, ja jednak mam kilka zastrze-

¿eñ do tej ustawy. Mam zastrze¿enia do przepisów
dotycz¹cych osób, które dotychczas zajmuj¹ mie-
szkania czy te¿ kwatery funkcyjne.

Pytanie pierwsze. Otó¿ jeœli chodzi o uprawnie-
nia osób, które zajmuj¹ dotychczas kwatery fun-
kcyjne, to s¹ one regulowane w art. 8. Tam dosyæ
dok³adnie mamy to opisane. Ja mam w zwi¹zku
z tym pytanie. Czy w wyniku funkcjonowania tej¿e
ustawy ktokolwiek – mam na myœli ¿o³nierzy zawo-
dowych, bo w tej chwili tylko tacy takie mieszkania
u¿ytkuj¹, nie zaliczam do tej grupy pracowników
cywilnych – straci mieszkanie lub nie bêdzie móg³
mieszkania, w którym mieszka, wykupiæ?

Sprawa nastêpna to, Panie Generale, bonifika-
ty. Otó¿ sprawê bonifikat reguluje, o ile dobrze pa-
miêtam, art. 58. Na podstawie tego przepisu boni-
fikata dotychczas przys³uguj¹ca ulega obni¿eniu
z 95% do 60%, a nawet chyba wiêkszemu, bo do
30%. Moje pytanie, Panie Generalne, jest takie: co
spowodowa³o tak¹ szaleñcz¹, przepraszam za ko-
lokwializm, oszczêdnoœæ, skoro wiemy, ¿e w przy-
padku mieszkañ z zasobów komunalnych zbywa-
nych w ró¿nych gminach w naszym kraju otrzy-
muje siê bonifikatê 98%, a nawet wy¿sz¹? Dlacze-
go nie porównaæ siê z tymi w³aœnie ulgami? Prze-
cie¿ musimy pamiêtaæ, ¿e ci ¿o³nierze funkcjono-
wali w naszym kraju, pe³ni¹c szczególn¹ s³u¿bê.
Musimy te¿ wiedzieæ, ¿e w pewnym okresie naby-
wanie mieszkañ spó³dzielczych na w³asnoœæ by³o
dosyæ ³atwe. Panie Generale, sk¹d oficer w stop-
niu, nie wiem, porucznika, kapitana, weŸmie dzi-
siaj 150 tysiêcy z³ czy te¿ 100 tysiêcy z³ na dop³atê
do tego mieszkania, aby to mieszkanie wykupiæ?

Wracam jeszcze, Panie Ministrze, do spraw,
które porusza³ mój przedmówca, jeden z panów
senatorów. Jeœli chodzi o remonty, to pamiêtaj-
my, ¿e w tych mieszkaniach bêdzie zamieszkiwa³a
elita naszego spo³eczeñstwa, bo bêd¹ tam w przy-
sz³oœci mieszkali ludzie z wy¿szym wykszta³ce-
niem – nie mówiê o tych, które ju¿ funkcjonuj¹ –
w stopniach kapitanów, majorów, pu³kowników,
genera³ów. I uwa¿am, ¿e takie blokowanie, bo tak
to mo¿na nazwaæ, wykonywania jakichœ remon-
tów, bo póŸniej ewentualnie trzeba za te remonty
tym pañstwu zwróciæ, nie jest na miejscu. To mu-
si byæ mieszkanie o pewnym standardzie, ¿eby
oficer móg³ godnie przyj¹æ czy rodzinê, czy znajo-
mych, czy te¿ goœci na ró¿nego rodzaju uroczysto-

œciach. Nie zapominajmy, ¿e wojsko pe³ni w ka¿-
dym pañstwie szczególn¹ rolê i ten minimalny,
jak na nasze warunki, luksus, jeœli chodzi przede
wszystkim o kadrê oficersk¹ i generalicjê, powi-
nien byæ zapewniony.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Chcia³bym wy-

jaœniæ pojêcia kwatery s³u¿bowej i kwatery funkcyj-
nej. Kwatera s³u¿bowa jest mieszkaniem przezna-
czonym na zakwaterowanie ¿o³nierza na czas s³u¿-
by wojskowej. ¯o³nierz, przyjmuj¹c to mieszkanie,
otrzymuje od dyrektora oddzia³u regionalnego na-
kaz, w którym jest informowany, ¿e w momencie,
gdy bêdzie odchodzi³ ze s³u¿by wojskowej, powinien
w czasie jednego miesi¹ca po zdjêciu munduru tê
kwaterê oddaæ. Ona jest dalej przeznaczana na za-
kwaterowanie ¿o³nierza.

By³a grupa kwater funkcyjnych przeznaczo-
nych dla szefa sztabu, dowódcy rodzaju Si³ Zbroj-
nych RP, dowódców dywizji, które mia³y byæ bar-
dziej dofinansowane w stosunku do pozosta³ych
w zakresie metra¿u, mo¿e trochê standardu. De-
cyzja rz¹du jest taka, ¿eby tego nie by³o, ¿eby
wszyscy ¿o³nierze byli traktowani jednakowo.
Dlatego te¿ ta kategoria zostanie w ustawie zlikwi-
dowana, zniesiona. Ich by³o niewiele i my nigdy
nie rozwinêliœmy tej mo¿liwoœci. Mówi³o siê o tym,
¿eby je wyposa¿aæ w meble, w inny sprzêt. To siê
nie przyjê³o i nie by³o nawet akceptacji ze strony
tych, którzy mieliby mieszkaæ i mieszkaliby w tego
typu kwaterach funkcyjnych.

Kwestia, kto mo¿e wykupiæ i czy ¿o³nierz otrzy-
muje pomoc ze strony pañstwa polskiego po za-
koñczeniu s³u¿by. Tak, ¿o³nierz po zakoñczeniu
s³u¿by otrzymuje odprawê mieszkaniow¹. Jest to
suma pieniêdzy, jak¹ nalicza siê z uwzglêdnie-
niem norm mieszkaniowych oraz ceny 1 m2, któr¹
prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego og³asza
w danym roku. Chcê Wysok¹ Izbê zapewniæ, ¿e
kwota ta wystarczy na zakup mieszkania w ma³ej
i œredniej miejscowoœci, na pewno nie wystarczy
na zakup mieszkania w Warszawie, w Gdañsku
czy w Poznaniu, ale stanowi mo¿e 60%, mo¿e 70%
jego wartoœci. Pozosta³¹ czêœæ ¿o³nierz powinien
zgromadziæ w czasie swojej s³u¿by. Mo¿e tak¿e
wzi¹æ po¿yczkê z banku i kupiæ mieszkanie. To
jest znaczna pomoc i tak¿e na tê pomoc agencja
otrzymuje dotacjê od ministra.

Dlaczego chcemy, a¿eby bonifikaty wynosi³y 30
i 60%? Je¿eli popatrzymy na wartoœæ sprzedane-
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go lokalu, a sprzedajemy tylko to, co jest zbêdne
dla wojska, nie wolno nam sprzedawaæ kwater
s³u¿bowych, to zobaczymy, ¿e wartoœæ tego sprze-
danego mieszkania pomniejszona o bonifikatê
95% to jest du¿o wy¿sza kwota ni¿ odprawa mie-
szkaniowa. Mielibyœmy wiêc dwie kategorie po-
mocy ze strony pañstwa dla odchodz¹cego ¿o³nie-
rza. Dlaczego porucznik Kowalski mia³by dostaæ
na przyk³ad bonifikatê i wykup, a porucznik Jan-
kowski tylko odprawê? Dlatego te¿ dopasowaliœ-
my to mniej wiêcej do kosztów i do porównywalnej
wartoœci, czyli bonifikata i uzysk z tego tytu³u oraz
odprawa powinny byæ do siebie zbli¿one. Wydaje
nam siê, ¿e przyjêcie, ¿e to bêdzie 60% i 30%, bê-
dzie bardziej sprawiedliwe, ni¿ gdybyœmy pozo-
stawili tak¹ sytuacjê, jaka jest.

Pragnê zwróciæ uwagê Wysokiej Izby na fakt, ¿e
dzisiaj rozpoczêty proces sprzeda¿y zbêdnych lo-
kali bêdzie jeszcze przez dwa i pó³ roku od daty
wejœcia tej ustawy w ¿ycie realizowany na starych
zasadach. Nie ma wiêc sytuacji, ¿e ktoœ nagle jest
zaskoczony, bo zgromadzi³ œrodki na zakup za
5%, a nagle okazuje siê, ¿e musi zap³aci 40% war-
toœci. Jeszcze przez dwa i pó³ roku ten proces bê-
dzie realizowany wed³ug starych zasad, a póŸniej
ju¿ wed³ug nowych zasad.

Przewidujemy tak¿e, ¿e zasób lokali zbêdnych
dla si³ zbrojnych bêdzie siê zmniejsza³. Bo my
chcemy budowaæ i budujemy kwatery s³u¿bowe
tylko w lokalizacjach perspektywicznych, w takich
miejscach, o których wiemy, ¿e jednostka bêdzie
tam przez kolejne dziesiêæ, piêtnaœcie i wiêcej lat.
Zale¿y nam na tym, ¿eby sprzedaæ zbêdne lokale,
ale poprzez to tak¿e obni¿ymy koszty w³asne fun-
kcjonowania agencji, bo nie bêdzie potrzeby nad-
zoru nad lokalami, administrowania lokalami,
które dzisiaj s¹ w zarz¹dzie agencji, a s¹ zbêdne dla
wojska. W ten sposób bêdzie okreœlona ekonomi-
zacja tak¿e tego obszaru i tego procesu.

Pragnê podkreœliæ, ¿e uwarunkowania, o któ-
rych teraz mówiê, by³y szeroko dyskutowane,
podlega³y opiniowaniu przez gremia ¿o³nierskie,
zbieraliœmy opinie poprzez badania okreœlonych
grup szeregowych, podoficerów, oficerów i mieliœ-
my zgodnoœæ w tym zakresie, tak¿e konwent dzie-
kanów korpusu oficerów wypowiada³ siê w tej
sprawie.

Pragn¹³bym tak¿e podkreœliæ, ¿e w pewnym
okresie nast¹pi³o zatrzymanie sprzeda¿y zbêd-
nych lokali. Minister obrony poleci³ dokonanie
powtórnego przejrzenia, sprawdzenia. Proces
ten zakoñczy³ siê w ubieg³ym roku i w tym roku
prezes agencji zamierza przeznaczyæ na sprze-
da¿ ponad cztery tysi¹ce zbêdnych lokali. Prag-
nê te¿ Wysok¹ Izbê poinformowaæ, ¿e tylko
w nielicznych przypadkach – a mam zapewnie-
nie prezesa agencji, który jest tu obecny – nie
mamy do koñca uregulowanego statusu praw-

nego danego mieszkania. Wszystkie pozosta³e
sprawy zosta³y wyczyszczone i nie ma zastrze-
¿eñ i jakichœ zahamowañ z tego tytu³u, ¿e nie s¹
uregulowane sprawy formalnoprawne, sprawy
statusu, sprawy w³asnoœci oraz inne elementy,
które by mia³y zahamowaæ proces sprzeda¿y
zbêdnych lokali.

Osobiœcie cieszê siê z tego, ¿e ta ustawa wej-
dzie w ¿ycie, tak¿e dlatego, ¿e nie bêdê odpowia-
da³ w Ministerstwie Obrony Narodowej za wyko-
nywanie art. 29, czyli wydawanie zgody na przy-
dzia³y lokali w szczególnych warunkach – to by³a
d³uga biurokratyczna procedura badania, czy
jest zgodnoœæ – bo te wszystkie sprawy bêdzie
móg³ za³atwiaæ dyrektor oddzia³u regionalnego
agencji. Bêdzie on móg³ wynajmowaæ, bêdzie
móg³ wypo¿yczaæ lokale zarówno osobom fizycz-
nym, jak i prawnym na zasadach oczywiœcie tro-
chê rynkowych, ale chcê powiedzieæ, ¿e na to
oczekuj¹ samorz¹dy i starostowie w poszczegól-
nych powiatach. Ja wielokrotnie spotyka³em siê
ze starost¹ z Sulêcina, z burmistrzami Gubina,
Krosna Odrzañskiego, G³ogowa i wiem, ¿e ta
ustawa jest oczekiwana tak¿e przez w³aœnie ten
szczebel administracji samorz¹dowej i rz¹dowej.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Zbigniew
Romaszewski:
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Ministrze, nowelizacja ustawy przewi-

duje jedn¹ nowoœæ, to znaczy wyp³aty œwiadcze-
nia mieszkaniowego ¿o³nierzom zaspokajaj¹cym
swe potrzeby mieszkaniowe we w³asnym zakre-
sie jako formê pomocy finansowej.

Ja chcia³bym zapytaæ, jaka bêdzie wysokoœæ tej
pomocy finansowej, czy ona jest odniesiona do
œredniej p³acy, czy te¿ jest okreœlona w jakiœ inny
sposób. W jakiej bêdzie wysokoœci? A jeœli ¿o³nierz
zawodowy buduje sobie na przyk³ad dom i weŸmie
po¿yczkê, to czy wtedy, w sytuacji kiedy bêdzie
budowa³ dom i potem w tym wybudowanym do-
mu mieszka³, te¿ bêdzie otrzymywa³ to œwiadcze-
nie? Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, je¿eli pan pozwoli, to bêdziemy

zadawali po dwa albo trzy pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dobrze, tak.)
W takim razie pan senator Waldemar Kraska,

a potem pan senator Iwan.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pana argumentacja co do

zmiany bonifikaty wydaje siê logiczna, bo ¿o³nierz
koñczy s³u¿bê, otrzymuje odprawê mieszkanio-
w¹, z planu bud¿etu agencji na rok 2010 wynika,
¿e taka odprawa ma wynosiæ œrednio oko³o 93 ty-
siêcy z³, czyli wcale niema³o, tylko ja siê zastana-
wiam nad tym, czy zmiana art. 58 nie bêdzie bu-
dzi³a zastrze¿eñ konstytucyjnych. Czy ¿o³nierz
nie bêdzie dyskryminowany w porównaniu do in-
nego obywatela naszego kraju, który pracuj¹c
w przedsiêbiorstwie pañstwowym, mo¿e wykupiæ
mieszkanie za 95%, podczas gdy ¿o³nierz tylko za
60%, a pracownik cywilny wojska tylko za 30%?
Czy nie by³oby warto powróciæ jednak do bonifika-
ty i zastanowiæ siê jeszcze nad t¹ odpraw¹ miesz-
kaniow¹, tak ¿eby to w jakiœ sposób zrównowa-
¿yæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Iwan, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, najpierw mo¿e krótkie stwier-

dzenie przed zadaniem pytania. Ja siê bardzo z tej
ustawycieszê,podobnie jakpanminister, bobywa-
³em u pana ministra w tych szczególnych przypad-
kach dotycz¹cych ¯ar i ¯agania. Dobrze, ¿e w tej
chwili nie bêdzie problemów z wynajmem, dzier¿a-
w¹ itd. By³em niedawno znowu w ¯aganiu i zwróco-
no siê do mnie z konkretnym problemem. Wieœæ
niesie, ¿e wstrzymane s¹ inwestycje w budowni-
ctwo mieszkaniowe wojskowe ze wzglêdu na plany,
jak to tam okreœlono, skadrowania 11 Dywizji,
ograniczenia w zwi¹zku z tym stanów osobowych
oraz wyprowadzenia czo³gów do Œwiêtoszowa i Miê-
dzyrzecza, artylerii gdzieœ tam znowu indziej.

I w zwi¹zku z tym ja mam pytanie, ono jest tro-
chê na obrze¿ach tej ustawy, co z tym wojskiem
w ¯aganiu. Ziemia lubuska, jak pan wie, ponios³a
du¿e straty z powodu rozformowania paru dywizji,
a w ¯aganiu wojsko jest najwiêkszym pracodawc¹.
Jak te sprawy wygl¹daj¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Œwiadczenie mieszkaniowe – pytanie pana se-

natora Dobkowskiego. Kwoty nie podam, Wysoka

Izbo, poniewa¿ jeszcze jej do koñca nie okreœliliœ-
my. Na wielkoœæ tych œrodków finansowych bêd¹
sk³adaæ siê dwa elementy. Bêdzie kwota o sta³ej
wielkoœci, która bêdzie wyp³acana wszystkim,
plus drugi element o wielkoœci zmiennej uzale¿-
nionej od kosztów funkcjonowania w danym gar-
nizonie. Chcê powiedzieæ, ¿e najwiêcej dostan¹ ci,
którzy bêd¹ otrzymywaæ tê odprawê w Warszawie,
w Krakowie, w Gdañsku, a trochê mniej w ¯aga-
niu, jeszcze mniej w Œwiêtoszowie, dlatego ¿e tam
koszty wynajmu czy podnajmu mieszkañ s¹
mniejsze. Bêdzie to okreœlane na rok i co roku ko-
rygowane. Bêdziemy pilnie obserwowaæ, w jaki
sposób ¿o³nierze z tego korzystaj¹. Je¿eli bêdzie
siê to cieszyæ du¿ym powodzeniem, a bêdziemy
posiadali œrodki finansowe, to bêdziemy chcieli,
tak jak powiedzia³em, rozszerzaæ ten obszar.

Co bêdzie, kiedy ktoœ wybuduje sobie dom. Je-
szcze przez rok od czasu wprowadzenia tej ustawy
¿o³nierz mo¿e otrzymaæ ekwiwalent za rezygnacjê
z kwatery s³u¿bowej. PóŸniej chcemy zrezygno-
waæ z tego rodzaju œwiadczenia, dlatego ¿e du¿a li-
czba ¿o³nierzy zg³asza siê, a bardzo niewielu sko-
rzysta, bo ten ekwiwalent w wymiarze kwotowym
ju¿ dzisiaj jest i bêdzie ni¿szy od odprawy miesz-
kaniowej, poniewa¿ funkcjonuje na zasadach sta-
rej ustawy. ¯o³nierz jako osoba pracuj¹ca i s³u-
¿¹ca w sferze pañstwowej w ka¿dym banku dosta-
nie kredyt. My mo¿emy mu poprzez pracê gwa-
rantowaæ mo¿liwoœæ otrzymania kredytu i budo-
wy w³asnego mieszkania. Chcê powiedzieæ, ¿e
prezes agencji mo¿e mu w okreœlony sposób tak¿e
udzieliæ pomocy w tego typu przedsiêwziêciu, ale
generalnie chcemy utrzymaæ zasadê: odchodzisz
z wojska, dostajesz odprawê.

Wprowadzamy te¿ zasadê, ¿e tê odprawê chce-
my wyp³acaæ w momencie, kiedy uprawomocni
siê decyzja o zwolnieniu z wojska, a ona uprawo-
mocnia siê zazwyczaj na pó³ roku przed zwolnie-
niem. Czyli ¿o³nierz pó³ roku wczeœniej nim zde-
jmie mundur, dostanie pieni¹dze i jeszcze przez
miesi¹c po zdjêciu munduru bêdzie móg³ miesz-
kaæ w kwaterze. Ma zatem siedem miesiêcy na to,
¿eby zmieniæ kwaterê s³u¿bow¹ na mieszkanie cy-
wilne. Je¿eli mieszka w lokalu, który jest zbêdny
dla wojska, mo¿e go wykupiæ lub wynaj¹æ na za-
sadach ogólnych, wcale nie musi siê z niego wy-
prowadzaæ. A wiêc to jest ta forma.

Na pytanie pana senatora Kraski, czy nie bê-
dzie zastrze¿eñ konstytucyjnych dotycz¹cych
sprzeda¿y i wysokoœci odprawy, odpowiadam, ¿e
konsultowaliœmy to z prawnikami i nasi prawnicy
zastrze¿eñ w tym zakresie nie wnieœli. To samo
dotyczy opinii prawnej prawników w Sejmie i tu-
taj, w Wysokiej Izbie, w Senacie. Nie chcielibyœ-
my, ¿eby kiedyœ nam trybuna³ to zarzuci³.

Pytanie pana senatora Iwana. ¯agañ jest mi
bardzo bliski, bo ja tam przez dwanaœcie lat od
podporucznika do majora s³u¿y³em. Chcê powie-
dzieæ, ¿e konkurencyjnym dla ¯agania garnizo-
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nem jest Œwiêtoszów. To jest prawda. W Œwiêto-
szowie jest jednostka zaliczana do Si³ Odpowiedzi
NATO, Si³ Wysokiej Gotowoœci, s¹ nowoczesne
czo³gi „Leopard”. Ale to nie znaczy, ¿e zosta³ skreœ-
lony garnizon ¿agañski, ¿e 34 Brygada zosta³a
skreœlona. Ta brygada jest, ona nie bêdzie rozwi-
jana do maksymalnie du¿ej liczby ¿o³nierzy, dla-
tego te¿ nie jest to jednostka najbardziej perspek-
tywiczna, tak bym to okreœli³. Gdyby pan senator
chcia³ porozmawiaæ na ten temat dok³adniej, pro-
ponowa³bym spotkaæ siê z panem genera³em
G¹gorem, szefem Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego, który robi szczegó³owe plany. Nie
chcia³bym go wyrêczaæ i uprzedzaæ faktów. Ja za-
wsze widzê potrzebê funkcjonowania garnizonu
¯agañ, bo jest to garnizon dobry, operacyjnie dob-
rze po³o¿ony, bardzo blisko poligonów, garnizon
tani, gdzie koszary s¹ wybudowane, co jest bardzo
wa¿ne, przez Niemców, a wiêc s¹ solidne, to jest
rzemios³o budowlane w dobrym tego okreœlenia
rozumieniu. S¹ koszary, s¹ pomieszczenia dla
podoficerów, jest park sprzêtu technicznego, s¹
obiekty sportowe i inne, to jest u³o¿one wszystko
w takim porz¹dku, który sprzyja s³u¿bie wojsko-
wej i dobremu szkoleniu. Dziêkujê, wyczerpa³em
odpowiedzi na pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nastêpne pytaj¹ce osoby to pan senator An-

drzejewski i pani senator Fetliñska. Czy jeszcze
ktoœ do tej trójki? Pan senator Kraska jeszcze dru-
gie pytanie.

To ja zamykam w takim razie listê pytaj¹cych.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
(G³osy z sali: Mo¿na, oczywiœcie.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Musi mnie upo-

wa¿niæ pan marsza³ek.)
Przepraszam, upowa¿niam pana senatora Pio-

tra £ukasza itd. Andrzejewskiego.
(Senator Grzegorz Banaœ: Juliusza!)
(G³osy z sali: Juliusza!)
Tak, Juliusza.
(Senator Piotr Andrzejewski: Juliusza Wies³a-

wa z imienia i nazwiska.)
Powiedzia³em „itd.”, przepraszam. Pleno titulo,

o, tak.
(G³os z sali: Et cetera.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, ta ustawa nie tylko uw³aszcza

same osoby, ¿o³nierzy zawodowych, ale jedno-
czeœnie agencjê upowa¿nia do obrotu nierucho-
moœciami, oddawania ich w trwa³y zarz¹d, najem,
dzier¿awê, u¿yczenie, zamianê, ustanawianie na-
bywania ograniczonych praw rzeczowych.

Jak to siê ma do ochrony praw osób trzecich,
o których mówi art. 2a i 2c? Chodzi o roszczenia
reprywatyzacyjne, roszczenia nieprawid³owo wy-
siedlonych Niemców itd., itd. Jest to jednoczeœnie
zarz¹d nieruchomoœciami, tu jest ca³y tryb obrotu
tymi nieruchomoœciami. Jak to bêdzie wygl¹da³o
w perspektywie?

Mo¿na przecie¿ uw³aszczaæ osoby trzecie w myœl
jednego z tych przepisów, który mówi, ¿e równie¿
osoby, które zajmuj¹ lokal na podstawie decyzji
o przydziale, umowie najmu na czas nieoznaczony,
niebêd¹ce ani emerytami wojskowymi czy renci-
stami, ani cz³onkami rodzin tych osób wymienio-
nych jako ¿o³nierze s³u¿by sta³ej. W zwi¹zku z tym
jak daleko posuwa siê odpowiedzialnoœæ agencji,
jako podmiotu zarz¹dzaj¹cego nieruchomoœciami,
wobec roszczeñ osób trzecich? Niepowo³ana tu jest
¿adna odpowiednia ustawa, jak w ustawie o gospo-
darce nieruchomoœciami, ¿e te rozporz¹dzenia nie
mog¹ naruszyæ praw osób trzecich, i bardzo czêsto
s¹ one obci¹¿one roszczeniami z tego tytu³u.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pani sena-
tor…)

Czy pan minister mo¿e wskazaæ…
Tu drugi przyk³ad. Jak bêdzie wygl¹da³a…

MON ca³kowicie pozbywa siê w tej chwili strategi-
cznych dla pañstwa nieruchomoœci na Helu, od-
daj¹c, zreszt¹ nie wiadomo komu, œwietnie wypo-
sa¿ony, przystosowany dla armii port, g³êboki na
7 m., który nagle podlega jakiejœ niedookreœlonej
prywatyzacji. Tam z jednej strony s¹ Lasy Pañ-
stwowe, z drugiej strony mamy samorz¹d,
a z trzeciej – Agencjê Mienia Wojskowego i bardzo
du¿e pozosta³oœci lokalowe po Marynarce Wojen-
nej. Prosi³bym o szczegó³owe wyliczenie, jak dale-
ce nieruchomoœci tam zajmowane bêd¹ nierucho-
moœciami do dyspozycji agencji, bo to nie jest tyl-
ko problem lokali, ale problem ca³ej infrastruktu-
ry, problem prawa rzeczowego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska.
I prosi³bym, aby przy zadawaniu pytañ trzymaæ

siê tej minutowej granicy.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, Panie Generale, 100 km na

pó³noc od Warszawy znajduje siê Ciechanów,
a w nim piêkna, wybudowana jeszcze za cara Mi-
ko³aja jednostka wojskowa, odrestaurowane ko-
szary z piêkn¹ histori¹: byli tam u³ani, byli czo³gi-
œci, artyleria nawet…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze te-
raz jest artyleria.)

…jeszcze tam jest. I w³aœnie mówiê „jeszcze
jest”, poniewa¿ ta jednostka znalaz³a siê na liœcie
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tych do likwidacji, ku wielkiemu bólowi wszyst-
kich ciechanowian, którzy tê jednostkê zawsze
darzyli wielk¹ atencj¹. Jest œwie¿o odremontowa-
na, piêkna jak nigdy dot¹d, jest tam jedno stare
osiedle mieszkaniowe i jedno nowe, nowo zbudo-
wane. Chcia³abym zapytaæ, jakie bêd¹ losy tej je-
dnostki i jej mieszkañców.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale¿ Pañstwo Senatorowie, ja prosi³bym, ¿eby

nie by³o pytañ o ¯agañ czy o Ciechanów, tylko
o ustawê. Jest jeszcze tyle wspania³ych jednostek
wojskowych…

Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan ju¿ wspomnia³ o ekwiwa-

lencie pieniê¿nym w zamian za rezygnacjê z kwa-
tery. W ustawie bud¿etowej jest zapisane, ¿e taki
œredni ekwiwalent dla ¿o³nierza zosta³ obliczony
przez agencjê mieszkaniow¹ na 75 tysiêcy z³, zaœ
odprawa mieszkaniowa ¿o³nierza to œrednio 93 ty-
si¹ce z³. Sk¹d ta ró¿nica prawie 20 tysiêcy? I czy
nie uwa¿a pan, Panie Ministrze, ¿e ta kwota nie
bêdzie zachêca³a do tego, ¿eby ¿o³nierze rezygno-
wali ze swoich kwater? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Dziêkujê bardzo.
Co do pytania pana senatora Andrzejewskiego,

chcê powiedzieæ, ¿e szczegó³ow¹ odpowiedŸ
w sprawie formalnoprawnego punktu widzenia
przeœlemy pisemnie. Ale chcê te¿ powiedzieæ, Pa-
nie Senatorze, ¿e my nie rozporz¹dzamy siê tym
mieniem, w stosunku do którego s¹ roszczenia,
my czekamy na rozstrzygniêcia. I je¿eli zajmuje-
my obiekt czy teren, w stosunku do którego s¹ ro-
szczenia, to my nie podejmujemy ¿adnych dzia-
³añ, ¿eby siê tego obiektu zbyæ.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e Hel by³ portem bardzo
wa¿nym, ale w przesz³oœci, bo dzisiaj urz¹dzenia
elektroniczne, technika, pozwalaj¹ nadzorowaæ
strefê Zatoki Gdañskiej i Morza Ba³tyckiego. I nie-
koniecznie trzeba mieæ urz¹dzenia na Helu, cho-
cia¿ posterunek radiolokacyjny tam pozostaje. No
i nie mamy takiej liczby okrêtów, które mielibyœ-
my trzymaæ na Helu, mamy zaœ lepszy, doskonal-
szy port w Gdyni. I w Gdyni chcemy trzymaæ okrê-

ty, które bardzo szybko mog¹ wychodziæ w prze-
strzeñ operacyjn¹ Morza Ba³tyckiego.

Co do sprawy Ciechanowa, to dzisiaj mamy
doktrynê obronn¹. Zmniejszy³a siê zdecydowa-
nie liczba jednostek pancernych w Wojsku Pol-
skim od momentu, gdy wyszliœmy z Uk³adu War-
szawskiego i weszliœmy do NATO, zmniejsza siê
tak¿e liczebnoœæ artylerii. Szanowni Pañstwo,
w Ciechanowie jest dobra jednostka artyleryj-
ska, ale my chcemy mieæ jednostki artyleryjskie
strzelaj¹ce precyzyjnie. Naszym za³o¿eniem jest
budowa artylerii, która trafia w cel, a nie w po-
wierzchniê, no i w cel te¿, przy okazji. Dlatego te¿
pu³ki artylerii ³¹czymy z brygadami artylerii. I ja
myœlê, ¿e dla tej kadry, która jest w Ciechanowie,
znajdzie siê pewna liczba miejsc pracy w bryga-
dzie w Wêgorzewie lub te¿ w jednostce artyleryj-
skiej w Toruniu.

Zale¿y nam na bardzo nowoczesnym sprzêcie,
dlatego w³aœnie ta liczebnoœæ zmniejsza siê i z tego
te¿ powodu pu³k przeciwlotniczy w Lesznie ³¹czy-
my z pu³kiem w Czerwiñsku, nie likwiduj¹c tej je-
dnostki, likwidujemy tam natomiast dowództwo
pu³ku. Leszno jest mi bardzo bliskie, Pani Sena-
tor, dlatego ¿e ja szko³ê koñczy³em w Poznaniu,
a mieszkam we Wroc³awiu. Jak mnie kiedyœ pyta-
no, dlaczego likwidujemy szko³ê oficersk¹ w Po-
znaniu, a nie we Wroc³awiu, powiedzia³em, ¿e naj-
bardziej to bym wola³, ¿eby ta szko³a by³a w Le-
sznie, bo wtedy by³aby dla mnie neutralna.

W Lesznie jest…
(Senator Jan Rulewski: ¯ona stamt¹d pocho-

dzi?)
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Na drogi bêdzie, na

drogi…)
Nie z Leszna, ale…
(Senator Marek Zió³kowski: To jest tajemnica

wojskowa, Panie Senatorze.)
…chcê powiedzieæ, ¿e podró¿uj¹c poci¹giem

Intercity z Warszawy do Wroc³awia je¿d¿ê przez
Leszno, dlatego te¿ tak ju¿ u mnie bêdzie z tym Le-
sznem.

Co do kwestii ekwiwalentu, o któr¹ pyta³ pan
senator Kraska, to, po pierwsze, ekwiwalent jest
naliczony na starych zasadach i to jest ten rodzaj
œwiadczenia, którego my nie chcemy dawaæ, dla-
tego ¿e wielu siê zapisuje, a niewielu korzysta,
i póŸniej na koniec roku mamy problem, co z tymi
pieniêdzmi robiæ. I musimy je bardzo szybko prze-
suwaæ, musimy uzyskiwaæ zgodê na zmianê ich
zaszeregowania. Dlatego chcemy postawiæ spra-
wê jasno: koñczysz s³u¿bê, to dostajesz odprawê,
nie chcesz mieszkania, nie chcesz internatu, to
p³acimy ci œwiadczenie. To maj¹ byæ czyste zasady
gry. Po drugie, ten ekwiwalent jest mniej op³acal-
ny dla ¿o³nierza ni¿ odprawa, a wiêc ¿o³nierze nie
chc¹ z tego korzystaæ i to jak gdyby naturalnie za-
miera. W nowej ustawie ju¿ tego rodzaju zobo-
wi¹zania dla ministra obrony nie wpisaliœmy.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, bardzo dziêkujê za krótkie,
zdyscyplinowane, wojskowe odpowiedzi.

Koñczê te pytania.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c rozpoczyna dys-

kusjê.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze Przewodni-

cz¹cy.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Generale, a zarazem Panie Ministrze!
Rzeczywiœcie uchwalona ustawa jest istotna

i wpisuje siê w proces legislacyjny, który dostoso-
wuje nasz¹ armiê do profesjonalizacji. Jest to
ustawa potrzebna, tego nikt nie kwestionuje. My
uznajemy równie¿ zasadê warunkuj¹c¹ przyjêcie
tej ustawy. Porz¹dkuje ona pewne sprawy zwi¹za-
ne z gospodarowaniem mieniem przez Agencjê
Mienia Wojskowego, porz¹dkuje równie¿ sprawy
organizacyjne. A wiêc s¹ to kwestie, które wyma-
ga³y uregulowania, ono jest potrzebne.

W jakimœ sensie ta ustawa odpowiada równie¿
na w¹tpliwoœci, jakie pojawi³y siê wraz z treœci¹
orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, a w szcze-
gólnoœci z orzeczeniem z 17 marca 2008 r. Do tej
pory mówiliœmy o decyzji administracyjnej, je¿eli
chodzi o przydzia³ lokali, czy o tytule prawnym do
zajmowania lokalu, a w tej chwili nastêpuje roz-
graniczenie, ¿e je¿eli chodzi o ¿o³nierza, to rzeczy-
wiœcie jest decyzja administracyjna, ale je¿eli cho-
dzi o osobê niebêd¹c¹ ¿o³nierzem, to ju¿ wchodzi
w grê stosunek cywilnoprawny. I to uregulowanie
jest w mojej ocenie w³aœciwe. A takie sytuacje bê-
d¹ siê zdarzaæ, na przyk³ad w obliczu rozwi¹zania
ma³¿eñstwa przez rozwód, gdzie matka ma powie-
rzon¹ w³adzê rodzicielsk¹, wychowuje dzieci.
I w zwi¹zku z tym te kwestie pozostaj¹ uregulowa-
ne w nowych rozwi¹zaniach, jakie przewiduje
ustawa.

A co sk³oni³o mnie do zabrania g³osu? Otó¿,
proszê pañstwa, otrzymujemy szereg listów, sze-
reg interwencji w sprawie sytuacji, które wi¹¿¹
siê z treœci¹ tych przepisów, mowa tam o mo¿li-
woœci nabycia lokalu, o mo¿liwoœci przejêcia lo-
kalu w tych szczególnych warunkach, równie¿
w jakimœ sensie w uprzywilejowanej formie. Ale
s¹ sytuacje nadzwyczajne, które sprawiaj¹, ¿e
rozpoczêty zosta³ proces nabycia lokalu, ¿e u¿yjê
takiego sformu³owania, i w pewnym momencie
osoba uprawniona do nabycia tego lokalu, ta,
która rozpoczê³a procedurê przygotowuj¹c¹ do
nabycia lokalu, zmar³a. I w tej sytuacji pozosta-
wa³oby tylko umorzyæ tocz¹ce siê postêpowanie.
Ale powstaje jeszcze inna sytuacja, a mianowicie
ta osoba, kiedy rozpoczê³a tê procedurê wykupu
mieszkania, uiœci³a zrycza³towane koszty przy-

gotowania lokalu do sprzeda¿y, przypadaj¹ce
w danym roku kalendarzowym. Jednoczeœnie,
jak wynika z informacji udzielanych przez pana
ministra, od maja 2008 r. przynajmniej w niektó-
rych oddzia³ach regionalnych Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej nie realizuje siê wniosków o na-
bycie lokali mieszkalnych dla osób uprawnio-
nych. Nie realizowano tych wniosków równie¿
w roku 2009, a podstaw¹ do wszczêcia tej proce-
dury jest sporz¹dzenie rocznego planu sprzeda-
¿y. I tu powstaje w¹tpliwoœæ. Co bêdzie, je¿eli
Agencja Mienia Wojskowego, tak jak w czêœci ro-
ku 2008, w 2009, nie sporz¹dzi tych rocznych
planów sprzeda¿y? Oczywiœcie chodzi o lokale,
które mog¹ byæ sprzedane. Tu nie chodzi o na-
rzucenie obowi¹zku sporz¹dzania planów w sy-
tuacji, kiedy agencja nie zamierza zbyæ danego
lokalu, ale w sytuacji, kiedy ten lokal podlega³by
zbyciu. I tu rodzi siê w¹tpliwoœæ, czy osoba, która
spe³nia warunki do nabycia lokalu po œmierci
osoby bliskiej: matki, ¿ony czy innej osoby, po-
winna sk³adaæ nowy wniosek, czy te¿ nastêpuje
jakby ci¹g³oœæ tocz¹cego siê postêpowania. Od-
noszê wra¿enie, ¿e kiedy uiszczone zosta³y ju¿
koszty, kiedy ten proces nabycia lokalu jest bar-
dzo mocno zaawansowany, trudno stawiaæ oso-
bê, w mojej ocenie, ju¿ uprawnion¹ w sytuacji ta-
kiej, ¿e zostaje ona pozbawiona takiego prawa
i dopiero czeka, a¿ ewentualnie zostanie przyjêty
roczny plan sprzeda¿y lokali. Dlatego te¿, kieru-
j¹c siê, powiedzia³bym, przyk³adami z ¿ycia, bo
¿ycie przynosi takie przyk³ady, staram siê w jakiœ
sposób znaleŸæ rozwi¹zanie i wprowadziæ uregu-
lowanie prawne, które by sprawia³o, ¿e te plany
sprzeda¿y lokali mieszkalnych sporz¹dza siê do
koñca uprzedniego roku, jakby to by³o, powie-
dzmy, mobilizowanie do wydania czy przygoto-
wania takiego aktu. Z drugiej strony, aby ta pro-
cedura mog³a siê toczyæ w kontekœcie stanu fak-
tycznego, który pozwoli³em sobie opisaæ Wyso-
kiej Izbie, i z zachowaniem ci¹g³oœci trwaj¹cego
postêpowania, zachodzi³aby koniecznoœæ wpro-
wadzenia pewnej zmiany w przepisach przejœcio-
wych. Ona równie¿ znalaz³a wyraz w poprawce,
któr¹ pozwalam sobie przedstawiæ w tej debacie.
To s¹ te elementy, które sprawiaj¹, ¿e chcemy,
aby nikt nie czu³ siê pokrzywdzony, gdy dokona-
no wielu czynnoœci, wielu zabiegów koniecz-
nych, niezbêdnych, a sytuacja wyj¹tkowa, sy-
tuacja losowa, na przyk³ad œmieræ, doprowadzi³a
do tego, ¿e ten proces zosta³ przerwany.
Chcia³bym, aby komisja oceni³a te uwagi, oceni-
³a, czy rzeczywiœcie ten mój tok rozumowania
znajduje uzasadnienie, czy te przyk³ady, które
dzisiaj nam ukazuj¹, i¿ takie sytuacje mog¹ mieæ
miejsce, wskazuj¹, ¿e przepisy, które zosta³y
przyjête, wymagaj¹ jakby dookreœlenia, uœciœle-
nia, uzupe³nienia.

Na koniec chcê powiedzieæ, ¿e podczas debato-
wania czy podczas prac nad t¹ ustaw¹ by³a bar-
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dzo dobra wspó³praca . To jest zas³uga panów se-
natorów, jak równie¿ wspomagaj¹cych nas przed-
stawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej.

Panie Marsza³ku, pozwolê sobie przedstawiæ
poprawki…

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

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!

Panie Generalne! Wielce Szanowni Pañstwo Se-
natorowie!

To, co powiedzia³ przewodnicz¹cy, pan senator
Zaj¹c, ¿e ta wspó³praca w ramach komisji jest
bardzo dobra, jest bardzo wa¿ne. My siê bardzo
dobrze rozumiemy i czêsto bardzo siê wspieramy,
je¿eli chodzi o ró¿ne aspekty zmian tego, co siê
dzieje w zakresie obronnoœci naszego kraju.

To jest jedna z nie bardzo wymiernych kwe-
stii, je¿eli chodzi o skutki obronne, mo¿e nie
najwa¿niejsza, bo my nie rozmawiamy tak na-
prawdê o sile obronnej pañstwa, ale o tym,
gdzie funkcjonuj¹ ¿o³nierze i na jakich warun-
kach, gdzie mieszkaj¹ oni i ich rodziny. Ja myœ-
lê, ¿e my trochê niepotrzebnie, próbuj¹c zrobiæ
jakby skok cywilizacyjny, je¿eli chodzi o zmia-
nê w tej ustawie zawart¹… Wprowadzamy coœ,
co dla mnie jest najwa¿niejsze z punktu widze-
nia funkcjonowania dzisiaj Ministerstwa Obro-
ny Narodowej kierowanego przez ministra Bog-
dana Klicha, to znaczy, wprowadzamy do pol-
skiej armii zarz¹dzanie, wprowadzamy ekono-
miê, wprowadzamy liczenie kosztów i podejmo-
wanie decyzji, które analizujemy co do tego, ja-
kie wywo³uj¹ skutki. Id¹c dalej w takim kierun-
ku, mo¿na powiedzieæ, ¿e w ramach tego nowe-
go myœlenia bêdziemy siê starali zakonserwo-
waæ pewn¹ sytuacjê. Argumentuje siê to tym,
¿eby przez przypadek nikt nie zosta³ wylany ra-
zem z k¹piel¹. Patrzy siê na to jakby z pozycji
naszego pañstwa, w którym relacje mieszka-
niowe miêdzy gmin¹ a obywatelem s¹ du¿o
mniej zabezpieczone, w innych sytuacjach, je-
¿eli chodzi o podmioty prywatne, równie¿. To
jest w jakimœ sensie materia, która odpowiada
na ka¿de pytanie, je¿eli chodzi o ¿o³nierza.
I dzisiaj ministerstwo zaczyna myœleæ w sposób
gospodarczy, ale i tak, ¿e w ka¿dym momencie
jesteœmy w stanie odpowiedzieæ na pytanie,
gdzie jesteœmy. Zaczynamy mówiæ, ¿e dajemy
wêdkê, a nie, ¿e rozwi¹zujemy wszystkie pro-
blemy za tych, którzy zgodzili siê funkcjonowaæ
w polskiej zawodowej armii na przestrzeni na-
stêpnych kilkunastu lat.

Na spotkaniu, zreszt¹ pan sprawozdawca, pan
senator Stanis³aw Bisztyga, o tym powiedzia³,
mieliœmy mo¿liwoœæ wys³uchania œrodowiska,
które jest skomasowane w ramach okreœlonego
stowarzyszenia, wys³uchaliœmy bardzo d³ugich
wypowiedzi. Ja nie do koñca zgadzam siê z argu-
mentami, które zosta³y przekazane przez panów
reprezentuj¹cych stowarzyszenie. Jestem zda-
nia, ¿e to, co jest dzisiaj robione w ten sposób,
o którym mówi³em, po raz pierwszy daje mo¿li-
woœæ obrotu maj¹tkiem posiadanym w ramach
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Je¿eli chodzi
o rozwój, to mo¿na planowaæ pozyskiwanie, budo-
wanie nowych substancji i sprzeda¿ starej. Nie za-
myka siê te¿ sprawy takiej, ¿e ktoœ nie wie, na ja-
kich zasadach funkcjonuje. My planujemy tej
osobie karierê i planujemy, jaka bêdzie jej sytua-
cja, jeœli chodzi o mieszkanie w okreœlonym zaso-
bie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ta osoba
wie, ¿e bêdzie mieszka³a tam tyle i tyle lat, a po
okreœlonym czasie, kiedy ta s³u¿ba wygaœnie, kie-
dy z tej s³u¿by zostanie zwolniona, bêdzie mia³a
takie, a nie inne mo¿liwoœci – je¿eli to bêdzie zbêd-
ny lokal, to bêdzie mog³a go wykupiæ b¹dŸ otrzy-
ma okreœlone œrodki, i to niema³e œrodki. Ale te
œrodki nie mog¹ byæ na takim poziomie… My nie
mo¿emy oczekiwaæ i ¿¹daæ tego, aby ich wysokoœæ
umo¿liwia³a zakup na rynku pierwotnym czy na
rynku wtórnym towaru w pe³nej jego wartoœci. Bo
przecie¿ ten ¿o³nierz równie¿ ma prawo, a nawet
obowi¹zek, odk³adaæ w ramach swojej dzia³alno-
œci zawodowej pewne œrodki, kumulowaæ je po to,
¿eby jego rodzina mia³a okreœlone zabezpieczenie.
Je¿eli dzisiaj elementy, które znajduj¹ siê w tych
zapisach ministerstwa… Mówi siê o odprawie
mieszkaniowej dla ¿o³nierza, który zostaje zwol-
niony ze s³u¿by, i pokazuje siê okreœlone wskaŸni-
ki tego przeliczenia, zwi¹zane z kosztem wybudo-
wania okreœlonego metra tego wskaŸnika plus te
normy. Je¿eli spojrzymy na miejsca i pieni¹dze,
które siê pojawiaj¹, to, jak tu powiedzia³ pan ge-
nera³, pan minister, w Warszawie byæ mo¿e nie
uda siê kupiæ okreœlonego mieszkania. Ale nie o to
chodzi. Chodzi o to, ¿eby ¿o³nierz, który ze s³u¿by
odchodzi, dosta³ taki wk³ad na mieszkanie w War-
szawie, aby dziêki w³asnym œrodkom z tytu³u pra-
cy zawodowej jeszcze jako oficera zawodowego
przygotowa³ siê wczeœniej do zakupu mieszkania,
a w innych oœrodkach, mniejszych, gdzie wartoœæ
mieszkania jest ni¿sza, za te otrzymane pieni¹dze
kupi³ mieszkanie.

Zgadzam siê równie¿ z tym, ¿eby nie dawaæ do
koñca mo¿liwoœci przeprowadzania remontów,
o któr¹ panowie senatorowie tutaj apelowali. Bo
spójrzmy, jak jest w koszarach. ¯o³nierz ma pra-
wo przebywaæ w koszarach, mieszkaæ w kosza-
rach, ale nie wp³ywa on na aran¿acjê wnêtrza ko-
szar. Nie mówi, ¿e maj¹ tam byæ stiuki, ma byæ ko-
lor taki czy taki. Przyjmuje okreœlone warunki na
podstawie kontraktu, który podpisuje z woj-
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skiem, i na to siê zgadza. Taka jest armia. Przy-
jmijmy taki sposób myœlenia, ¿e to nie jest tak na
prawdê… Armia daje walory, poczucie dumy, daje
dzisiaj bardzo dobre pieni¹dze, zabezpieczenie
dla rodziny, ale równie¿ stawia okreœlone warun-
ki, do których trzeba siê dostosowaæ.

Zbycie lokali. Ja nie chcê wchodziæ w kwestie
zmniejszenia ekwiwalentu, bo pewnie panowie
senatorowie bêd¹ o tym mówiæ… Najwa¿niejsze
w tym wszystkim jest to, ¿e uwalnia siê mo¿liwoœæ
obrotu lokalami przez agencjê. Ta skostnia³a
struktura, która prowadzi³a czêsto do patologii…
Ale win¹ za tê patologiê nie mo¿na obci¹¿aæ dzi-
siejszego MON, bo to, ¿e sprzedano kiedyœ jakieœ
walory mieszkaniowe, bardzo dobre walory mie-
szkaniowe w centrum Warszawy… Kiedyœ to
sprzedano, bo nie by³o tego prawa. Dzisiaj prezes
agencji mieszkaniowej ma byæ aktywnym gra-
czem na rynku nieruchomoœci, wiedz¹c, jakie ma
zasoby, jakie s¹ zagro¿enia dla nich, czy one s¹
objête okreœlonymi zagro¿eniami – o to pyta³ pan
senator Andrzejewski – czy mo¿na je zbyæ, czy nie
mo¿na ich zbyæ, i ma obracaæ tym zasobem we-
d³ug okreœlonego planu. MON przeprowadza dzi-
siaj bardzo wa¿n¹ restrukturyzacjê, je¿eli chodzi
o koncentracjê okreœlonych jednostek na terenie
kraju, i wszystko musi byæ do tego dostosowane.

My w pewnym momencie znaleŸliœmy siê w sy-
tuacji, w której mo¿na by³o pozbyæ siê praktycznie
100% zasobów. Gdzie dalibyœmy mo¿liwoœæ za-
mieszkiwania ¿o³nierzom, oficerom, je¿elibyœmy
siê tych zasobów pozbyli? Oczywiœcie dobrze by
by³o, ¿eby docelowo, za kilka lat – i zgadzam siê
z tak¹ teoriê, z tym, co powiedzia³ pan genera³,
pan minister – ekwiwalent by³ jednym i najwa¿-
niejszym elementem, który bêdzie obejmowa³ na
przyk³ad 70% tego, decydowa³, na jakich zasa-
dach bêdzie wynajmowane, czy na jakich zasa-
dach bêdzie pozyskiwane mieszkanie przez
¿o³nierza. Oczywiœcie w celu koncentracji du¿ych
jednostek i wobec koniecznoœci zapewnienia bez-
pieczeñstwa tych ¿o³nierzy czêœæ tego zasobu lo-
kalowego na pewno bêdzie funkcjonowa³a.

Mam nadziejê, ¿e równie¿ nasi koledzy, którzy
uczestniczyli w tym posiedzeniu, czyli panowie,
którzy byli goœæmi na tym posiedzeniu, nie od-
bior¹ tego tak, ¿e Senat przyjmuje dzisiaj coœ, co
jest wbrew interesowi osób, które ju¿ mieszkaj¹
w tym zasobie. To nie jest tak. Zreszt¹ spójrzmy,
wakacje dla tych przepisów, je¿eli chodzi o wcho-
dzenie ich w ¿ycie, to dwa i pó³ roku, co jest bar-
dzo bezpieczne z punktu widzenia planowania.
To nie jest tak, ¿e komukolwiek stanie siê krzyw-
da, je¿eli chodzi o osoby, które zamieszkuj¹ w tej
substancji.

Patrzmy przede wszystkim przez pryzmat
MON, a nie przez pryzmat tego, ¿e szukamy roz-
wi¹zañ, które ka¿demu maj¹ daæ wszystko. Pa-

trzmy na to, ¿e w naszym kraju problemy miesz-
kañców nie s¹ rozwi¹zywane w taki sposób, w jaki
dzisiaj s¹ rozwi¹zywane przez MON.

Ja bardzo siê cieszê, ¿e ta ustawa wchodzi w ¿y-
cie. Myœlê, ¿e wykonaliœmy kawa³ek dobrej pracy,
je¿eli chodzi o wspó³pracê z Ministerstwem Obro-
ny Narodowej. Te poprawki, które zosta³y zapro-
ponowane w wersji komisji, pierwotne, oczywiœcie
s¹ najlepsze. Myœlê, ¿e musimy jeszcze g³êboko
siê zastanowiæ na posiedzeniu komisji w dniu ju-
trzejszym nad tym, czy wprowadzaæ dodatkowe
zapisy. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

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

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Iz-

bo!
Do³¹czê do tego chóru doœæ zgodnych g³osów

mówi¹cych o tym, ¿e ta ustawa by³a wrêcz niezbê-
dna ze wzglêdu na profesjonalizacjê i uzawodo-
wienie wojska. Oczywiœcie w tej chwili istnieje
bardzo wielki ruch, je¿eli chodzi o wojsko, grupo-
wanie wojska, likwidowanie jednostek i tworzenie
nowych. W ka¿dym razie w tym ruchu wielk¹ rolê
odgrywa zakwaterowanie wojska.

W czasie posiedzenia komisji zgadzaliœmy siê
na ogó³ we wszystkim. Dyskusjê wywo³a³ tylko po-
mys³, aby bonifikaty, które dostaj¹ wojskowi mie-
szkaj¹cy w tych mieszkaniach, by³y utrzymane na
takim samym poziomie, na jakim by³y dotych-
czas.

Proszê pañstwa, kilkanaœcie lat temu wojsko
dysponowa³o stu dziewiêædziesiêcioma tysi¹cami
kwater. Obecnie tych kwater zosta³o czterdzieœci
kilka tysiêcy. Reszta zosta³a sprzedana. Oczywi-
œcie z punktu widzenia interesu wojska wiêkszoœæ
z nich by³a niepotrzebna, bo by³a albo likwidacja
jednostek, albo zmniejszanie tych jednostek, ale
na pewno znaczna czêœæ by³aby potrzebna,
o czym œwiadczy fakt, ¿e ci¹gle te mieszkania siê
buduje. Obecnie, aby zaspokoiæ potrzeby wojsko-
wych, jest potrzeba wybudowania oko³o dziesiê-
ciu tysiêcy mieszkañ. Œredni koszt takiego miesz-
kania, proszê pañstwa, to 250 tysiêcy z³.

I wyobraŸmy sobie, proszê pañstwa, sytuacjê,
¿e przyjmujemy poprawkê zg³oszon¹ na posiedze-
niu komisji, która upowa¿nia oficera po szeœciu
latach s³u¿by i oczywiœcie po szkole oficerskiej do
wykupu mieszkania za 5% jego wartoœci; ¿o³nierz
s³u¿by zawodowej po dziesiêciu latach nabêdzie
takie uprawnienia. Myœlê, ¿e mog³aby to byæ na-
wet wielka pokusa dla tych ludzi, ¿eby po to tylko
zapisaæ siê do wojska, ¿eby nabyæ takie uprawnie-
nie, a potem z wojska zrezygnowaæ. Ja i koledzy
g³osowaliœmy przeciwko tej poprawce, poniewa¿
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uwa¿amy, ¿e w³aœnie ta ustawa stwarza jasne,
czyste regu³y gry. Ka¿dy, kto idzie do wojska, wie,
co mu siê nale¿y, wie, z czego mo¿e skorzystaæ,
wie, ¿e jak skoñczy s³u¿bê wojskow¹, to bêdzie
musia³ opuœciæ kwaterê, w zwi¹zku z czym, wie-
dz¹c, ¿e dostanie jeszcze odprawê, powinien osz-
czêdzaæ na mieszkanie pieni¹dze.

I tu nie zgadzam siê z kolegami senatorami,
którzy w trakcie zadawania pytañ mówili o tym, ¿e
stwarza to nierówn¹ sytuacjê wobec mieszkañ-
ców mieszkañ zak³adowych czy ewentualnie
spó³dzielni mieszkaniowych. Myœlê, ¿e w tej chwi-
li musimy siê porównaæ z inn¹ grup¹ ludzi. Nie
wracajmy ci¹gle do historii, bo tych mieszkañ za-
k³adowych pewnie ju¿ jest niewiele. Myœlmy
o tych wszystkich, którzy musz¹ te mieszkania
wykupiæ sami, bo nikt im w tym nie pomo¿e. Myœ-
lê, ¿e tu ta zasada równoœci konstytucyjnej po-
winna byæ przypomniana.

I jeszcze jedna sprawa, proszê pañstwa. W Ko-
misji Obrony Narodowej wielokrotnie zastana-
wiamy siê nad tym, ¿e na skutek i kryzysu, i zbie-
gu ró¿nych niekorzystnych sytuacji bud¿et woj-
ska jest ci¹gle zmniejszany. Ci¹gle alarmujemy,
¿eby ten bud¿et nie by³ zmniejszany, a jednoczeœ-
nie stwarzamy mo¿liwoœæ wyp³ywu pieniêdzy woj-
skowych, które nie id¹ na obronê narodow¹, ale
s¹ tylko form¹ obdarowania tych, którzy szczêœli-
wie nabyli uprawnienia. I myœlê, ¿e z tym nie mo-
¿emy siê zgodziæ. S¹dzê, ¿e dobrze siê sta³o, ¿e ta
poprawka w czasie posiedzenia komisji nie zosta-
³a przyjêta. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

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

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Pani Senator! Panowie Sena-

torowie!
Ustawa jest ustaw¹ dobr¹ i nie bêdê jej wy-

chwala³, bo to zrobili moi przedmówcy. Cieszê siê,
¿e mój przedmówca poruszy³ kwestiê w³aœnie ek-
wiwalentu. Ale szanuj¹c pana senatora Owczar-
ka, muszê niestety z nim siê nie zgodziæ. To w³aœ-
nie parlament tworzy prawo i nie mo¿emy wy-
³¹czaæ z tego prawa pewnej grupy, gdy¿ uchwali-
liœmy wczeœniej prawo daj¹ce tak¹ bonifikatê ka¿-
demu obywatelowi, który do tej bonifikaty jest
upowa¿niony. I w tej chwili robimy pewien wy³om,
który powoduje to, ¿e jest brak równoœci pewnej
grupy spo³eczeñstwa wobec tego prawa. I to nie
jest tak, ¿e siê zgadzam, ¿e tak powinno byæ, ¿e
rozdajemy te mieszkania, ¿e ¿o³nierze bêd¹ mogli
wykupiæ je za 5%, a oprócz tego dostan¹ jeszcze

odprawê, ¿e maj¹ jakby za dobrze. Nie, ale skoro
jest prawo obowi¹zuj¹ce w naszym kraju, to po-
winniœmy tym przepisom prawa podporz¹dkowy-
waæ tak¿e ¿o³nierzy. W poprzedniej kadencji by³a
przygotowywana podobna nowelizacja tej ustawy
i wtedy prawnicy wypowiadali siê, ¿e jest to nie-
stety niezgodne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej.
To by³o, z tego, co wiem, zanegowane, z tym ¿e ka-
dencja by³a krótsza i ta ustawa nie przesz³a.

Dlatego, Panie Marsza³ku, pozwolê sobie zg³o-
siæ poprawkê, która przywraca poprzednie bonifi-
katy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Piotr etc. Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Myœlê, ¿e muszê pana marsza³ka jednak zaopa-

trzyæ w wykaz moich imion, gdy¿ panu mar-
sza³kowi nie dopisuje pamiêæ w tym zakresie.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ale pan senator teraz
nam wszystko powie.)

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Gene-
rale! Szanowni Pañstwo!

Ta ustawa wychodzi naprzeciw nowoczesnemu
urz¹dzeniu porz¹dku pañstwa i statusu prawne-
go. Ten porz¹dek ma siê cechowaæ miêdzy innymi
tym, ¿e im mniej kompetencji ma sama admini-
stracja rz¹dowa, im wiêcej maj¹ ich podmioty tyl-
ko kontrolowane przez administracjê rz¹dow¹,
tym lepsze mamy pañstwo. Szczególna rola agen-
cji jako podmiotu gospodaruj¹cego mieniem
Skarbu Pañstwa jest osadzona w sposób racjo-
nalny, pe³ny i zabezpieczaj¹cy interesy publiczne
i to, co nazywa siê minimum bezpieczeñstwa fun-
kcjonalnego w systemie pañstwa prawa.

Do czego zmierzam? Przede wszystkim do do-
danego rozdzia³u 3a i do kontrolowania Wojsko-
wej Agencji Mieszkaniowej przez odpowiedzialne-
go za jej funkcjonowanie – nie waham siê tego po-
wiedzieæ – ministra obrony narodowej. To mini-
ster obrony narodowej bada to tak jak NIK, ale
w sposób odpowiedzialny, bo NIK tylko bada,
a MON odpowiada za to – za rzetelne udokumen-
towanie dzia³alnoœci agencji i za rzeteln¹ ocenê jej
dzia³alnoœci pod wzglêdem legalnoœci, gospodar-
noœci, celowoœci i sumiennoœci. Nie s¹ to tylko s³o-
wa, s¹ to nowe zobowi¹zania Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. I bardzo dobrze, ¿e mamy podmiot
w rz¹dzie odpowiedzialny za kontrolê, a nie za sa-
mo dzia³anie.

Ale otwarty jest katalog kompetencji agencji.
Stwierdzenie, ¿e zadaniami agencji w szczególno-
œci s¹ te wymienione, oznacza, ¿e jest to katalog
otwarty i ¿e ustawodawca nie pomin¹³ tego, co by-
³o tak wa¿ne w czasach II Rzeczypospolitej, a mia-
nowicie zadañ polityki obronnej pañstwa. Zaró-
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wno reprezentacja przez by³ych ¿o³nierzy tego
trzonu narodu, rezerw, do których mo¿na siêgn¹æ
w chwili zagro¿enia bytu pañstwowego albo roz-
przê¿enia bezpieczeñstwa wewnêtrznego czy ze-
wnêtrznego, jak i kolonizacja przy pomocy woj-
skowych na przyk³ad ziem odzyskanych swego
czasu czy uzyskanych po I wojnie œwiatowej by³y
jednymi z wa¿niejszych elementów ugruntowania
to¿samoœci pañstwa polskiego na tych terenach.
Zabrak³o mi w tej ustawie odwo³ania siê do tego
typu zadañ, poza zadaniami ekonomicznymi, uw-
³aszczeniowymi i maj¹tkowymi. Zadania polityki
obronnej pañstwa bowiem s¹ realizowane przez
ludzi, a nie tylko przez instytucje, a takimi ludŸmi
s¹ w³aœnie ci, którzy bêd¹ na podstawie tej ustawy
uw³aszczani pod kontrol¹ ministra obrony naro-
dowej. Tego mi brakuje, chocia¿ dalej te¿ jest ka-
talog otwarty zadañ powierzanych przez ministra
obrony narodowej. Tam te¿ mówi siê „w szczegól-
noœci”, czyli jest katalog otwarty. Aczkolwiek pol-
ski system prawny, i nie tylko, mówi, ¿e tam, gdzie
chodzi o prawa cz³owieka, to, co nie jest zabronio-
ne i co nie szkodzi innym, w zasadzie jest dozwolo-
ne, a tam, gdzie mamy do czynienia z podmiotami
prawnymi, zw³aszcza reprezentuj¹cymi pañstwo,
tylko to jest dozwolone, co przewiduje ustawa.
Niemniej jednak ten katalog otwarty zarówno za-
dañ, jak i zadañ powierzanych przez ministra ob-
rony narodowej stwarza nadziejê na to, ¿e nieobca
bêdzie zadaniom zlecanym przez ministra obrony
narodowej równie¿ polityka obronna pañstwa, je-
œli chodzi o gospodarowanie tym mieniem. To jest
podstawowy element, œmiem twierdziæ, przy czym
aprobujê tê ustawê. Wydaje mi siê, ¿e to jest nie-
dopowiedziane, a powinno byæ wyraŸnie powie-
dziane.

Inn¹ kwesti¹ jest to, ¿e tworzymy subsydiar-
ny wobec pañstwa podmiot gospodarczy, odpo-
wiedzialny za sprzeda¿, tworzenie spó³ek, prze-
noszenie maj¹tku. Przecie¿ agencja mo¿e two-
rzyæ spó³ki, przekazywaæ maj¹tek Skarbu Pañ-
stwa spó³kom, towarzystwom budownictwa
spo³ecznego i kontrolowaæ je. Mo¿e te¿ nadzoro-
waæ czynnoœci wykonywane pomiêdzy tymi spó-
³kami, oczywiœcie pod kontrol¹, o której mówi-
³em, ministra obrony narodowej, odpowiedzial-
nego za to wszystko. A wiêc minister obrony na-
rodowej zyskuje dodatkowe bardzo wa¿ne obo-
wi¹zki i kompetencje w pañstwie. I to jest te¿ je-
den z elementów prze³omowych, godnych pod-
kreœlenia, je¿eli chodzi o subsydiarnoœæ tego
podmiotu, jakim staje siê agencja. Nie mo¿na jej
ju¿ podejrzewaæ o dzia³ania zmierzaj¹ce do up-
rzywilejowania by³ych wojskowych czy ró¿ne
dzia³ania gospodarcze, które nie s¹ kontrolowa-
ne, bo w tej chwili agencja ma bardzo œcis³y gor-
set obowi¹zków, i to pod nadzorem ministra ob-
rony narodowej.

St¹d myœlê, ¿e warto podkreœliæ, i¿ dla fun-
kcjonowania pozytywnie liberalnego systemu
pañstwa polskiego jest to moment bardzo wa¿-
ki, z którego znaczenia powinniœmy sobie zda-
waæ sprawê. Bêdê siê pilnie przygl¹da³ wykona-
niu tej ustawy, bo terenów jest ogromnie du¿o,
a potrzeby s¹ nie tylko armii polskiej, ale i w tej
chwili NATO, a w przysz³oœci byæ mo¿e te¿ si³
zbrojnych Unii Europejskiej. W przysz³oœci
czynnoœci w tym zakresie mog¹ byæ równie¿ zle-
cane agencji, a nie tylko administracji rz¹dowej.
Tym optymistycznym akcentem chcia³bym za-
koñczyæ.

Powiem jeszcze, ¿e bêdê g³osowa³ za t¹ ustaw¹,
maj¹c nadziejê, i¿ to, o czym mówi³em, bêdzie rea-
lizowane w sposób pe³ny, tak jak tego wymaga nie
tylko prawo, ale i dyscyplina wojskowa. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga

z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*, a po-
prawki legislacyjne z³o¿yli senatorowie Zaj¹c
i Kraska.

Panie Ministrze, czy pan chcia³by teraz coœ po-
wiedzieæ na temat tych poprawek czy na posiedze-
niu komisji?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej Czes³aw Pi¹tas: Na posiedzeniu komisji.)

Dziêkujê bardzo.
Zatem informujê, proszê pañstwa, ¿e zosta³y

zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym.
Proszê Komisjê Obrony Narodowej o przeprowa-

dzenie posiedzenia i ustosunkowanie siê do tych
wniosków oraz przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Panie Ministrze Generale, dziêkujê bardzo
przedstawicielom MON za obecnoœæ.

Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porê-
czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Pañstwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji.

Tekst ustawy jest w druku nr 737, sprawozda-
nie komisji w druku nr 737A.

Pan senator sprawozdawca Komisji Gospodar-
ki Narodowej, Jan Wyrowiñski, jest ju¿ gotów.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
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Pragnê w imieniu Komisji Gospodarki Narodo-
wej przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie
o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 grudnia usta-
wie o zmianie ustawy o porêczeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz nie-
które osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji.

Komisja zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ podczas po-
siedzenia, które odby³o siê 4 stycznia bie¿¹cego
roku.

Panie i Panowie Senatorowie, o co chodzi w tej
ustawie? Otó¿ dotychczas minister Skarbu Pañ-
stwa na mocy przepisów ustawy o porêczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa
mia³ obowi¹zek wyodrêbniæ z zasobu akcji i udzia-
³ów, którymi dysponowa³ Skarb Pañstwa, pewn¹
pulê, która potem, na mocy decyzji Rady Ministrów,
mog³a stanowiæ porêczenie dla kredytów i ró¿nego
rodzaju operacji finansowych przeprowadzanych
przez ró¿ne instytucje. Ten obowi¹zek musia³ byæ
zrealizowany do dnia 30 czerwca ka¿dego roku. Wy-
odrêbnienie tych akcji i udzia³ów stwarza³o mini-
strowi Skarbu Pañstwa pewien dyskomfort, jeœli
chodzi o dysponowanie akcjami firmy, której udzia-
³y b¹dŸ akcje by³y przedmiotem takiej decyzji Rady
Ministrów, w sytuacji kiedy mo¿na by³o z korzyœci¹
dla firmy tê firmê sprywatyzowaæ.

Praktyka by³a w³aœnie taka i konsekwencje
dzia³añ by³y takie, w zwi¹zku z tym rz¹d uzna³, ¿e
zamiast akcji i udzia³ów minister Skarbu Pañ-
stwa zostanie zobowi¹zany do zasilenia specjal-
nego funduszu porêczeñ i gwarancji gotówk¹, pie-
niêdzmi. I taka jest zasadnicza racja, która le¿y po
stronie tej nowelizacji.

Zatem zaproponowano odpowiednie zmiany
w ustawie o porêczeniach i gwarancjach udziela-
nych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne oraz w ustawie o komercjalizacji i prywa-
tyzacji. Zdefiniowano jednoczeœnie wielkoœæ tego
wolumenu gotówki czy œrodków finansowych,
które bêd¹ pochodzi³y z przychodów prywatyza-
cyjnych w danym roku. To zosta³o precyzyjnie
okreœlone w ustawie. Jednoczeœnie z uwagi na
fakt, ¿e pewne gwarancje, pewne porêczenia zo-
sta³y udzielone, zachowano instytucjê zasobu
Skarbu Pañstwa, sk³adaj¹cego siê z tych akcji
i udzia³ów, które ju¿ zosta³y wykorzystane w pro-
cesie porêczeniowym. Uznano równie¿, ¿e te
wszystkie akcje i udzia³y, które zosta³y dotych-
czas na mocy decyzji Rady Ministrów wprowadzo-
ne do tego zasobu, te¿ w tym zasobie pozostan¹.

Sytuacja by³a o tyle skomplikowana, ¿e na mocy
obowi¹zuj¹cych przepisów bezpoœredni¹ operacjê
ewentualnej sprzeda¿y tych akcji i udzia³ów, które
mia³y byæ elementem porêczenia, prowadzi³ nie
minister Skarbu Pañstwa, tylko, na jego zlecenie,
Bank Gospodarstwa Krajowego. Ta operacja te¿
oczywiœcie kosztowa³a, by³a pewnym dodatkowym

obci¹¿eniem. Zrezygnowano w tej chwili z tego po-
œrednictwa i wy³¹cznie minister Skarbu Pañstwa
bêdzie dysponowa³ tymi akcjami i udzia³ami, które
byæ mo¿e wróc¹ do tego zasobu w momencie, kiedy
gwarancja i porêczenie nie bêdzie ju¿ potrzebne.
I to sam minister bêdzie decydowa³, bêdzie sprze-
dawa³, dysponowa³ tymi akcjami oraz udzia³ami
i je zbywa³. Chcia³bym jeszcze pañstwa poinformo-
waæ, ¿e w tej chwili, jak pañstwo byæ mo¿e wiecie,
Pañstwo Senatorowie, to jest tylko czêœæ tego zaso-
bu, który stanowi porêczenie czy gwarancjê. Zasa-
dniczy zasób to s¹ œrodki, które znajduj¹ siê w bu-
d¿ecie, w specjalnych dwóch czêœciach bud¿etu.
To, co wnosi³ minister Skarbu Pañstwa czy bêdzie
wnosi³ dalej w innej formie, to tylko niewielka
czêœæ tego zasobu porêczeniowo-gwarancyjnego,
tak go nazwijmy. Tak wiêc, reasumuj¹c, Panie i Pa-
nowie Senatorowie… Aha, chcia³bym jeszcze po-
wiedzieæ, ¿e w tej chwili zosta³y udzielone porêcze-
nia i gwarancje na kwotê oko³o 50 milionów z³ i s¹
gwarantowane bezpoœrednio przez akcje i udzia³y
Skarbu Pañstwa. W ubieg³ym roku to by³o 20 mi-
lionów, a jeszcze z poprzednich lat to by³o oko³o 30
milionów z³.

Komisja zaproponowa³a dwie poprawki. Po pe-
wnej analizie sytuacji z Biurem Legislacyjnym
i z panem ministrem zg³oszê tutaj jeszcze jedn¹
poprawkê.

Panie i Panowie Senatorowie, ta ustawa nie bu-
dzi³a ¿adnych emocji politycznych. Komisja by³a
zgodna i jednomyœlnie g³osowa³a za jej przyjê-
ciem. Mam nadziejê, ¿e równie¿ Wysoka Izba,
w œlad za Komisj¹ Gospodarki Narodowej, pode-
jmie tak¹ decyzjê. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, czy to oznacza, ¿e Skarb Pañ-

stwa odpowiada tylko w zakresie tego zgromadzo-
nego zasobu maj¹tkowego z tytu³u porêczeñ, czy
równie¿ poza tym, do pe³nej wysokoœci porêczeñ,
z bud¿etu? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak dalece gospodarowanie
udzia³ami z tego zasobu i akcjami jest aktywne
maj¹tkowo, a jak dalece s¹ to œrodki zamro¿one?
Czy one mog¹ byæ obci¹¿ane, lokowane? Czy mo-
¿e dochodziæ do wspomagania ich wartoœci? Czy
w zakresie gospodarowania nimi jest mo¿liwa ja-
kakolwiek aktywnoœæ Skarbu Pañstwa i ministra
Skarbu Pañstwa?

I trzecie pytanie. Kiedy… Ale to mo¿e skierujê
ju¿ nie do pana, tylko do przedstawiciela rz¹du,
a teraz ograniczê siê tylko do tych dwóch pytañ.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora? Ro-
zumiem, ¿e nie ma.

Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Szanowni

Pañstwo!
Otó¿, je¿eli chodzi o decyzjê, czym porêczaæ, to

podejmuje j¹ minister finansów. To on decyduje
o tym, czy to bêd¹ bezpoœrednie œrodki z bud¿etu,
czy te¿ ten zasób.

(Senator Piotr Andrzejewski: Czyli to jest alter-
natywa.)

Tak, oczywiœcie. Ale oczywiœcie w chwili, kiedy
tê ustawê przyjmiemy, to bêd¹ wy³¹cznie te œrodki
finansowe, w zwi¹zku z tym nie bêdzie ju¿ potrze-
by podejmowania takiej decyzji.

Teraz te œrodki. Oczywiœcie nimi nie mo¿na
dysponowaæ, to znaczy one de facto s¹ zamro¿o-
ne. Mo¿liwoœci, ¿e tak powiem, aktywnego wyko-
rzystywania tych œrodków i podejmowania dzia-
³añ, w efekcie których przy pomocy tych œrodków
uzyska siê jakieœ rewaluowanie, jakiœ zysk…

(Senator Piotr Andrzejewski: Wspomo¿enie
wartoœci.)

Tak,oczywiœcie.Wtej sytuacji jest toniemo¿liwe.
(Senator Leon Kieres: Niekoniecznie. Art. 28…)
Art. 28? Zaraz sprawdzimy, Panie Senatorze…

To znaczy, powiem tak. Minister nie mo¿e nimi
dysponowaæ w taki oto sposób, ¿e je¿eli ma okaz-
jê, ¿eby sprzedaæ firmê, której czêœæ akcji zosta³a
zaanga¿owana w porêczenie, to by³by z tym pro-
blem. I to by³a g³ówna racja, dla której ta noweli-
zacja zosta³a zaproponowana, chodzi³o o zapo-
wiadane przyspieszenie prywatyzacyjne, szcze-
gólnie w tym roku. A je¿eli chodzi o art. 28 ustawy,
to ju¿ sprawdzam, Panie Senatorze… Tak, one
mog¹ byæ zbywane…

(Senator Piotr Andrzejewski: I wtedy zostaje
z nich tylko 0,5% zabezpieczenia, bo jest prywaty-
zacja.)

…ale nie mo¿na z nimi, nie wiem…
(Senator Piotr Andrzejewski: Zmniejszamy wte-

dy ten zasób ze 100% do 0,5%.)
Tak, oczywiœcie, oczywiœcie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu senatorowi Kieresowi za pomoc

w tym punkcie obrad.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
To by³ rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana ministra Krzysztofa £aszkiewicza.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w spra-

wie tej ustawy? Tak? Wobec tego zapraszam do
siebie. Proszê bardzo.

Pan minister oczywiœcie reprezentuje Minister-
stwo Skarbu Pañstwa.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Krzysztof £aszkiewicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwie to pan senator Wyrowiñski tak do-

skonale wyjaœni³ zasady tej nowelizacji, ¿e ja mo-
gê dokonaæ tylko kilku uzupe³nieñ.

Proszê pañstwa, faktycznie w momencie, kiedy
kurczy siê maj¹tek prywatyzacyjny, poniewa¿ pry-
watyzacja postêpuje, coraz czêœciej zdarza siê, ¿e
w zasobie s¹ akcje i udzia³y, którymi akurat jest za-
interesowany potencjalny inwestor. Wówczas mi-
nister skarbu musi wszcz¹æ specjaln¹ procedurê,
aby w to miejsce wprowadziæ inne akcje. Dotych-
czasowe zapisy ustawy stanowi¹, ¿e minister skar-
bu mo¿e zbyæ te akcje, które s¹ dopuszczone na
rynku regulowanym, ale pozosta³e akcje zbywa
Bank Gospodarstwa Krajowego. To powoduje per-
turbacje, poniewa¿ inne s¹ procedury obowi¹zu-
j¹ce ministra skarbu, a inne procedury mo¿e sto-
sowaæ Bank Gospodarstwa Krajowego, mówi¹c
krótko, du¿o bardziej proste. I bywa³o tak, ¿e inwe-
stor zacz¹³ siê w rezultacie zastanawiaæ, czy ta
transakcja jest dla niego korzystna. A poniewa¿ te
sytuacje zdarzaj¹ siê coraz czêœciej, poniewa¿ ma-
j¹tek prywatyzacyjny, tak jak powiedzia³em, kur-
czy siê, rz¹d uzna³, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem
jest odpisywanie z przychodów z prywatyzacji
okreœlonego procentu, który dok³ada siê co roku
do istniej¹cego zasobu. Chcê tu te¿ od razu wyjaœ-
niæ, ¿e akcje i udzia³y, które s¹ dzisiaj w zasobie,
dalej w nim pozostaj¹. Od tego roku Rada Mini-
strów nie bêdzie tu ju¿ kierowa³a nowych akcji
i udzia³ów. Do zasobu wprowadzane bêd¹ œrodki
finansowe w³aœnie z odpisu prywatyzacyjnego.

W ustawie bud¿etowej, tak jak pan senator
wspomina³, jest gros œrodków na porêczenia i gwa-
rancje, o ile pamiêtam, to jest chyba oko³o
500–800 milionów z³. Wyp³aty roczne kszta³tuj¹
siê na poziomie oko³o 20 milionów, w jakichœ wy-
j¹tkowych sytuacjach, jak resort finansów infor-
mowa³, to by³o oko³o 150 milionów z³. Czyli œre-
dniorocznie jest to oko³o 30 milionów z³. Tak przy-
jêto, bodaj¿e od roku 2001, ¿e gdyby 0,5% sumy
gwarancji udzielonych w roku poprzednim wpro-
wadzaæ do zasobu, by³oby to wystarczaj¹ce i za-
bezpiecza³o interes Skarbu Pañstwa. St¹d te¿
w uzgodnieniu z ministrem finansów rz¹d posta-
nowi³ znowelizowaæ tê ustawê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê.
Jak rozumiem, pan senator Andrzejewski mia³

do pana ministra pytanie. Czy ktoœ jeszcze ma py-
tania do pana ministra?
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Senator Piotr Andrzejewski:

Tak, korzystam z okazji, bo rzadko pana mini-
stra widujemy, a chêtnie byœmy widzieli pana czê-
œciej, Panie Ministrze, z racji doœwiadczenia
w pracy w resorcie.

Chcia³bym spytaæ, czy w wyniku stosowania
art. 28 mo¿na zmniejszyæ tak powa¿nie tê stupro-
centow¹ wartoœæ przekazan¹ poprzednio w ra-
mach art. 25a tylko do 0, 5%. Czy nie by³oby
wskazane umieszczenie tutaj przepisu, i¿ nale¿y
kompensowaæ ten zasób wtedy, kiedy zastosuje
siê art. 28, do kwoty, o któr¹ siê go uszczupli³o.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Krzysztof £aszkiewicz:
Nie, Panie Senatorze. Ten zasób, który w tej

chwili istnieje, czyli te akcje, wydzielone akcje
i udzia³y wprowadzone do zasobu, dalej w nim po-
zostaj¹. Tak do tej pory by³o, ¿e w momencie kiedy
chciano sprzedaæ akcje, bo znalaz³ siê inwestor,
który chcia³ kupiæ akcje czy udzia³y danej spó³ki,
minister skarbu przekazywa³ do zasobu, którym
zawiaduje minister finansów, akcje o tej samej
wartoœci, ale innej spó³ki. Innej spó³ki.

(Senator Piotr Andrzejewski: O w³aœnie, tego
nie ma w ustawie.)

Bo to wynika z samej zasady tej ustawy. Dzisiaj
natomiast co roku bêd¹ dok³adane nie akcje
i udzia³y, tylko œrodki finansowe, mówi¹c wprost.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pytañ wiêcej nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Czy pan senator Wyrowiñski chce zg³osiæ po-

prawkê? To zapraszam do dyskusji, bo ju¿ chcia-
³em j¹ zamkn¹æ.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Sk³ada pan?)
(Senator Jan Wyrowiñski: Sk³adam, sk³adam.)
Sk³ada, zapowiada³, ¿e sk³ada, a ja go s³ucha-

³em, wiêc wiem.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak wspomnia³em w swoim wyst¹pieniu jako

senator sprawozdawca, po uzgodnieniu z panem
ministrem, we wspó³pracy z Biurem Legislacyjnym,
uznaliœmy, ¿e po to, aby kwestia tych akcji, które
pozostaj¹ w zasobie na mocy poprzednich decyzji,
by³a precyzyjna, nale¿y wprowadziæ jeszcze jedn¹
poprawkê. I tak¹ w³aœnie poprawkê zg³aszam.

Ta ustawa znosi art. 28, tam w ogóle nie bêdzie
przedmiotu do jakichkolwiek deliberacji. On mia³
sens wtedy, kiedy ten zasób sk³ada³ siê z akcji

i udzia³ów. Ju¿ tak nie bêdzie i to minister Skarbu
Pañstwa bêdzie dysponowa³ t¹ reszt¹ w sposób,
który sam uzna za w³aœciwy i zgodny z interesem
Skarbu Pañstwa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Pan minister nie musi ustosunkowywaæ siê do

tej poprawki, bo ona jest uzgodniona, tak?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Krzysztof £aszkiewicz:
Tak, ona jest zasadna i jest uzgodniona. Gdyby

tej poprawki nie by³o, interpretacja tej ustawy
mog³aby w³aœciwie byæ taka jak dotychczas, ale to
postawi kropkê nad „i” po to, ¿eby nikt, kto nie
bardzo zna tê ustawê, nie interpretowa³ jej w jakiœ
niew³aœciwy sposób. Rz¹d popiera tê poprawkê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym proszê Komisjê Gospodarki

Narodowej, Panie Senatorze, o przygotowanie do-
datkowego sprawozdania. G³osowanie odbêdzie
siê pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi.
Proszê pañstwa, i w tym momencie koñczymy

w zasadzie…
(Senator Marek Konopka: Nie, jeszcze jeden

projekt czeka, poselski.)
Nie ma przedstawicieli rz¹du.
(G³osy z sali: To jest projekt poselski.)
Ale rz¹du nie ma – przynajmniej na tej sali.
(Senator Piotr Andrzejewski: A jak Andrzejew-

ski bêdzie mia³ pytanie do rz¹du?)
Nie bêdzie mia³.
(Senator Jan Wyrowiñski: Ale nawet przy pro-

jekcie poselskim musi byæ przedstawiciel rz¹du.)
To zale¿y od interpretacji regulaminu.
(G³os z sali: To marsza³ek decyduje.)
(G³osy z sali: To decyzja marsza³ka.)
To ja mogê podj¹æ tak¹ decyzjê, czy musi mar-

sza³ek g³ówny? Prowadz¹cy?
(G³os z sali: Pan marsza³ek Borusewicz podj¹³…)
A, marsza³ek Borusewicz podj¹³. Jak marsza-

³ek Borusewicz ju¿ podj¹³ decyzjê, to ja nie jestem
w stanie jej zmieniæ. (Weso³oœæ na sali)

Bardzo mi przykro, Wysoka Izbo, Panie Senato-
rze.

Informujê, ¿e jutro rozpoczynamy obrady o go-
dzinie dziesi¹tej rano od punktu dotycz¹cego po-
wo³ania cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej. Przy-
pominam, ¿e wyboru dokonamy w g³osowaniu
tajnym.

47. posiedzenie Senatu w dniu 12 stycznia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa

oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 173



Proszê pañstwa, dziêkujê bardzo. Przerwa do
jutra do godziny dziesi¹tej.

(G³osy z sali: Komunikaty!)
(Senator Witold Idczak: Przepraszam, czytamy

komunikaty.)
A, komunikaty. Pan senator sekretarz bêdzie

³askaw.

Senator Sekretarz
Witold Idczak:
Szanowni Pañstwo, wspólne posiedzenie Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Œrodowiska na którym rozpa-
trzone zostan¹ wnioski zg³oszone podczas debaty
do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz nie-
których innych ustaw odbêdzie siê bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre
osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji odbêdzie siê dzisiaj piêæ minut po og³o-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych w czasie
debaty senackiej do ustawy o zmianie ustawy
o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw odbêdzie
siê w dniu jutrzejszym, 13 stycznia, o godzinie
8.15 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej, Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie
rozpatrzenia wniosków zg³oszonych podczas de-
baty do ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz nie-
których innych ustaw odbêdzie siê jutro, 13 sty-
cznia, o godzinie 8.45 w sali nr 217.

Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polaka-
mi za Granic¹ spotka siê w œrodê, 13 stycznia,
o godzinie 8.30 w sali nr 217. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

¯yczê obraduj¹cym dzisiaj komisjom owoc-
nych nocnych obrad. Dziêkujê.

Og³aszam przerwê w posiedzeniu do jutra, do
dziesi¹tej rano.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 39)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady i og³aszam przerwê do

10.20.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 01
do godziny 10 minut 21)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponujê zmianê kolejnoœci

rozpatrywania punktów: powo³anie cz³onków Ra-
dy Polityki Pieniê¿nej, z³o¿enie przysiêgi przez po-
wo³anych przez Senat cz³onków Rady Polityki Pie-
niê¿nej – i ich rozpatrzenie jako szóstego i siódme-
go, teraz, w tej chwili.

Je¿eli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: powo³anie cz³onków Rady
Polityki Pieniê¿nej.

W dniu 23 stycznia 2010 r. up³ywa kadencja
trzech cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej powo³a-
nych przez Senat. Zgodnie z konstytucj¹ oraz
ustaw¹ o Narodowym Banku Polskim Senat po-
wo³uje na szeœæ lat trzech cz³onków Rady spoœród
specjalistów z zakresu finansów.

Informujê, ¿e zostali zg³oszeni nastêpuj¹cy
kandydaci: pani Ma³gorzata Iwanicz-Drozdow-
ska, pan Krzysztof Hausner, pan Andrzej Rzoñca
i pan Jan Winiecki. Wobec zg³oszonych kandyda-
tów zosta³o ukoñczone postêpowanie sprawdza-
j¹ce, okreœlone w ustawie o ochronie informacji
niejawnych. Wnioski dotycz¹ce przedstawionych
kandydatur marsza³ek Senatu skierowa³ do Ko-
misji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Sprawo-
zdanie komisji zawarte jest w druku nr 746.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Henryka
WoŸniaka, o zabranie g³osu i przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Kan-
dydaci!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych w spra-
wie kandydatów na cz³onków Rady Polityki Pie-
niê¿nej. Komisja na posiedzeniu w dniu 5 stycz-
nia 2010 r. zgodnie z art. 94 ust. 4 Regulaminu
Senatu przeprowadzi³a przes³uchanie kandyda-
tów do Rady Polityki Pieniê¿nej. Wszyscy kandy-
daci zostali prawid³owo zg³oszeni, komisja zaopi-
niowa³a pozytywnie wszystkich kandydatów do
Rady Polityki Pieniê¿nej i przedstawia ich listê
w kolejnoœci alfabetycznej: Jerzy Hausner,
Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska, Andrzej Rzoñca
i Jan Winiecki.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pragnê dodaæ,
¿e w³aœnie w tej izbie w trakcie posiedzenia na-
st¹pi³a autoprezentacja kandydatów, po czym se-
natorowie cz³onkowie komisji zadawali pytania.
Nie prowadzono dyskusji, tylko wys³uchano od-
powiedzi na pytania, które zadawali cz³onkowie
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Dziê-
kujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Takie pytanie chce zadaæ pan senator Zaj¹c.
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Dziêkujê, Panie Mar-

sza³ku, ale ja mam pytanie nie do sprawozdawcy,
tylko do kandydatów.)

A to za chwilê, Panie Senatorze.
Rozumiem w takim razie, ¿e pytañ do sprawo-

zdawcy nie ma.



Przed podjêciem uchwa³y w sprawie powo³ania
cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej, Senat mo¿e
wezwaæ kandydatów do z³o¿enia wyjaœnieñ
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytania pani Ma³gorzacie Iwanicz-Drozdow-
skiej, panu Jerzemu Hausnerowi, panu Andrze-
jowi Rzoñcy lub panu Janowi Winieckiemu?

Pan senator Zaj¹c.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
ja mam pytanie do trzech ostatnich kandydatów.

Otó¿ Rada Polityki Pieniê¿nej jest jednym z or-
ganów Narodowego Banku Polskiego, któremu
przys³uguje miêdzy innymi uprawnienie do reali-
zowania polityki pieniê¿nej, odpowiedzialnoœæ za
wartoœæ polskiego pieni¹dza.

Chodzi mi o tak¹ kwestiê: jaki jest pañstwa
kandydatów punkt widzenia na kwestie stano-
wiska prezentowanego przez pana premiera Do-
nalda Tuska jesieni¹ 2008 r. w Krynicy, kiedy mó-
wi³ o tym, ¿e Polska winna wst¹piæ do strefy euro
w 2012 r.? Jakie jest w ogóle pañstwa stanowisko
w kontekœcie spojrzenia na proces wst¹pienia
Polski do strefy euro? Czy w sytuacji, gdy ró¿nica
w rozwoju gospodarczym pañstw jest tak zna-
cz¹ca, kontynuowanie tego procesu jest wskaza-
ne? Jakie by³yby konsekwencje, gdybyœmy reali-
zowali te zamierzenia, które miêdzy innymi spra-
wia³y, ¿e chcieliœmy wczeœniej znaleŸæ siê w strefie
ERM II? Jakie mia³oby to skutki dla naszej gospo-
darki w obliczu tej sytuacji gospodarczej, jaka do-
tknê³a kraje w Europie i na œwiecie – myœlê tutaj
o kryzysie œwiatowym?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, zg³asza³ siê pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja przepraszam, ¿e pytanie nie jest wprost, je-

œli chodzi o kompetencje, które pañstwo bêdzie-
cie wykorzystywaæ, ale niew¹tpliwie jest to za-
wsze brane pod uwagê, mianowicie, tak jak pa-
miêtam, obaj panowie, pan profesor Hausner
i pan profesor Winiecki – bo pytanie kierujê do
profesora Hausnera i do profesora Winieckiego –
ró¿nie siê wypowiadali na temat funkcjonowania
systemu emerytalnego, istotnego, maj¹cego ró-
wnie¿ wp³yw na p³ynnoœæ finansow¹. Jak pamiê-
tam, profesor Hausner przez fakt dyscyplinowa-
nia opowiada³ siê za umacnianiem tego systemu

emerytalnego, za pozostawieniem go w naszej
rzeczywistoœci. Profesor Winiecki mia³ odrêbne
zdanie.

I do drugiego pana profesora kierujê jeszcze ta-
kie pytanie: co mia³oby byæ alternatyw¹ wobec re-
dukcji systemu zabezpieczenia spo³ecznego
w Polsce?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytania do wszystkich kandydatów.
Pierwsze. Jak pañstwo oceniaj¹ dzia³alnoœæ

Narodowego Banku Polskiego i jego prezesa?
Drugie. Czy wskazana jest prywatyzacja war-

szawskiej gie³dy?
I trzecie. Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa,

sprzedaj¹c 10% KGHM i uzyskuj¹c z tego 2 mi-
liardy z³, nie pozbywa siê, potocznie mówi¹c, kury
znosz¹cej z³ote jajka? Przecie¿ za dwa, trzy lata
z dywidendy by³oby jeszcze wiêcej pieniêdzy.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê o odpowiedzi, je¿eli mo¿na, to wed³ug

kolejnoœci alfabetycznej: pani Ma³gorzata Iwa-
nicz-Drozdowska, pan Krzysztof Hausner, pan
Andrzej Rzoñca i pan Jan Winiecki.

Je¿eli mo¿na, to w takiej kolejnoœci poproszê
o krótkie odpowiedzi. Chcecie pañstwo odpowia-
daæ z tego miejsca?

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: To bez sensu, to bêdzie technicznie

nie do zrealizowania.)
Szanowni Pañstwo, w takim razie zróbmy tak:

ja zapytam, czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania
i wtedy zaprosimy kandydatów tutaj na œrodek.

S¹ pytania? Nie ma… A, jest.
To proszê je zadaæ, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Proszê je zadaæ, Panie Senatorze. Przecie¿ nie

bêdziemy goœci trzymaæ tutaj na œrodku.
Nie ma wiêcej pytañ? Tak? To dziêkujê.
Pan senator Klima, proszê uprzejmie.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku, pytanie do wszystkich kan-

dydatów.
Czy rezerwy dewizowe z³ota Narodowego Ban-

ku Polskiego s¹ w opinii kandydatów wystarcza-
j¹ce do ewentualnej obrony z³otówki przed takimi
atakami spekulantów, z jakimi mieliœmy do czy-
nienia w ubieg³ym roku? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
A wiêc poproszê pañstwa kandydatów, je¿eli

mo¿na, tutaj i bêdziecie pañstwo…
(G³os z sali: Tutaj?)
Na mównicê i tu, obok mównicy. Dobrze?
(Kandydat na Cz³onka Rady Polityki Pieniê¿nej

Jerzy Hausner: Panie Marsza³ku, jeœli kolejnoœæ
alfabetyczna, to lista ode mnie siê zaczyna, ale to
ju¿ jak pan marsza³ek uwa¿a…)

Aha, tak, ma pan racjê, wed³ug kolejnoœci alfa-
betycznej, tak. Tu po prostu wpisano inaczej.

Proszê bardzo, pan profesor Hausner, proszê
uprzejmie.

Ja bym proponowa³, ¿eby wszyscy pañstwo
przeszli tutaj.

(Rozmowy na sali)
Prosi³bym o zrobienie miejsca w pierwszym

rzêdzie. Chodzi o to, ¿eby pañstwo nie stali.
Dziêkujê panom senatorom.
Proszê…
(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Pañstwo Kandydaci, mo¿e prze-

jdŸcie pañstwo tutaj, bêdzie po prostu sprawniej.
Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Jerzy Hausner:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Chcia³bym

odpowiedzieæ na pytania w takiej kolejnoœci, w ja-
kiej zosta³y one zg³oszone. Tak siê sk³ada, ¿e
wszystkie by³y adresowane albo do wszystkich
kandydatów, albo tylko do mnie, osobno.

WypowiedŸ pana premiera Tuska z wrzeœnia
2008 r. by³a dla mnie zaskoczeniem. Przy okazji
skorygujê wypowiedŸ pana senatora: pan premier
mówi³ o roku 2011. Wydawa³o mi siê, ¿e to jest za-
powiedŸ przedwczesna, i dalszy rozwój wydarzeñ
to potwierdzi³. Determinacjê w tej sprawie, której
pan premier da³ wyraz, ja podzielam: polska po-
winna byæ w strefie euro. Oczywiœcie nie ma dowo-
dów wprost na to, ¿e by³oby dla nas korzystniej,
bior¹c pod uwagê wszystkie fakty, gdybyœmy
w 2009 r., tak jak S³owacja, byli w strefie euro.
Moim zdaniem, by³oby to dla nas op³acalne. Oczy-
wiœcie mo¿e nie w pierwszych latach, mo¿e nie
w latach 2009 i 2010, jednak uwa¿am, ¿e to by
nam siê op³aca³o. Tak wiêc podzielam determina-
cjê co do wejœcia do strefy euro, jeœli zaœ chodzi
o tamt¹ zapowiedŸ, to uzna³em j¹ za zaskakuj¹c¹.
Wydawa³o mi siê, ¿e nie stanie siê tak, jak mówi³
pan premier. I nie wydaje mi siê, ¿eby kwestia ró¿-
nicy poziomów rozwoju by³a decyduj¹ca w roz-
strzyganiu tej sprawy. Wa¿niejsza jest wed³ug
mnie zdolnoœæ do uczestniczenia w konkurencji,
zale¿¹ca od struktury gospodarki i jej efektywno-
œci, a nie od poziomu jej rozwoju. Polska gospodar-

ka w tych latach, które mamy za sob¹, wykazywa³a
wysoki wzrost produktywnoœci, wy¿szy od gospo-
darki krajów zachodnich, i dlatego z powodzeniem
weszliœmy do Unii Europejskiej. To z ca³¹ pewno-
œci¹ by³o dla nas korzystne. Tak wiêc je¿eli utrzy-
malibyœmy siê na œcie¿ce wysokiej produktywno-
œci, szczególnie produktywnoœci pracy, to, moim
zdaniem, nie by³oby problemów z nasz¹ obecno-
œci¹ w strefie euro i z tym, ¿eby to by³o efektywne.

Co do mechanizmu wê¿a walutowego, czyli
ERM II, to jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e w obecnej sytua-
cji nie nale¿y do niego wchodziæ. Dlatego te¿ s¹dzê,
¿e stajemy wobec problemu spe³nienia istotnego
zadania, które dla mnie jest o tyle wa¿ne, ¿e w poli-
tyce gospodarczej musz¹ byæ kamienie milowe,
musz¹ byæ punkty orientacyjne, punkty odniesie-
nia. Je¿eli nie ma takich punktów odniesienia, to
polityka gospodarcza przejawia sk³onnoœæ do tego,
¿eby zajmowaæ siê sprawami bie¿¹cymi, a nie spra-
wami strategicznymi. Musz¹ byæ wa¿ne punkty,
kamienie milowe. W zwi¹zku z tym trzeba przywró-
ciæ to myœlenie i byæ œwiadomym, ¿e w najlepszym
wypadku bêdzie to rok 2014 lub 2015.

A na koniec powiem, ¿e gdy by³em ministrem
gospodarki, marzy³em, aby byæ w sytuacji mini-
stra gospodarki Szwecji, który, zreszt¹ wbrew
swojemu rz¹dowi, stan¹³ na czele ruchu przeciw-
ko strefie euro. Ja go pyta³em, dlaczego. On odpo-
wiedzia³: bo z punktu widzenia Szwecji najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ jest spe³niaæ wszystkie kryteria,
ale niekoniecznie byæ w tej strefie. Otó¿ ja
chcia³bym, ¿ebyœmy my dzisiaj podjêli decyzjê:
chcemy mieæ konkurencyjn¹ gospodarkê, chce-
my mieæ gospodarkê, która pod wzglêdem wzro-
stu produktywnoœci wyprzedza inne gospodarki,
a decyzjê polityczn¹ bêdziemy podejmowali wte-
dy, kiedy bêd¹ do tego warunki. Dlatego przywró-
cenie w polityce gospodarczej perspektywy we-
jœcia do strefy euro uwa¿am za bardzo istotne.
I w tym sensie rz¹d nie b³¹dzi, je¿eli mówi o tym
powa¿nie. Bo je¿eli tylko mówi, a nic nie robi, to
wed³ug mnie jest to b³¹dzenie. Decyzjê polityczn¹
i tak bêdzie podejmowa³ nastêpny rz¹d. Wa¿ne
jest, abyœmy byli œwiadomi tego, ¿e jeden rz¹d
musi rozpocz¹æ dzia³ania, które drugi musi kon-
tynuowaæ, a dopiero trzeci bêdzie mia³ rzeczywi-
œcie mo¿liwoœæ dokonania w tej sprawie istotnego
wyboru politycznego. Je¿eli nie podejmiemy dzia-
³añ, to ju¿ tego wyboru nie bêdzie. I to jest, moim
zdaniem oczywiœcie, najgorsza sytuacja.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê.)
Kwestia…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Aha, nastêpna

odpowiedŸ, tak? Jeszcze by³o kilka pytañ.)
…kryzysu œwiatowego w tym przypadku ma

znaczenie o tyle, o ile rzutuje na sytuacjê polskiej
gospodarki, g³ównie za spraw¹ eksportu. Dlatego
powiedzia³em, ¿e dzisiaj nie ma do tego warun-
ków. A zreszt¹ nikt nie proponowa³, ¿ebyœmy
wchodzili do wê¿a walutowego. Nie uda³o siê tego
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zrobiæ do roku 2009, co, moim zdaniem, by³o
mo¿liwe. Stajemy wobec koniecznoœci zbudowa-
nia kolejnej, nowej œcie¿ki wejœcia do strefy euro.
I to jest w³aœnie zadanie, które stawia³bym przed
nami, jeœli chodzi o politykê gospodarcz¹.

Ja rozumiem, ¿e pan senator Rulewski chcia³
zapytaæ raczej pana profesora Winieckiego, ni¿
mnie. Trudno, bym wyrêcza³ pana profesora.
Przypuszczam jednak, ¿e bêdzie pan rozczaro-
wany odpowiedzi¹, bo prawdopodobnie wcale
siê nie oka¿e, ¿e nasze pogl¹dy w tej sprawie s¹
tak drastycznie odmienne. Ja przypomnê, ¿e
tak¿e uczestniczy³em w procesie przygotowania
reformy emerytalnej. By³em w 1997 r. pe³no-
mocnikiem rz¹du do spraw reformy zabezpie-
czenia spo³ecznego. Przej¹³em schedê po œwiêtej
pamiêci Andrzeju B¹czkowskim i kontynuowa-
³em tê koncepcjê, któr¹ zreszt¹ póŸniej konty-
nuowa³y kolejne rz¹dy. I nadal jestem g³êboko
przekonany o tym, ¿e post¹piliœmy s³usznie.
Dlatego martwi¹ mnie próby demonta¿u tego
rozwi¹zania.

Chcia³bym teraz odnieœæ siê do pytañ pana se-
natora Ryszki. Jest mi bardzo trudno wypowia-
daæ siê tak z zewn¹trz na temat dzia³alnoœci pre-
zesa NBP i dzia³alnoœci NBP. Je¿eli oceniam dzia-
³alnoœæ NBP, a na jego czele stoi prezes, to tym sa-
mym wypowiadam siê na temat dzia³añ prezesa.
Nie potrafiê w ¿aden sposób ró¿nicowaæ kierowni-
ctwa NBP. Otó¿ je¿eli weŸmiemy pod uwagê okres,
o którym ostatnio dyskutujemy, a wiêc czas kry-
zysu, to jako ekonomista, a tak¿e jako osoba ma-
j¹ca doœwiadczenie w polityce publicznej, dzia³al-
noœæ Narodowego Banku Polskiego oceniam po-
zytywnie. Uwa¿am, ¿e sprzyja³a ona ³agodzeniu
nastêpstw kryzysu i od strony profesjonalnej nie
mam ¿adnych powodów, aby kierownictwo NBP
oceniaæ krytycznie. Móg³bym szczegó³owo rozwi-
jaæ tê opiniê, pokazuj¹c, jakie dzia³ania by³y pode-
jmowane. A by³y one podejmowane we w³aœciwym
czasie i we w³aœciwym zakresie. Chcê równie¿ po-
wiedzieæ, ¿e jedn¹ z rzeczy, które sk³aniaj¹ mnie
do pozytywnej oceny, jest to, ¿e NBP podj¹³ wszys-
tkie prace, jakie powinien wykonaæ Narodowy
Bank Polski, abyœmy mogli wejœæ do strefy euro.
Wiêkszoœæ prac jest po stronie rz¹du, ale te, które
s¹ po stronie NBP, s¹ zaawansowane, tak ¿e zo-
sta³o to przygotowane.

Jestem przekonany, ¿e idea prywatyzacji gie³dy
warszawskiej jest ide¹ w³aœciw¹. Istnieje oczywi-
œcie pytanie, kiedy to powinno nast¹piæ. I tu jest
spraw¹ oczywist¹, ¿e w obecnej sytuacji, przy za-
wirowaniach na rynkach kapita³owych, to nie jest
najlepszy moment. Jednak generalnie uwa¿am to
za racjonalne rozwi¹zanie.

Co do KGHM, chcia³bym podkreœliæ, ¿e jest wy-
starczaj¹co wiele dowodów, i¿ ta wielka spó³ka
Skarbu Pañstwa bardzo czêsto, w ró¿nych okre-

sach, niezale¿nie od tego, jakie by³y rz¹dy, kiero-
wa³a siê w swoich dzia³aniach nie racjonalnoœci¹
ekonomiczn¹ – pan senator pyta³, czy tam to siê
op³aca – a tylko czymœ, co nazwa³bym racjonalno-
œci¹ spo³eczno-polityczn¹. Uwa¿am, ¿e upolitycz-
nianie jakiejkolwiek spó³ki Skarbu Pañstwa, czyli
wprowadzanie do niej racjonalnoœci, która nie
jest racjonalnoœci¹ ekonomiczn¹, Skarbowi Pañ-
stwa siê nie op³aca. To nie oznacza, ¿e trzeba pry-
watyzowaæ wszystko hurtem. Oznacza to jednak
tyle, ¿e je¿eli spó³ki s¹ Ÿle zarz¹dzane, a takich Ÿle
zarz¹dzanych spó³ek Skarbu Pañstwa – nie
chcia³bym nikogo na tej sali prowokowaæ – jest
w Polsce bardzo du¿o i z tego tytu³u cierpi zaró-
wno pañstwo, jak i obywatele, to jednym ze sposo-
bów zmiany tej sytuacji jest po prostu zmiana
sposobu zarz¹dzania. A jednym ze sposobów
zmiany zarz¹dzania jest wprowadzenie tak¿e w³a-
œcicieli prywatnych. To niekoniecznie musi byæ
zawsze sprywatyzowane w ca³oœci. I mo¿na dys-
kutowaæ, czy to jest najlepszy moment, ale co do
tego, ¿e chcemy zmieniæ sposób zarz¹dzania t¹
wielk¹ spó³k¹, uwa¿am takie posuniêcie za abso-
lutnie zasadne i trafne.

Pan senator Klima prosi³ o odniesienie siê do
pytania o skalê rezerw dewizowych. Od razu chcê
powiedzieæ, ¿e same rezerwy dewizowe nie roz-
strzygaj¹ kwestii ruchów spekulacyjnych czy to
w stosunku do gie³dy, czy to w ogóle w stosunku
do polskiego rynku kapita³owego. Tych rezerw
nigdy zreszt¹ nie uruchamialiœmy po to, ¿eby po-
wstrzymywaæ spekulacjê. Mamy p³ynny, kurso-
wy re¿im, on jest, moim zdaniem, jak na razie
najbardziej efektywnym zabezpieczeniem i po-
winniœmy siê tego re¿imu trzymaæ. Wahanie
w sprawie ERM II z tego w³aœnie siê bierze, ¿e mu-
simy usztywniæ kurs, a nie nale¿y go usztywniaæ
wtedy, gdy na rynkach kapita³owych s¹ tak du¿e
zak³ócenia.

Z tego punktu widzenia te rezerwy uwa¿am za
wystarczaj¹ce dla bezpieczeñstwa ekonomiczne-
go pañstwa, natomiast same w sobie i tak nie po-
wstrzymaj¹ nas one od rynku. P³ytkoœæ rynku
kapita³owego, nierozwiniêcie rynku kapita³owe-
go w pe³ni, to jest powód, ¿e stosunkowo ³atwo
mo¿na poprzez operacje o niewielkiej skali wy-
wo³ywaæ turbulencje. Przejawem tych turbulen-
cji by³y wahania kursu walutowego, których do-
znawaliœmy w poprzednim roku, a te wahania s¹
niekorzystne dla polskich przedsiêbiorców. Co
mo¿na w zwi¹zku z tym zrobiæ? No trzeba oczywi-
œcie utrzymywaæ kursy, i one s¹ utrzymywane,
ale jednoczeœnie rozwijaæ polski rynek kapita³o-
wy zarówno od strony instytucjonalnej, jak i od
strony skali, bo to bêdzie niew¹tpliwie stabilizo-
wa³o ró¿ne zmienne decyduj¹ce o racjonalnoœci
zachowañ gospodarczych.

Panie Marsza³ku, mam wra¿enie, choæ nie jes-
tem pewien, ¿e odpowiedzia³em na wszystkie po-
stawione mi pytania.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Teraz poproszê pani¹ Iwanicz-Drozdowsk¹.

Kandydatka na Cz³onkiniê
Rady Polityki Pieniê¿nej
Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zanotowa-

³am pytania, które by³y skierowane do wszystkich
kandydatów, by³o ich w sumie cztery.

Jak oceniam dzia³alnoœæ NBP i prezesa Naro-
dowego Banku Polskiego? Niew¹tpliwie, bior¹c
pod uwagê ca³okszta³t, to znaczy, zarówno pra-
cê ca³ego zarz¹du Banku Centralnego, jak i gro-
na ekonomistów i specjalistów pracuj¹cych
w Banku Centralnym, nale¿y j¹ oceniæ pozyty-
wnie. Mimo ¿e w czasach kryzysu czy w czasach
zawirowañ na rynku banki prosi³y o dzia³ania
bardziej radykalne ni¿ te podjête, miêdzy inny-
mi o gwarantowanie operacji na rynku miêdzy-
bankowym, takich dzia³añ nie podjêto. Jak siê
okaza³o z perspektywy czasu, to, co zrobiono,
by³o wystarczaj¹ce. Pozytywnie nale¿y oceniæ
tak¿e pracê Rady Polityki Pieniê¿nej. Rada dru-
giej kadencji bardzo dobrze, w moim przekona-
niu, wype³ni³a misjê.

Dwa kolejne pytania dotyczy³y prywatyzacji
Gie³dy Papierów Wartoœciowych i KGHM. Nie
ukrywajmy, ¿e prywatyzacja staje siê sposobem
na ³atanie dziury bud¿etowej, to ju¿ jest prakty-
ka, coœ, co dzieje siê od dawna. Prywatyzacja
Gie³dy Papierów Wartoœciowych jest jak na razie
nieudana, bo nie ma za wielu chêtnych do naby-
cia akcji. Byæ mo¿e z czasem sytuacja na rynku
miêdzynarodowym na tyle siê poprawi, ¿e bê-
dzie mo¿na dokonaæ skutecznej prywatyzacji
polskiej gie³dy. Prowadzone kiedyœ rozwa¿ania,
¿e Warszawa mog³aby staæ siê centrum finanso-
wym dla Europy Œrodkowej i Wschodniej, po-
wsta³y nawet odpowiednie programy w tym za-
kresie, niestety siê nie spe³ni³y i tego prawdopo-
dobnie ju¿ nie uda siê zrobiæ. Prywatyzacja
KGHM, podobnie jak ka¿dej spó³ki Skarbu Pañ-
stwa, budzi kontrowersje, niemniej jednak na-
le¿y uznaæ, ¿e jest to dzia³anie potrzebne, które
w d³ugiej perspektywie mo¿e poprawiæ jakoœæ
dzia³ania tej firmy, a tak¿e zwiêkszyæ jej efekty-
wnoœæ. Niew¹tpliwie sprzeda¿ du¿ego pakietu
akcji tak¿e ratuje, jak wspomnia³am, stan fi-
nansów publicznych.

Rezerwy dewizowe i rezerwy z³ota uwa¿am za
wystarczaj¹ce. Jeœli chodzi natomiast o mo¿li-
woœæ obrony z³otówki, to na rynku walutowym
od wielu, wielu lat nie by³o ¿adnej interwencji.
By³yby to dzia³ania nadzwyczajne, mo¿na po-
wiedzieæ, gdyby zasz³a taka potrzeba. Wpraw-
dzie we wszelkich deklaracjach Narodowego
Banku Polskiego, w tym Rady Polityki Pieniê¿-

nej, jest informacja, ¿e dopuszcza siê podejmo-
wanie takich dzia³añ, niemniej jednak by³aby to
sytuacja ekstremalna. Jeœli za pewien czas po-
jawi siê mo¿liwoœæ przyst¹pienia do ERM II, to
byæ mo¿e wtedy potrzebne bêdzie wykorzystanie
tych rezerw i obrony z³otego. Generalnie do-
œwiadczenia miêdzynarodowe pokazuj¹, ¿e pró-
ba walki banków centralnych z atakami speku-
lacyjnymi jest najczêœciej nieudana. Szczegól-
nie wtedy, kiedy chodzi o ma³e gospodarki,
a Polska jest tak¹ ma³¹ gospodark¹, próba obro-
ny w³asnej waluty najczêœciej koñczy siê niepo-
wodzeniem. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana Andrzeja Rzoñcê.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Andrzej Rzoñca:
Dzieñ dobry pañstwu. Dziêkujê za wszystkie

zadane pytania.
Zacznê od pytania pana senatora Zaj¹ca. Po-

dzielam stanowisko obecnej Rady Polityki Pie-
niê¿nej, zgodnie z którym Polska powinna mo¿-
liwie szybko przyst¹piæ do ERM II i strefy euro
po tym, jak zostanie uzyskane polityczne
poparcie dla niezbêdnych zmian w konstytucji
i innych aktach prawnych. Tego poparcia jak na
razie nie uda³o siê zbudowaæ, ale wtedy, kiedy
zostanie ono zbudowane, Polska powinna, tak
uwa¿am, jak najszybciej przyst¹piæ do strefy
euro. Wszystkie znane opracowania powa¿nych
instytucji badawczych, w tym dwa raporty Na-
rodowego Banku Polskiego, pokazuj¹ bowiem,
¿e korzyœci z przyst¹pienia Polski do strefy euro
s¹ wiêksze ni¿ koszty. Poza tym koszty wprowa-
dzenia wspólnej europejskiej waluty mo¿emy
minimalizowaæ. Podstawowy koszt, czyli rezyg-
nacja z samodzielnej polityki pieniê¿nej, bêdzie
tym mniejszy, im bardziej otwarta bêdzie polska
gospodarka, i im bardziej bêdzie elastyczna. Im
bardziej polska gospodarka bêdzie otwarta, tym
mniejsze znaczenie bêd¹ mia³y dla niej wahania
krajowego popytu, na które krajowa polityka
pieniê¿na czy krajowy bank centralny mog³yby
oddzia³ywaæ. Im bardziej polska gospodarka bê-
dzie elastyczna, im wiêkszy bêdzie w niej zakres
wolnoœci gospodarczej, tym lepiej przedsiêbior-
stwa bêd¹ reagowa³y na ewentualne wstrz¹sy,
a wiêc znowu potrzeba prowadzenia samodziel-
nej polityki pieniê¿nej bêdzie mniejsza. Z cza-
sem, wraz z integrowaniem siê polskiej gospo-
darki z gospodarkami strefy euro, prawdopodo-
bieñstwo szoków asymetrycznych bêdzie mala-
³o. ZapowiedŸ pana premiera, ¿e Polska powin-
na wprowadziæ euro w 2011 r., która pad³a
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w Krynicy, by³a, jeœli przyj¹æ, ¿e mog³oby to oz-
naczaæ, ¿e wprowadzamy euro na koniec roku
2011, czyli od pocz¹tku roku 2012, zapowiedzi¹
ambitn¹, ale nie nierealn¹. Oczywiœcie kryzys fi-
nansowy to zrewidowa³, nie by³o mo¿liwoœci i te¿
nikt nie forsowa³ przyst¹pienia do ERM II, czyli
przedsionka do strefy euro.

Na pytanie o ró¿nice w poziomie rozwoju, o to,
czy w mojej ocenie jest to problem, odpowiem, ¿e
uwa¿am, ¿e ró¿nica w poziomie rozwoju miêdzy
Polsk¹ a krajami nale¿¹cymi do strefy euro jest ar-
gumentem raczej za wczesnym wst¹pieniem do
strefy euro ni¿ przeciwko temu. Przyst¹pienie do
strefy euro powinno przyspieszyæ nasz wzrost go-
spodarczy, takie s¹ w³aœnie z tego przyst¹pienia
korzyœci, a wiêc powinno przyspieszyæ tempo, w ja-
kim bêdziemy nadrabiali dystans dziel¹cy nas od
krajów najbogatszych. Oczywiœcie dostrzegam je-
den problem, którym na pewno powinny zaj¹æ siê
i rz¹d, i Rada Polityki Pieniê¿nej, i Komisja Nadzo-
ru Finansowego. Chodzi o problem unikniêcia
nadmiernego wzrostu popytu po wprowadzeniu
euro. Je¿eli przyst¹pimy do strefy euro, to oczywi-
œcie polskie stopy procentowe spadn¹ g³êboko po-
ni¿ej potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego,
a to bêdzie silny bodziec dla wzrostu popytu, wiêc
powinniœmy znaleŸæ jakieœ instrumenty, które za-
pobiegn¹ przegrzaniu gospodarki.

Je¿eli chodzi o pytanie na temat konsekwen-
cji przyst¹pienia do strefy euro w czasie kryzy-
su, to zgadzam siê z panem profesorem Hausne-
rem, ¿e w pierwszym roku pewnie by siê nam to
nie op³aca³o, bo pozytywne wyniki, jakie osi¹g-
nê³a polska gospodarka, by³y w du¿ym stopniu
rezultatem os³abienia z³otego, które podnios³o
cenow¹ konkurencyjnoœæ polskiego eksportu,
a przede wszystkim sk³oni³o przedsiêbiorstwa
do ograniczenia zapasów dóbr z importu. Dlate-
go, tak jak w innych krajach, mieliœmy du¿y
ujemny wk³ad zmiany stanu zapasów do dyna-
miki PKB, ale by³ on równowa¿ony przez znacz-
n¹ poprawê eksportu netto. S¹dzê, ¿e w kolej-
nych latach – warto przygl¹daæ siê temu, co bê-
dzie siê dzia³o na S³owacji – ten rachunek by³by
pozytywny. Teraz moglibyœmy chocia¿by du¿o
taniej finansowaæ potrzeby po¿yczkowe naszego
bud¿etu.

Odpowiadaj¹c na pytanie dotycz¹ce mojej oce-
ny dzia³alnoœci Narodowego Banku Polskiego,
mogê powiedzieæ, ¿e nie jestem sk³onny wysta-
wiaæ komukolwiek cenzurkê. Je¿eli musia³bym to
zrobiæ, powtórzy³bym to, o czym mówi³em wczeœ-
niej: Narodowy Bank Polski pope³ni³ jeden powa¿-
ny b³¹d, to znaczy, spóŸni³ siê z podwy¿kami stóp
procentowych w latach 2007–2008, co doprowa-
dzi³o do wzrostu inflacji. Gdyby zosta³y one prze-
prowadzone wczeœniej, dzisiaj mielibyœmy ni¿sz¹
inflacjê, a w okresie 2007–2009 – ni¿szy przeciêt-

ny poziom stóp procentowych i pewnie te stopy
procentowe by³yby mniej zmienne. Przypomnê, ¿e
zaczêto je podnosiæ w kwietniu 2007 r., a cykl
podwy¿ek zakoñczy³ siê w po³owie 2008 r., kiedy
kryzys gospodarczy rozprzestrzenia³ siê ju¿ na ca-
³y œwiat. Podobnie jak pozostali kandydaci, reak-
cjê Narodowego Banku Polskiego na kryzys oce-
niam generalnie pozytywnie. NBP w odpowiednim
czasie i w odpowiedniej skali, szczególnie na po-
cz¹tku, obni¿y³ stopy procentowe, szybko zacz¹³
zasilaæ sektor bankowy w p³ynnoœæ z³otow¹ i wa-
lutow¹. Mo¿na mieæ jakieœ zastrze¿enia co do
szczegó³ów, na przyk³ad terminów wprowadzenia
swapów walutowych na franka szwajcarskiego.
Jeœli spojrzy siê na dane, nie ma siê chyba wiêk-
szych w¹tpliwoœci, ¿e Narodowy Bank Polski ode-
gra³ pozytywn¹ i powa¿n¹ rolê, zasilaj¹c banki
w p³ynnoœæ z³otow¹. Znaczenie jego operacji, je¿e-
li chodzi o zasilenie banków w p³ynnoœæ waluto-
w¹, by³o znacznie bardziej ograniczone. Tu du¿o
powa¿niejsz¹ rolê odegrali zagraniczni udzia³ow-
cy polskich banków.

Co do pytania dotycz¹cego prywatyzacji gie³dy,
uwa¿am, ¿e ta idea jest w³aœciwa. Kwesti¹ jest
sposób prywatyzacji. Wydaje siê, ¿e gie³da, tak po-
wiem, przespa³a czas, kiedy mog³a staæ siê powa¿-
nym oœrodkiem w naszym regionie. S¹dzê, ¿e je¿e-
li jej nie sprywatyzujemy, jej rola bêdzie z czasem
marginalizowana.

Je¿eli chodzi o prywatyzacjê KGHM, zgadzam
siê, ¿e dopóki jest on w³asnoœci¹ pañstwa, to w za-
rz¹dzaniu tym przedsiêbiorstwem, tak jak w za-
rz¹dzaniu wieloma innymi, dominuje racjonal-
noœæ polityczna, która w przedsiêbiorstwie nie po-
winna mieæ miejsca. W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e
KGHM powinien byæ prywatyzowany, i to w stop-
niu wiêkszym ni¿ obecnie, tak ¿eby zarz¹dzanie
nim przejê³y prywatne firmy. I by³oby dobrze, gdy-
by tam by³ inwestor bran¿owy.

Czy rezerwy dewizowe s¹ wystarczaj¹ce, aby
chroniæ z³otego przed atakami spekulacyjnymi?
Teraz, szczególnie je¿eli doliczymy do nich elasty-
czn¹ liniê kredytow¹, któr¹ uda³o siê wynegocjo-
waæ z Miêdzynarodowym Funduszem Waluto-
wym, nasze rezerwy s¹ zdecydowanie wy¿sze ni¿
gdy w Polskê uderzy³ kryzys. Wtedy wynosi³y one
oko³o 47 miliardów dolarów, teraz s¹ du¿o, du¿o
wy¿sze. Same rezerwy wynosz¹ 57 miliardów, ale
mamy te¿ 20 miliardów tej elastycznej linii kredy-
towej. Kurs walutowy, by³a ju¿ o tym mowa, jest
p³ynny i Narodowy Bank Polski od wielu, wielu lat
nie przeprowadza interwencji. W mojej ocenie,
dopóki kurs walutowy jest p³ynny, rezerwy walu-
towe s¹ na wystarczaj¹cym poziomie. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan Jan Winiecki.

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.
180 Powo³anie cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej

(kandydat A. Rzoñca)



Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Jan Winiecki:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Przypad³ mi
w udziale obowi¹zek ustosunkowania siê do tych
samych problemów, choæ mo¿e niekoniecznie
w sposób radykalnie ró¿ny. Pozwolê sobie przed-
stawiæ swoje odpowiedzi w tej samej kolejnoœci.

Najpierw kwestia wejœcia do strefy euro. Zga-
dzam siê z moim przedmówc¹, ¿e przed rozpoczê-
ciem globalnego kryzysu finansowego to zadanie
by³o mo¿liwe do wykonania, chocia¿ bardzo am-
bitne, potem oczywiœcie sta³o siê ca³kowicie nie-
wykonalne w tym terminie i dziœ chyba nikt siê na
ten termin nie powo³uje. A w sprawie, czy mamy
swój interes w tym, ¿eby wejœæ do strefy euro jak
najszybciej, zgadzam siê, ¿e powinno to nast¹piæ
tak szybko, jak tylko bêd¹ na to pozwalaæ nasze
warunki ekonomiczne. Przy czym mówi¹c „wa-
runki ekonomiczne”, nie mam na myœli ró¿nic na
poziomie rozwoju, poniewa¿ jest to raczej argu-
ment za wejœciem do obszaru bardziej zintegro-
wanego, dlatego ¿e szybciej nastêpuje tak zwana
konwergencja realna, czyli zmniejszanie tego dy-
stansu. Nie, przez warunki ekonomiczne rozu-
miem tu mo¿liwoœæ realizacji przez Polskê kryte-
riów z Maastricht, z czym obecnie, jak wiemy,
stoimy nie najlepiej. Przy okazji chcia³bym dodaæ
pewn¹ krzepi¹c¹ pod tym wzglêdem uwagê od-
noœnie do deficytów bud¿etowych, o których obe-
cnie bardzo du¿o siê mówi. Ja uwa¿am, ¿e warto
przypomnieæ, jaka jest teraz sytuacja innych kra-
jów. S³upki deficytów bud¿etowych przekraczaj¹
10% PKB w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-
nych, Hiszpanii, Irlandii itd. Mówi siê o tym, ¿e
w ci¹gu dwóch, trzech lat zad³u¿enie pañstwa
przekroczy tam od 90% do 100% PKB, a my w tej
chwili staramy siê unikn¹æ przekroczenia pu³apu
ostro¿noœciowego 55%. Martwiæ siê oczywiœcie
trzeba, ale, jak to jest napisane w literaturze,
„znaj proporcj¹, mocium panie”. I wydaje mi siê,
¿e warto o tym pamiêtaæ.

Wydaje mi siê, ¿e nieporozumieniem jest kwe-
stia S³owacji, która nie wiadomo dlaczego, w ró¿-
nych kontekstach jest podawana jako z³y przy-
k³ad. To jest po prostu nieporozumienie. S³owacja
wesz³a do strefy euro i tak siê akurat sk³ada, ¿e je-
œli chodzi o spadek eksportu, który by³ zreszt¹
bardzo podobny we wszystkich krajach tej ósem-
ki, która wesz³a do Unii Europejskiej w ro-
ku 2004, to na S³owacji by³ on najmniejszy, cho-
cia¿ i tak bardzo du¿y, bo to by³o 21,5% do
III kwarta³u roku 2008, co przy tak ma³ym kraju,
w którym eksport odgrywa du¿¹ rolê, oznacza³o
du¿y spadek PKB. To nie ma ¿adnego zwi¹zku
z tym, ¿e do strefy euro S³owacja wesz³a za wczeœ-
nie czy w niew³aœciwym momencie. Kryzys jej
w niczym specjalnie nie zaszkodzi³, poza wzro-
stem gospodarczym wynikaj¹cym ze spadku po-

pytu w zachodniej Europie. Fakt, ¿e by³a w strefie
euro, spowodowa³, ¿e ocena prawdopodobieñ-
stwa niezdolnoœci sp³acenia d³ugów zagranicz-
nych by³a znacznie lepsza ni¿ ocena tych krajów,
które wesz³y do Unii Europejskiej, ale w strefie je-
szcze siê nie znalaz³y.

Pad³o tu te¿ pytanie dotycz¹ce systemu emery-
talnego. W tej sprawie niemal¿e w ogóle siê nie wy-
powiada³em. Pamiêtam tylko jedn¹ swoj¹ wypo-
wiedŸ na ten temat. Pan doktor Andrzej Bratkow-
ski zwraca³ uwagê na to, i¿ to, o czym siê mówi, ¿e
chce siê coœ zabraæ czy przenieœæ, w gruncie rze-
czy dotyczy pieniêdzy, które niemal¿e automaty-
cznie fundusze emerytalne przynosz¹ z powrotem
w postaci zakupu obligacji skarbowych. To, kto
bêdzie tym zarz¹dza³, nie ma ¿adnego wp³ywu na
wysokoœæ emerytur, mo¿e nawet nie mieæ wp³ywu
na strukturê emerytur. Dlaczego? Bo przecie¿ te
pieni¹dze mog¹ byæ wyp³acane przez OFE. W ka¿-
dym razie wydaje mi siê, ¿e to jest sprawa, któr¹ ja
siê prawie w ogóle nie zajmowa³em.

Ocena NBP i Rady Polityki Pieniê¿nej. Powie-
dzia³bym, ¿e w okresie kryzysu NBP zrobi³ abso-
lutne minimum tego, co by³o potrzebne. I to mini-
mum wystarczy³o. A wiêc nie widzê tu specjal-
nych powodów… Jeœli chodzi o ocenê Rady Polity-
ki Pieniê¿nej, to mam wiêcej w¹tpliwoœci, bo rada
rzeczywiœcie, jak powiedzia³ pan doktor Rzoñca,
nie zareagowa³a na zmiany w naszej gospodarce,
a przecie¿ mo¿na by³o zaobserwowaæ w 2006 r.
dwa kolejne przyspieszenia poda¿y pieni¹dza.
Jak wiadomo, powinno to w przysz³oœci skutko-
waæ najpierw przyspieszeniem wzrostu gospodar-
czego, co nast¹pi³o w 2007 r., a nastêpnie po dwu-
nastu, osiemnastu miesi¹cach, jak wynika z ba-
dañ empirycznych, powinno to siê prze³o¿yæ na
inflacjê. Interwencja by³a potrzebna na prze³omie
roku 2006/2007. Ona nie nast¹pi³a i konsekwen-
cje by³y takie, o jakich mówi³ pan doktor Rzoñca.
Rynek widz¹c, ¿e rada nie dostrzega zagro¿eñ in-
flacyjnych, sam zacz¹³ podnosiæ stopy procento-
we. A wiêc rada poprzez brak dzia³ania sama nie-
co zmarginalizowa³a siê w pewnym okresie. To
by³by taki dodatek.

Jeœli idzie o KGHM i prywatyzacjê, to myœlê, ¿e
moje stanowisko w tej sprawie jest doskonale
znane. Tym, co w polskiej transformacji funkcjo-
nuje dobrze albo bardzo dobrze, jest generalnie
sektor prywatny. Wiemy, ¿e to, co pan profesor
Hausner nazwa³ mechanizmem nie tyle gospo-
darczym, ile spo³eczno-politycznym w odniesie-
niu do sfery gospodarki, na przyk³adzie stoczni,
górnictwa wêglowego i innych przyk³adów fun-
kcjonuje, ³agodnie mówi¹c, nie najlepiej. Dlatego
popieram prywatyzacjê i KGHM, i sektora energe-
tycznego, i generalnie prywatyzacjê w sferze pro-
dukcyjnej. Przyczyni siê to do wzrostu wydajnoœci
naszej gospodarki.

Nastêpna kwestia – gie³da. Byæ mo¿e szansa na
to, ¿ebyœmy stali siê potentatem regionalnym, je-
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szcze nie zosta³a stracona. Ale ¿eby tak siê zdarzy-
³o, inwestorem musia³aby byæ jakaœ wielka gie³da
œwiatowa, na przyk³ad gie³da londyñska czy
gie³da nowojorska. Wtedy my bylibyœmy regional-
nym oddzia³em tej¿e gie³dy. Gdyby nam to siê
uda³o, wtedy mielibyœmy zapewniony sukces re-
gionalny. Z tego, co s³yszê i czytam,wynika, ¿e ci
wielcy albo nie kwapi¹ siê do tego, albo zostali
zniechêceni – nie wiem. W ka¿dym razie sprawy
nie znam bli¿ej. Koncepcjê mam tak¹, jak¹ w tej
chwili przedstawi³em.

Jeœli idzie o rezerwy, o to, czy s¹ wystarcza-
j¹ce, o ataki spekulacyjne, to pani profesor Iwa-
nicz-Drozdowska powiedzia³a, ¿e generalnie in-
terwencje koñcz¹ siê Ÿle w ma³ych krajach. Do-
da³bym, ¿e by³em te¿ tego œwiadkiem w du¿ym
kraju, kiedy by³em dyrektorem wykonawczym
w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
Widzia³em jak jeden z najwiêkszych krajów, jeœ-
li idzie o œwiatowe rynki finansowe, Wielka Bry-
tania, rzuci³ rêcznik na ring, kiedy kanclerz La-
mont wystrzela³ ca³¹ amunicjê, czyli 20 miliar-
dów funtów, które dosta³ od Miêdzynarodowego
Funduszu Walutowego. Potem i tak musia³
uwolniæ kurs funta, wtedy funkcjonuj¹cy
w sztywnych relacjach do marki i innych walut
krajów Unii Europejskiej, czy te¿ wtedy jeszcze
jej poprzedniczki – Europejskiej Wspólnoty Go-
spodarczej.

Zawsze pokazujê moim studentom, kiedy uczê
podstaw miêdzynarodowego handlu i finansów,
w jakiej relacji do dziennych obrotów walutowych
pozostaj¹ ró¿ne wskaŸniki. Jednym z tych wskaŸ-
ników s¹ w³aœnie rezerwy trzydziestu najwiêk-
szych krajów œwiata. Z ostatnich rachunków, któ-
re robi³em na koniec wieku, wynika, ¿e jest to
mniej wiêcej 85%… Rezerwy dewizowe trzydzie-
stu najwiêkszych krajów wynosz¹ 85% dziennych
obrotów. Proszê pañstwa, rzeczywiœcie najwa¿-
niejsze jest to, o czym mówi³ pan profesor Haus-
ner, mianowicie kwestie relacji wydajnoœci pracy
i tego, jak my bêdziemy na tym polu wygl¹daæ. Ge-
neralnie wygl¹daliœmy dobrze albo nawet bardzo
dobrze, nasz przemys³ przetwórczy piêtnaœcie lat
przed rozpoczêciem kryzysu mia³ wydajnoœæ pra-
cy trzy-, czterokrotnie wy¿sz¹ ni¿ kraje starej
Unii. Myœlê, ¿e ten trend, mimo pewnych zygza-
ków w ostatnim okresie, zostanie przywrócony i to
bêdzie wa¿ne, a nie iloœæ rezerw finansowych.

Wydaje mi siê, ¿e odpowiedzia³em, Panie Mar-
sza³ku, na wszystkie pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Ryszka, pan senator Korfanty, pan

senator Zaj¹c, pan senator Andrzejewski.

Proszê zapisywaæ siê do g³osu.
Potem pan senator Wojciechowski, pan sena-

tor Klima.
Czy jeszcze ktoœ siê zg³asza? Nie.
Czy mogê w takim razie zamkn¹æ listê?
Nie s³yszê protestów, wiêc zamykam listê pyta-

j¹cych.
Proszê o to, ¿eby pytania kierowaæ do konkret-

nych kandydatów, bo mamy a¿ czterech kandy-
datów.

Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana doktora Rzoñcy. Ja tak

pobie¿nie przelecia³em pañsk¹ publicystykê i za-
uwa¿y³em, ¿e w trakcie wyborów parlamentar-
nych w 2007 r. przyk³ada³ pan na oœlep partii
rz¹dz¹cej. Odniosê siê tu tylko do jednego tekstu
z „Wall Street Journal Polska”. Napisa³ pan, ¿e
prawdziwy deficyt bud¿etowy wynosi 50 miliar-
dów z³. Wtedy, kiedy Polska by³a w najlepszym
okresie rozwoju, kiedy by³a kotwica bud¿etowa,
kiedy by³o tylko18,5 miliarda deficytu, pan pisa³,
¿e rzeczywisty deficyt wynosi 50 miliardów z³.

A zatem mam pytanie: skoro dzisiaj rz¹d przy-
zna³, ¿e deficyt wynosi 52 miliardy z³, ile wynosi
rzeczywisty deficyt wed³ug pana?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Pan senator Korfanty, proszê.
Zadajemy po trzy pytania, tak jak mówi³ pan

marsza³ek.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie, chcia³bym zadaæ pytanie pa-

nu profesorowi Hausnerowi, doktorowi Rzoñcy
i pani profesor, bo pan profesor Winiecki w³aœci-
wie na nie odpowiedzia³. Sprawa dotyczy d³ugu
publicznego. Pan profesor Winiecki powiedzia³,
mówi¹c o d³ugu publicznym…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Troszkê
proszê przybli¿yæ siê do mikrofonu.)

…a tak¿e o deficycie bud¿etowym, ¿e w³aœciwie
nie ma wielkiego strachu, bo inne kraje typu Wiel-
ka Brytania, Stany Zjednoczone maj¹ deficyt wiê-
kszy, a tak¿e wiêkszy d³ug publiczny. Ale przecie¿
to nie jest ta miara, nie mo¿na porównywaæ Sta-
nów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do Polski,
bo to s¹ inne gospodarki. Chcia³bym przypom-
nieæ, ¿e w 2010 r., jeœli doliczymy deficyt bud¿eto-
wy w wysokoœci 52 miliardów z³, d³ug publiczny

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.
182 Powo³anie cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej

(kandydat J. Winiecki)



bêdzie wynosi³ oko³o 740 miliardów z³ – to jest
doœæ gigantyczna kwota – a sp³aty kwot z poprzed-
nich lat bud¿etowych prze³o¿¹ siê na niebagatel-
n¹ kwotê a¿ 35 miliardów z³. Ja chcia³bym…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, proszê uprzejmie o pytanie.)

Zaraz, Pani Marsza³ek, zadam pytanie. Jeszcze
momencik.

Chcia³bym zapytaæ trzech kandydatów, oprócz
pana profesora Winieckiego: czy uwa¿aj¹ pañ-
stwo, ¿e tak wysoki d³ug publiczny nie jest zagro-
¿eniem dla dalszego i szybszego rozwoju gospo-
darczego Polski? A tak¿e jakie rady mielibyœcie
dla ministra Rostowskiego czy premiera Tuska,
aby opisan¹ sytuacjê zmieæ?

(Senator Czes³aw Ryszka: Niech siê podadz¹
do dymisji.)

Zaniepokojenie t¹ spraw¹ wyra¿a³a… Jeszcze
jedno zdanie. Zaniepokojenie t¹ spraw¹ wyra¿a³a
tak¿e Konfederacja Pracodawców Polskich, wyra-
¿a³o tak¿e, w liœcie skierowanym w tej sprawie do
premiera Donalda Tuska, kilkunastu ekonomi-
stów. Prosi³bym o ustosunkowanie siê do tych
kwestii. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie, pan senator Stanis³aw Za-

j¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Ja mam pytanie do pani profesor.
Pani Profesor, ja bym wróci³ do kwestii euro

i prosi³bym o odpowiedŸ na te pytania, na które
przed pani¹ odpowiadali inni pañstwo. Jedno-
czeœnie zada³bym pytanie uzupe³niaj¹ce w kon-
tekœcie wypowiedzi pana doktora Rzoñcy o tym,
¿e w zasadzie nasze przyst¹pienie do strefy euro
napotyka na problem polegaj¹cy na brakach
w przepisach konstytucyjnych. To by³a bardzo
obszerna wypowiedŸ, sprowadzaj¹ca siê do tego,
¿e je¿eli dostosujemy pod wzglêdem konstytucyj-
nym nasze przepisy, to w zasadzie sytuacja go-
spodarcza – przynajmniej ja tak to zrozumia³em –
nie bêdzie mia³a wiêkszego znaczenia dla przy-
st¹pienia do strefy euro. Zreszt¹ pan to bardzo
szeroko uj¹³, ¿e euro s³u¿y rozwojowi itd. A wiêc
sprawa, któr¹ zaznacza³ pan profesor Hausner,
¿e kwestie gospodarcze maj¹ zasadnicze znacze-
nie i przyst¹pienie do strefy euro bêdzie raczej
w dalszej perspektywie – z uwagi chocia¿by na to,
co w tej chwili siê dzieje w naszej gospodarce –
a wiêc jest tu perspektywa oddalona, dla pana
doktora nie ma jakiegoœ rozstrzygaj¹cego zna-
czenia. Jak pani profesor to ocenia? Chcia³bym

us³yszeæ stanowisko w tym zakresie, jak równie¿
stanowisko odnosz¹ce siê do tych dywagacji czy
te¿ wyst¹pieñ – tu ju¿ nie mówiê, czy w sferze am-
bitnej, czy mniej ambitnej – w kwestii odpowie-
dzialnoœci za pañstwo pana premiera Donalda
Tuska, stanowisko odnosz¹ce siê do tych krynic-
kich wypowiedzi.

I jednoczeœnie, patrz¹c na pani…
(G³osy z sali: Krynickich?)
Tak, krynickich wypowiedzi.
Patrz¹c na pani dokonania naukowe, badania,

chcê siê odnieœæ do jednego fragmentu. Za klu-
czowe nurty swoich badañ uwa¿a pani profesor
miêdzy innymi: bezpieczeñstwo i stabilnoœæ fi-
nansow¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem roli
banków, sieæ bezpieczeñstwa finansowego, w tym
regulacje ostro¿noœciowe, ekonomikê instytucji
bankowych, integracjê rynku finansowego, us³u-
gi finansowe. Czy pani profesor mog³aby troszecz-
kê rozwin¹æ ten element?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê teraz uprzejmie o decyzjê pañstwa, do

których kierowane by³y pytania, w jakiej kolejno-
œci bêd¹ pañstwo odpowiadaæ.

Mo¿e pan profesor Hausner jako pierwszy.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Jerzy Hausner:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Do mnie by³o

zaadresowane pytanie pana senatora Korfantego
dotycz¹ce d³ugu publicznego. Ja uwa¿am, ¿e to
jest bardzo powa¿ny problem, nie tylko ze wzglê-
du na skalê, ale tak¿e ze wzglêdu na bardzo szybki
przyrost d³ugu publicznego. Zwracam uwagê, ¿e
w tym roku dyskutujemy o tym – bo oficjalnych
danych jeszcze nie ma – czy przekroczymy pier-
wszy próg ostro¿noœciowy zapisany w naszym
ustawodawstwie na poziomie 50%. A do tego ju¿
widzimy, zreszt¹ pan profesor Winiecki te¿ o tym
wspomnia³, tê liniê obrony w postaci 55% w per-
spektywie nastêpnego roku. A wiêc skala tego jest
problemem, choæby tylko ze wzglêdu na nasze
ustawodawstwo i nasz¹ konstytucjê. Jesteœmy
niew¹tpliwie w obszarze, który ustawodawca
okreœli³ jako strefê pewnego zagro¿enia, ale jedno-
czeœnie, co jest powa¿niejszym problemem, jest
tu te¿ dynamika d³ugu.

I tu jest jeszcze jedna kwestia. W istocie musi-
my zawsze patrzeæ… No bo co robimy z d³ugiem?
Musimy finansowaæ ten d³ug, po¿yczaj¹c œrodki
finansowe. I tu pytanie zasadnicze o warunki po-
¿yczania tych œrodków finansowych. Chcê powie-
dzieæ, ¿e powodem do pewnego zmartwienia jest
równie¿ to, ¿e – choæ owszem, dzisiaj Polska ma,
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i zdecydowanie trzeba siê z tym zgodziæ, stabilny
rz¹d, ma stabilny ustrój, ma siln¹ gospodarkê
i z powodzeniem po¿ycza pieni¹dze – jeœli porów-
nuje siê warunki samego ubezpieczenia d³ugu, bo
ja nie mówiê o odsetkach, do tych z 2005 r., to dzi-
siaj po¿yczamy siedmiokrotnie dro¿ej. To ozna-
cza, ¿e owszem, bêdziemy mogli dalej po¿yczaæ,
ale bêdzie to nakrêca³o spiralê zad³u¿enia.
W zwi¹zku z tym oczywiœcie potrzebne s¹ jakieœ
dzia³ania. Jako ekonomista mogê powiedzieæ, ¿e
s¹ tylko trzy sposoby dzia³ania w takiej sytuacji:
albo trzeba podnosiæ podatki – bo sprawa sprowa-
dza siê w ostatecznoœci do tego, ¿e aby radziæ so-
bie z d³ugiem, musimy sobie poradziæ z deficytem;
albo trzeba ograniczyæ wydatki; albo trzeba tak
przesun¹æ niektóre wydatki, aby one przynosi³y
wy¿sze efekty rozwojowe, wzrostowe, i w zwi¹zku
z tym generowa³y dochody przysz³ego okresu. In-
nych mo¿liwoœci w polityce gospodarczej nie ma.
A jak po³¹czyæ te trzy elementy? Oczywiste jest, ¿e
w ostatniej kolejnoœci trzeba rozwa¿aæ podnosze-
nie podatków, bo ono zawsze obni¿a aktywnoœæ
gospodarcz¹, zw³aszcza jeœli chodzi o podatki
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. A wiêc le-
piej by³oby siêgaæ po instrumenty z drugiej i trze-
ciej grupy. Niemniej jednak to s¹ te trzy rodzaje
dzia³añ, które musz¹ byæ w polityce gospodarczej
jakoœ uwzglêdniane.

Czy w zwi¹zku z tym wszystkim nale¿y sytuacjê
uwa¿aæ za katastrofaln¹? Nie. Opinia wyra¿ona
tutaj przez pana profesora Winieckiego jest opi-
ni¹ o tyle zasadn¹, ¿e s¹ oczywiœcie kraje od nas
bogatsze i silniejsze, które jednak maj¹ dzisiaj
wy¿szy poziom zad³u¿enia, równie¿ dlatego, ¿e
przyjê³y trochê inny sposób reakcji na kryzys.
Ale jednoczeœnie trzeba powiedzieæ, ¿e my musi-
my patrzeæ na nasz problem, bo musimy go od-
nosiæ do monetyzacji polskiej gospodarki, do
skali monetyzacji polskiej gospodarki. Nie ma
¿adnego takiego dowodu, który ekonomista
móg³by z ca³ym powodzeniem przywo³aæ i po-
wiedzieæ: 60% to jest ta rzeczywista granica, po
której przekroczeniu zaczyna siê ju¿ strefa nie-
szczêœcia. Tê wielkoœæ wziêliœmy po prostu
z traktatu z Maastricht i st¹d, ¿e jest to kryte-
rium wejœcia do Unii Europejskiej. A wiêc byæ
mo¿e jeszcze wy¿szy poziom zad³u¿enia na-
prawdê nie spowodowa³by ¿adnych bardzo po-
wa¿nych perturbacji. Ale lepiej tego nie testo-
waæ. To jest wa¿ne: lepiej tego nie testowaæ, nie
testowaæ polskiej konstytucji, polskiego usta-
wodawstwa, lepiej po prostu prowadziæ polity-
kê, w ramach której unika siê bycia w strefie za-
gro¿enia. A je¿eli jednak ktoœ w takiej sytuacji
by siê znalaz³, to najmniej odpowiedzialnym
dzia³aniem by³oby zrzucanie odpowiedzialnoœci
na innych. Najbardziej odpowiedzialne jest
wziêcie siê za rozwi¹zywanie problemów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Mo¿e pani?
Pani Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska.

Kandydatka na Cz³onkiniê
Rady Polityki Pieniê¿nej
Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Odpowiadam

na pytanie pana senatora Korfantego dotycz¹ce
d³ugu publicznego. Rzeczywiœcie d³ug publiczny
jest wysoki, wed³ug metodyki ESA 95 przekroczy
czy te¿ siêgnie 7% PKB, czyli grubo powy¿ej… de-
ficyt, przepraszam, deficyt jest wysoki i przekro-
czy ten próg, jaki ustalono miêdzy innymi w trak-
tacie z Maastricht. Jest to w d³ugiej perspektywie
niew¹tpliwie zagro¿enie dla rozwoju gospodarcze-
go i dla stabilnoœci polskiej gospodarki, niemniej
jednak tak wysoki deficyt wynika miêdzy innymi
z dzia³ania automatycznych stabilizatorów kon-
iunktury, jest to jeden z ubocznych ich efektów.
Remedium, które na pewno ciê¿ko zastosowaæ
ka¿demu rz¹dowi, to g³êbokie reformy systemu fi-
nansów publicznych, które przez wiele lat by³y
obiecywane, ale do tej pory skutecznie nie zosta³y
przeprowadzone.

Ze wzglêdu na to, co siê dzieje w innych kra-
jach, rzeczywiœcie jesteœmy w dobrym towarzy-
stwie – Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, je-
szcze inne kraje maj¹ podobnie z³¹ sytuacjê.
Przeprowadzamy procedurê nadmiernego defi-
cytu, ale w zwi¹zku z tym, co nas czeka w roku
2012, powinniœmy siê z tym problemem uporaæ.
Wymaga to zatem podjêcia, jak s¹dzê, radykal-
nych dzia³añ, ¿eby w miarê mo¿liwoœci deficyt
sektora finansów publicznych i deficyt bud¿eto-
wy ograniczyæ.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Za-
j¹ca w kwestii wejœcia Polski do strefy euro. Nie-
w¹tpliwie koniecznoœæ wprowadzenia zmian
w przepisach, w tym konstytucji, tudzie¿ wielu
innych aktów prawnych, jest dzia³aniem niezbê-
dnym, niemniej jednak kwestia wejœcia Polski do
strefy euro to tak¿e kwestia spe³nienia kryteriów
konwergencji nominalnej, a wed³ug stanu na
styczeñ i raportu Ministerstwa Finansów
spe³niamy w tej chwili tylko jedno kryterium, do-
tycz¹ce d³ugoterminowych stóp procentowych.
Jest to zdecydowanie za ma³o.

Jeœli chodzi o konwergencjê realn¹, to s¹ takie
dwie kluczowe sfery, które zazwyczaj s¹ podda-
wane analizie. Pierwsza to struktura tworzenia
produktu krajowego brutto. I tutaj polska gospo-
darka trochê odbiega od gospodarki w strefie eu-
ro, g³ównie jeœli chodzi o znaczenie przemys³u
i sektora us³ug, niemniej jednak ró¿nice nie s¹
drastyczne. W Polsce mniejsz¹ rolê odgrywa sek-
tor poœrednictwa finansowego, miêdzy innymi
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sektor bankowy, i z tego wzglêdu ta struktura go-
spodarki jest wzglêdnie ró¿na. Drug¹ sfer¹ jest
struktura konsumpcji, struktura popytu. I tutaj
s¹ ju¿ znacznie wiêksze ró¿nice miêdzy tym, co
jest w Polsce, a tym, co jest w strefie euro. Warto
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w strukturze popytu
gospodarstw domowych w Polsce zdecydowana
wiêkszoœæ wydatków to s¹ wydatki na ¿ywnoœæ
i na mieszkania – zdecydowanie mniej ich jest
w gospodarstwach z krajów strefy euro. Z tego
wzglêdu jesteœmy w wiêkszym stopniu nara¿eni
na pewne szoki asymetryczne. Poniewa¿ jednak
nasze wejœcie do strefy euro to jest raczej pieœñ
przysz³oœci – w tej chwili rynek dyskontuje we-
jœcie do strefy euro w latach 2017–2020, wiêc jest
to dosyæ odleg³a perspektywa – s¹dzê, ¿e przez te
x lat uda nam siê w jakiœ sposób jeszcze zniwelo-
waæ tê ró¿nicê, chocia¿by ze wzglêdu na fakt, ¿e
PKB per capita bêdzie siê, miejmy nadziejê,
zwiêkszaæ.

Od strony formalnej braki w przepisach czy ko-
niecznoœæ wprowadzenia zmian w konstytucji,
która wymaga… W wiêkszoœci s¹ to rzeczy niezbê-
dne i niew¹tpliwie wa¿ne.

Jeœli chodzi o sprawy rozwiniêcia bezpieczeñ-
stwa i stabilnoœci finansowej, to nie wiem, czy dob-
rze wyczu³am intencje pana senatora. Nie wiem,
ale chodzi chybanieoprzybli¿aniemojegodorobku,
a bardziej o stosunek do tego, jakie to ma znaczenie
dla prowadzenia polityki pieniê¿nej. Niew¹tpliwie
stabilnoœæ finansowa, stabilnoœæ systemu finanso-
wego jest jednym z elementów kluczowych dla pro-
wadzenia polityki pieniê¿nej, miêdzy innymi z racji
tego, ¿e tylko stabilny system finansowy pozwala na
prawid³owe funkcjonowanie mechanizmów trans-
misji monetarnej, tylko wtedy mo¿na w sposób wia-
rygodny i rzetelny prowadziæ politykê pieniê¿n¹. Je-
¿eli system finansowy jest niestabilny albo wykazu-
je du¿¹ wra¿liwoœæ na te kwestie, to wtedy funkcjo-
nowanie tychmechanizmów jest istotnie zaburzone
i politykê pieniê¿n¹ prowadzi siê trudniej. Jest te¿
druga strona medalu. Polityka pieniê¿na sama mo-
¿e w jakiœ sposób stymulowaæ niebezpieczne zacho-
wania systemu finansowego. Doskonale pokaza³a
to sytuacja w Stanach Zjednoczonych po ataku ter-
rorystycznym i po poluzowaniu polityki monetarnej
FED. Doprowadzi³o to do powstania tak zwanych
b¹bli spekulacyjnych i niestety z czasem tak¿e do
powa¿nych perturbacji na rynku finansowym. Z ra-
cji tego, ¿e jest to jedna z moich specjalizacji badaw-
czych, tow³aœnie rolêwocenie tego typuzjawisk po-
strzega³abym jako moj¹ najwa¿niejsz¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê uprzejmie, pan Andrzej Rzoñca.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Andrzej Rzoñca:

Bêdê odpowiada³ na pytania zgodnie z kolejno-
œci¹ ich zg³oszenia.

Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce rzeczywistego
poziomu deficytu, to odpowiedŸ ju¿ w³aœciwie
pad³a: mieœci siê on w przedziale 6–7% PKB, czyli
oko³o 100 miliardów z³. Sposób obliczania tego
przedstawi³em w tym swoim artykule, który pan
senator przytacza³. Deficyt sektora finansów pub-
licznych to nie tylko deficyt bud¿etu, ale te¿ pozo-
sta³ych jednostek sektora finansów publicznych.
Poza tym wed³ug naszej krajowej metodologii li-
czenia deficytu transfery do OFE czy, szerzej, ko-
szty reformy emerytalnej s¹ traktowane jako roz-
chody, a nie wydatki, w zwi¹zku z tym deficyt jest
zani¿any o kwotê kosztów reformy emerytalnej.
Dodatkowo do tej kwoty 52 miliardów nale¿a³oby
doliczyæ saldo, a w tym roku w³aœciwie deficyt
œrodków europejskich…

(Senator Czes³aw Ryszka: Pan siê teraz nara¿a
Platformie.)

Wydawa³o mi siê, ¿e pan zada³ to pytanie, wiêc
panu odpowiadam.

£¹cznie sumuje siê to do mniej wiêcej 7% PKB
i kwoty, o której ju¿ wspomnia³em. I nie jest to
specjalna tajemnica, te dane publikuje, tak jak
i wczeœniej, Eurostat…

(Senator Czes³aw Ryszka: Minister finansów
siê z tym nie zgadza.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Co to za dyskusja?)
(Senator Piotr G³owski: Proszê nie przeszka-

dzaæ.)
Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce skutków d³u-

gu i deficytu, to znowu mogê powiedzieæ, ¿e skutki
d³ugu i deficytu s¹ szkodliwe dla gospodarki. I to
jest elementarz ekonomii. Deficyt, po pierwsze,
oznacza wy¿sze podatki. Je¿eli dzisiaj zaci¹gamy
d³ug, to kiedyœ trzeba go bêdzie sp³aciæ, a przynaj-
mniej trzeba bêdzie sp³acaæ odsetki od tego d³ugu.
Na to zaœ pañstwo bêdzie potrzebowa³o œrodków,
wiêc bêdzie musia³o podnieœæ podatki. Po drugie,
dzisiejszy deficyt oznacza wiêksz¹ niepewnoœæ
odnoœnie do przysz³ych podatków. Wiadomo, ¿e
podatki w jakiejœ perspektywie bêd¹ musia³y
wzrosn¹æ, ale nie wiadomo, kiedy i o ile. Po trze-
cie, wy¿szy deficyt oznacza pogorszenie struktury
wydatków. Wraz z pojawieniem siê kosztów ob-
s³ugi d³ugu s¹ wypychane inne wydatki. Zazwy-
czaj s¹ to wydatki prorozwojowe, bo koszty polity-
czne ograniczenia wydatków prorozwojowych s¹
mniejsze ni¿ odbieranie przywilejów socjalnych.
Dziury w drogach nie protestuj¹… To znaczy, dro-
gi nie protestuj¹ przeciwko temu, ¿e s¹ dziurawe,
mo¿e tak. Ponadto deficyt zu¿ywa prywatne osz-
czêdnoœci. Oczywiœcie jest mowa o czymœ takim
jak ekwiwalencja ricardiañska, ale w kraju takim
jak Polska, gdzie wiele gospodarstw napotyka na
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barierê p³ynnoœci, ta ekwiwalencja ricardiañska
nie zachodzi, a wiêc gospodarstwa domowe nie
zwiêkszaj¹ swoich oszczêdnoœci o kwotê równ¹
deficytowi. Kolejny koszt deficytu to przep³ywy
kapita³u do kraju i z kraju, a w konsekwencji wa-
hania kursu utrudniaj¹ce rozwijanie miêdzyna-
rodowej wymiany handlowej i w efekcie dyfuzja
wiedzy, jak wytwarzaæ efektywnie. No bo je¿eli jest
jakiœ problem z wahaniami kursu, to w³aœnie taki,
¿e wtedy bardziej niepewne staje siê rozwijanie
dzia³alnoœci w sektorach tradeables, czyli w sek-
torach wytwarzaj¹cych dobra podlegaj¹ce wy-
mianie miêdzynarodowej, zmienia siê struktura
gospodarki. Je¿eli spada udzia³ wymiany miêdzy-
narodowej w PKB to mamy mniejsze mo¿liwoœci
uczenia siê zagranicznych standardów, mniejsze
mo¿liwoœci importowania zagranicznych techno-
logii, w ogóle s¹ mniejsze mo¿liwoœci importowa-
nia dóbr wytwarzanych za granic¹ lepiej b¹dŸ ta-
niej. I wreszcie deficyt, jeœli jest utrzymywany
przez zbyt d³ugi czas, prowadz¹c do eksplozji d³u-
gu publicznego, w koñcu koñczy siê kryzysem.
Polska dwukrotnie przesz³a takie kryzysy – w koñ-
cu lat siedemdziesi¹tych i w koñcu lat osiemdzie-
si¹tych.

Aby zatrzymaæ wzrost d³ugu publicznego, to
znowu… Tutaj odpowiedŸ na pytanie o to ju¿
pad³a. Trzeba usun¹æ Ÿród³o wzrostu d³ugu pub-
licznego, czyli trzeba usun¹æ deficyt. Ale ¿eby
usun¹æ deficyt, trzeba albo podnieœæ podatki, al-
bo obni¿yæ wydatki. Przynajmniej miêdzy ekono-
mistami jest zgoda, ¿e podatki w Polsce nie s¹
zbyt niskie. Skoro tak, to trzeba ograniczyæ roz-
dête wydatki pañstwa, a to, co jest rozdête w na-
szym kraju, to wydatki socjalne. Je¿eli porówna-
my relacje wydatków publicznych do PKB w na-
szym kraju do relacji wydatków publicznych do
PKB w krajach wysokorozwiniêtych wtedy, kiedy
znajdowa³y siê na naszym obecnym poziomie
rozwoju, to oka¿e siê, ¿e nasze wydatki s¹ o oko³o
1/3 wy¿sze, ni¿ by³y w tamtych krajach. Tutaj
mo¿na powo³aæ siê nawet na przyk³ad Szwecji.
U nas s¹ bardziej rozbudowane, rozdête wydatki
socjalne ni¿

w Szwecji wtedy, kiedy znajdowa³a siê na na-
szym poziomie rozwoju. Gdybyœmy szli szwedzk¹
drog¹, to przy obecnym poziomie rozwoju mieli-
byœmy wydatki nie na poziomie ponad 45% PKB,
ale na poziomie 30% PKB, a tak naprawdê to jesz-
cze nieco mniejsze. W zwi¹zku z tym, je¿eli chce
siê zatrzymaæ przyrost d³ugu publicznego, to trze-
ba coœ zrobiæ z wydatkami publicznymi. Trzeba
przyhamowaæ ich wzrost tak, ¿eby w jakiejœ per-
spektywie najpierw zlikwidowaæ deficyt i póŸniej,
wraz ze spadkiem relacji wydatków publicznych
do PKB, ¿eby móc obni¿aæ ciê¿ary podatkowe. To
dotyczy sfery ekonomii, a oprócz tego jest jeszcze
koniecznoœæ zbudowania poparcia dla tych

zmian. Mnie nie jest znany katalog zmian, które
by³yby szeroko popierane i skutkowa³y ogranicze-
niem wydatków. Wiem za to o dziesi¹tkach zmian,
które s¹ potrzebne i powinny byæ wprowadzone
tak, ¿eby obni¿yæ wydatki.

Na koniec powrócê jeszcze do wczeœniejszego
pytania pana senatora Zaj¹ca, bo mam wra¿enie,
¿e tutaj dosz³o do jakiegoœ nieporozumienia. Otó¿
ja nie twierdzê, ¿e nie ma innych przeszkód ni¿ po-
lityczne, jeœli chodzi o wprowadzenie wspólnej eu-
ropejskiej waluty w naszym kraju. Nie spe³niamy
kryteriów konwergencji, a je¿eli chcemy wst¹piæ
do strefy euro, to powinniœmy je spe³niaæ. Ale jest
to dodatkowy argument za tym, ¿ebyœmy szybko
przyst¹pili do strefy euro, bo szybkie spe³nienie
kryteriów konwergencji po prostu nam siê op³aca.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Jaka jest perspek-
tywa?)

Najpierw musi byæ spe³niony ten pierwszy wa-
runek, póŸniej wst¹pimy do przedsionka strefy
euro, czyli ERM II, bêdziemy tam dwa lata, w ko-
lejnym roku bêdziemy oceniani pod tym wzglê-
dem, na ile wype³niliœmy kryteria…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: To jaka jest realna
perspektywa?)

Wierzê, ¿e uda nam siê to w czasie kadencji tej
Rady Polityki Pieniê¿nej. Wierzê, ¿e euro bêdzie
wprowadzone w Polsce przed 2015 r. czy do
2015 r. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam uprzejmie pana Jan Winieckiego.
Proszê, Panie Profesorze…
(G³os z sali: Jeszcze senator…)
Przepraszam bardzo, nie zwróci³am uwagi. Do-

brze.
W takim razie ostatnie trzy pytania, jak rozu-

miem. Pan senator chce jeszcze jedno dodaæ. Li-
sta by³a ju¿ zamkniêta, ale…

To w takiej kolejnoœci: pan senator Piotr £u-
kasz Andrzejewski, pan senator Grzegorz Wojcie-
chowski, pan senator Maciej Klima. Przypomi-
nam, ograniczenie do minuty.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pytania do wszystkich kandydatów do Rady

Polityki Pieniê¿nej.
Czy macie manewr awaryjny? I jaki algorytm

rozwa¿acie na wypadek przekroczenia konstytu-
cyjnego progu szeœædziesiêcioprocentowego? Czy
nie uwa¿acie, ¿e jest to terapia szokowa, która po-
winna jak najszybciej nast¹piæ, bo to pozwoli wy-
móc, wymusiæ ograniczenie wydatków? Czy ma-
cie pañstwo w jakiejœ perspektywie plan ustabili-
zowania po takim szoku finansów publicznych?
Jeœli tak, to jaki to by³by program stabilizacyjny?
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Ja te¿ kierujê py-

tanie do wszystkich kandydatów. Chodzi mi
o traktat akcesyjny. Czy postanowienia traktatu
akcesyjnego w kontekœcie wejœcia do euro
spe³niaj¹ na dzieñ dzisiejszy nasze oczekiwania
jako kraju? Chodzi mi tutaj przede wszystkim
o wspóln¹ politykê roln¹, która okreœla na przy-
k³ad, ¿e polski rolnik otrzyma o po³owê mniej pie-
niêdzy w zestawieniu z rolnikiem niemieckim, co
po wejœciu do strefy euro bêdzie tutaj niew¹tpli-
wym dzia³aniem przeciwko polskiemu rolnictwu.

I drugiepytanie, amo¿ebardziej drugaczêœæ tego
pytania.Chodzimioobecnepriorytetypolskiej poli-
tyki w Unii Europejskiej. Czy te priorytety sprzyjaj¹
wejœciu do strefy euro? Chodzi na przyk³ad o brak
rewizji tej wspólnej polityki rolnej. Bior¹c pod uwa-
gê wejœcie do strefy euro, niektóre z nich powinny
byæ zweryfikowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Pani Marsza³ek, pytanie kierujê do wszystkich

kandydatów.
W zesz³ym w roku byliœmy œwiadkami wymiany

pogl¹dów miêdzy Ministerstwem Finansów a Na-
rodowym Bankiem Polskim na temat pozyskania
zysku Narodowego Banku Polskiego, który mini-
sterstwo chcia³o przej¹æ. Wyst¹pi³y ró¿nice co do
wielkoœci tego zysku.

Moje pytanie bêdzie dotyczy³o tego, jakie jest
stanowisko kandydatów wobec przekazywania
tego zysku Narodowego Banku Polskiego do bu-
d¿etu pañstwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie pañstwu senatorom.
Zrozumia³am, ¿e nie ma wiêcej pytañ – marsza-

³ek zapyta³ o to pañstwa – ale oczywiœcie, je¿eli
pañstwo wyra¿aj¹ tak¹ wolê, to mo¿emy jeszcze…

(Senator Jaros³aw Duda: Nie.)
(Senator Edmund Wittbrodt: Lista by³a za-

mkniêta.)
By³a zamkniêta.
(G³os z sali: Jeszcze senator…)
Dopowie jeszcze coœ pan senator Zaj¹c i na tym

zamkniemy tê listê.
Proszê.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Ja mam pytanie do pana profesora Hausnera
i do pani profesor.

W œwietle wypowiedzi pana doktora Rzoñcy ro-
sn¹cy lawinowo d³ug publiczny rzeczywiœcie jest
ogromnym niebezpieczeñstwem i nieutrzymanie
go w d³u¿szym okresie jest zjawiskiem niekorzy-
stnym. Ta sprawa jest oczywista. Ale jako jeden
z elementów ograniczenia tego d³ugu publicznego
w wypowiedzi pana doktora znalaz³y siê stwier-
dzenia, ¿e oznacza³oby to obni¿enie podatków, co
by³o eksponowane na pierwszym miejscu…

(Kandydatka na Cz³onkiniê Rady Polityki Pie-
niê¿nej Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska: Podnie-
sienie podatków.)

Przepraszam, podniesienie podatków albo ob-
ni¿enie wydatków ze sfery spo³ecznej. Czy pañ-
stwo widzicie, patrz¹c na strukturê wydatków
w obecnym bud¿ecie na rok 2010, takie mo¿liwo-
œci i tak¹ potrzebê, w sytuacji, kiedy wiemy o pro-
blemach polskiej wsi – chodzi chocia¿by o te nie-
równoœci ujawniane podczas porównywania z sy-
tuacj¹ gospodarcz¹ w innych pañstwach Unii Eu-
ropejskiej – jak równie¿ o poziomie ubóstwa
w wielu sferach naszego spo³eczeñstwa?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panom senatorom.
Tak jak dot¹d, bêdzie wed³ug alfabetu, wiêc ja-

ko pierwszego proszê pana Jerzego Hausnera, po-
tem pani¹ Ma³gorzatê Iwanicz-Drozdowsk¹, pana
Andrzeja Rzoñcê i pana Jana Winieckiego.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Jerzy Hausner:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Nie bardzo

zrozumia³em sedno pytania pana senatora An-
drzejewskiego, tym bardziej ¿e pan senator jest
prawnikiem. S¹dzê, ¿e dyskutowanie o jakichœ
manewrach awaryjnych w ogóle nie ma sensu.
Nasze ustawodawstwo mówi, co siê ma dziaæ po
przekroczeniu ka¿dego progu ostro¿noœciowego,
a konstytucja okreœla, ¿e w ostatecznoœci auto-
matycznie przywrócimy… W zwi¹zku z tym nie
ma ¿adnego planu na potem. Nie wierzê te¿, ¿e
mo¿na dyskutowaæ w sposób racjonalny o tym,
¿e ktoœ ma zamiar doprowadziæ do jakiejœ sytua-
cji, w której samo siê to stanie. Te progi s¹ tak po-
myœlane, aby nie uniemo¿liwiaæ rz¹dowi prowa-
dzenia polityki fiskalnej, ale wprowadzaæ ograni-
czenia. Te ograniczenia nie s¹ ograniczeniami
bezwzglêdnymi a¿ do przekroczenia progu kon-
stytucyjnego. Wtedy to ograniczenie jest bez-
wzglêdne, bo jest ¿¹danie, ¿eby bud¿et by³ zró-
wnowa¿ony.

(Rozmowy na sali)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam, ¿e
przerywam.

Proszê uprzejmie przenieœæ te rozmowy do ku-
luarów. Dziêkujê.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Jerzy Hausner:
Patrz¹c z tego punktu widzenia, stojê na stano-

wisku, ¿e dzisiaj powinniœmy, zdaj¹c sobie spra-
wê zarówno z sytuacji prawnej, jak i z sytuacji
ekonomicznej – ja jestem w sytuacji, kiedy mogê
wyra¿aæ swój pogl¹d, pañstwo jako parlament je-
steœcie w innej – oczekiwaæ, tak¿e w sensie parla-
mentarnym i politycznym, przedstawienia dzia-
³añ, które powstrzymaj¹ to, co oczywiœcie stanie
siê automatycznie, a co na pewno nie jest ¿adnym
dobrym rozwi¹zaniem, ¿eby by³o jasne. To nie jest
¿adne dobre rozwi¹zanie. Testowanie naszej kon-
stytucji na okolicznoœæ przekraczania progu jest
czymœ, czego nale¿y za wszelk¹ cenê, rozs¹dn¹
cenê, unikn¹æ. W zwi¹zku z tym…

(Senator Piotr Andrzejewski: A co pan, Panie
Profesorze, zrobi, jak on zostanie przekroczony?
Co pan wtedy doradzi w ramach stabilizacji poli-
tyki?)

Konstytucja…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze!)
(Senator Piotr Andrzejewski: Tego dotyczy³o py-

tanie.)
Jeszcze raz chcê powiedzieæ, ¿e ja nic w tej

sprawie nie zrobiê, bo w tej sprawie bêdzie mu-
sia³…

(Senator Piotr Andrzejewski: Co pan bêdzie ra-
dzi³ prezesowi Narodowego Banku Polskiego?)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bardzo proszê przestrzegaæ regulaminu.
Pan doskonale zna regulamin.)

(Senator Andrzej Owczarek: Konstytucja.)
W tej sprawie, Panie Senatorze, konstytucja mó-

wi jasno: rz¹d jest zobowi¹zany przedstawiæ projekt
bud¿etu, który nie bêdzie zak³ada³ deficytu.

(Senator Andrzej Owczarek: Dok³adnie.)
I tyle. Koniec.
(G³os z sali: Proste.)
Ja uwa¿am, ¿e do takiej sytuacji nie nale¿y do-

puszczaæ. Nie po to napisano to w konstytucji, ¿e-
by tak siê mog³o staæ. Po to, ¿eby siê nie sta³o, to
napisano. I tyle. To jest logika naszego ustawo-
dawstwa, z któr¹ ja jako ekonomista siê zgadzam.
Teraz chodzi o to, ¿eby politycy, rozumiej¹c tê lo-
gikê, siê jej trzymali.

Kwestia traktatu akcesyjnego, o któr¹ pyta³
pan senator Wojciechowski. To s¹ dwa zagadnie-
nia. W sprawie traktatu akcesyjnego i wejœcia do

euro sprawa jest prosta. Polska w traktacie akce-
syjnym zobowi¹za³a siê podj¹æ dzia³ania, byæ do
tego gotowa i wejœæ. Byæ gotowa spe³niæ wymaga-
nia wejœcia do strefy euro. Do tego siê zobowi¹za-
liœmy. Nie ma tam daty. Teraz czy wejœcie do strefy
euro wywo³a jak¹œ natychmiastow¹ kolizjê, jeœli
chodzi o sytuacjê rolników czy wspólnej polityki
rolnej. To jest sprawa jakby trochê z boku. Ja bym
powiedzia³ tak, je¿eli ktoœ zastanawia siê nad sy-
tuacj¹ polskich rolników. Mam wra¿enie, ¿e nie
nale¿y jej rozpatrywaæ tylko z perspektywy dop³at,
które polscy rolnicy otrzymuj¹ od Unii Europej-
skiej, bo przecie¿ te dop³aty nie stanowi¹ podsta-
wowego Ÿród³a dochodu ani podstawowego Ÿród³a
dysparytetu dochodowego pomiêdzy polskim rol-
nikiem a innymi grupami zawodowymi. Tak wiêc
logiczne by³oby najpierw zastanowiæ siê, sk¹d siê
bierze ten dysparytet i pod jakimi warunkami
mo¿na wyobraziæ sobie tê zmianê. OdpowiedŸ na
to, ogólnie rzecz bior¹c, jest taka, ¿e trzeba, po
pierwsze, zaj¹æ siê rozwojem obszarów wiejskich
i stworzyæ inne, alternatywne Ÿród³a dochodu, po
drugie, zastanowiæ siê, jak funkcjonuje polskie rol-
nictwo, a w szczególnoœci czy gospodarstwo rolne
powinno funkcjonowaæ w takimi re¿imie finanso-
wym, w jakim funkcjonuje obecnie. To jest powa¿-
ny problem, o którym powinniœmy otwarcie roz-
mawiaæ – jak d³ugo zamierzamy utrzymywaæ tak¹
sytuacjê, ¿e mamy do czynienia z ca³kowicie od-
miennym systemem uczestnictwa w finansach go-
spodarstw rolnych w stosunku do innych gospo-
darstw. Mnie siê wydaje, ¿e utrzymywanie tego na
d³u¿sz¹ metê wcale nie bêdzie przyczynia³o siê do
rozwoju rolnictwa i do zniesienia tej nierównowagi
dochodowej, któr¹ dostrzegam. A ciê¿ar rozwi¹zy-
wania problemu zauwa¿am po stronie Polski, a nie
po stronie Unii. Je¿eli zmienimy widzenie tego po
stronie polskiej, to zmienimy te¿ widzenie wspólnej
polityki rolnej, bo taka wspólna polityka rolna z ca-
³¹ pewnoœci¹ nie bêdzie siê op³aca³a. Czy wejœcie
do euro i traktat akcesyjny nie pozwalaj¹ nam
myœleæ w inny sposób ni¿ dotychczas? Nie, nie po-
wstrzymuj¹ nas od innego myœlenia. Zreszt¹ po-
wiem jasno: mnie siê wydawa³o, ¿e takim history-
cznym momentem, kiedy powinniœmy postawiæ
ten problem, by³o nasze wejœcie do Unii Europej-
skiej. Nie skorzystaliœmy wtedy z tego, ¿eby prze-
dyskutowaæ ten problem i odejœæ od rozwi¹zania,
które, moim zdaniem, skansenizuje fiskalnie, fi-
nansowo polsk¹ wieœ i jest bardzo powa¿nym, d³u-
gofalowym problemem rozwojowym. Tak wiêc nie
lekcewa¿ê problemu, ale inaczej widzê hierarchiê
rozwi¹zañ. Z tej perspektywy odpowiedzia³em te¿
czêœciowo panu senatorowi Zaj¹cowi, choæ oczy-
wiœcie jeszcze wrócê do tej polityki.

Kwestia zysku NBP jest od strony prawnej bar-
dzo prosta. Zysk dzielony jest nastêpuj¹co: 90%
jest wp³acane do bud¿etu, a 5% na fundusz rezer-
wowy NBP. I nie ma o czym dyskutowaæ. Je¿eli
zysk jest wykazany, to musi byæ wp³acony. Zre-
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szt¹ tak naprawdê nie ma tutaj ¿adnego pola do
decyzji politycznej. Tak? A wiêc je¿eli o czymœ dys-
kutujemy, to mo¿emy dyskutowaæ co najwy¿ej
o technicznych kwestiach zwi¹zanych z liczeniem
zysku. Ale zysk musi byæ do bud¿etu przekazywa-
ny. Od strony prawnej nie ma tutaj ¿adnej prze-
strzeni do ¿adnej debaty i dyskusji. I to rozwi¹za-
nie, moim zdaniem, jest absolutnie s³uszne i nie
nale¿y w ogóle nad nim dyskutowaæ. Ono jest roz-
s¹dne. Tak powinno byæ.

I kwestia podniesienia podatków i obni¿enia wy-
datków socjalnych. Ja powiedzia³em, ¿e widzê trzy
metody rozwi¹zywania problemu. Trzy, nie dwie.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: S¹ metody.)
Mo¿liwoœæ pierwsza to jest podniesienie podat-

ków, mo¿liwoœæ druga ograniczenie wydatków. Je-
¿eli chodzi o mo¿liwe do ograniczenia wydatki, to
naprawdê jedyne pole manewru mamy po stronie
wydatków socjalnych. Mo¿na te¿ dyskutowaæ co
najwy¿ej o armii, ale i tak w tej chwili s¹ ju¿ tam ob-
ni¿ane wydatki. Pamiêtajmy te¿, ¿e tutaj jest ogra-
niczenie ustawowe, wynikaj¹ce z naszych zobo-
wi¹zañ miêdzynarodowych. ¯adnych innych po-
wa¿nych pól dla oszczêdnoœci wydatków nie ma,
Panie Senatorze. Naprawdê.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ale czy s¹ inne spo-
soby?)

Teraz jest pytanie, który z wydatków socjal-
nych. Ja siê pytam, jak d³ugo jesteœmy gotowi
utrzymywaæ tak¹ sytuacjê, ¿e przeciêtnie Polacy
przechodz¹ na emeryturê w wieku piêædziesiêciu
oœmiu, piêædziesiêciu dziewiêciu lat. Tak, to siê bê-
dzie zmienia³o. Czy dalej jesteœmy gotowi to utrzy-
maæ? Jeœli jesteœmy gotowi to utrzymywaæ, to
miejmy œwiadomoœæ, ¿e oznacza to dla nas prze-
ciêtnie wy¿sze wydatki socjalne ni¿ gdzie indziej.
A wiêc nie chodzi o to, ¿eby nie by³o wydatków so-
cjalnych, i nawet nie tylko chodzi o to, ¿eby one by-
³y dostosowane do skali naszego bud¿etu, ale o to,
¿eby one by³y racjonalne, ¿eby one nie powodowa³y
odwrotnych od oczekiwanych skutków. Sytuacja,
któr¹ wspólnie zastaliœmy na pocz¹tku tej dekady,
a która sprowadza³a siê do tego, ¿e liczba Polaków
pracuj¹cych legalnie mniej wiêcej by³a równa licz-
bie Polaków, którzy otrzymywali ró¿ne œwiadcze-
nia socjalne, oznacza, ¿e masa ludzi otrzymuje
bardzo marne œwiadczenia socjalne. Ani to spra-
wiedliwe, ani to rozs¹dne. Ta sytuacja pewnie
zmieni³a siê w kilku punktach, ale zasadniczo od
pocz¹tku tego wieku siê nie zmieni³a. W zwi¹zku
z tym ci¹gle stoimy przed rozwi¹zaniem tego pro-
blemu i trzeba go postawiæ nie tylko z tego powodu,
¿e mamy w tej chwili rosn¹cy d³ug.

Jest te¿ trzecia mo¿liwoœæ, której bym nie baga-
telizowa³, to jest umiejêtnoœæ wykorzystywania
dostêpnych zasobów w taki sposób, ¿eby genero-
wa³y one dochody w przysz³ym okresie. Nie chodzi
mi o sam wzrost. Chodzi o preferowanie wydat-

ków, które bêd¹ prowzrostowe i rozwojowe. Oczy-
wiœcie, ¿e to nie musi byæ efekt nastêpnego roku.
Ale jest pytanie, czy uwolnione z wydatków socjal-
nych œrodki nie powinny byæ w sposób œwiadomy
przeznaczane na te dziedziny, które przynios¹
wiêcej pracy i wy¿sz¹ produktywnoœæ. Czy takie
dziedziny w Polsce s¹? S¹. Takie same dziedziny
wykorzystano w Finlandii. I tyle.

Nie ma innych sposobów rozwi¹zania tego
problemu. Czy to musi oznaczaæ sytuacjê, która
uderzy w ludzi najbiedniejszych i ludzi wyklu-
czonych? Nie, wcale nie musi oznaczaæ. Ale mó-
wimy rzeczywiœcie o tych, którzy s¹ wykluczeni,
i tych, którzy s¹ najbiedniejsi, a nie tych, którzy
s¹ zarejestrowani jako bezrobotni. Prawda? Mó-
wimy o sferze, w której w warunkach pañstwa
demokratycznego decydujemy siê na solidarne
wsparcie po to, ¿eby ci ludzie byli aktywniejsi,
a nie po to, ¿eby korzystali wy³¹cznie ze œwiad-
czeñ socjalnych. Jest jakaœ grupa ludzi, która
musi otrzymywaæ te œwiadczenia, bo nie ma ¿a-
dnych szans na w³asn¹ aktywnoœæ. I to jest dla
mnie zrozumia³e. Tego nikt powa¿ny nie podwa-
¿y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pani¹ Ma³gorzatê Iwanicz-Droz-

dowsk¹.

Kandydatka na Cz³onkiniê
Rady Polityki Pieniê¿nej
Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Rozumiem,

¿e pytanie pana senatora Andrzejewskiego by³o
skierowane do panów kandydatów, wiêc ja siê wy-
³amujê z odpowiedzi na nie.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Wojcie-
chowskiego o traktat akcesyjny, kwestie wspól-
nej polityki rolnej i wejœcie do strefy euro itd.
Pan profesor Hausner praktycznie ju¿ powie-
dzia³ to, co ja chcia³abym w tym zakresie powie-
dzieæ. S³usznie zauwa¿y³, ¿e kwestia wspólnej
polityki rolnej jest trochê obok tego, o czym roz-
mawiamy, czyli polityki pieniê¿nej i wejœcia do
strefy euro, aczkolwiek jest to wa¿ny problem
dla polskiej gospodarki od d³u¿szego czasu.
Traktat akcesyjny traktujê jako sprawê za-
mkniêt¹. Z perspektywy finansów, Rady Polity-
ki Pieniê¿nej, jak równie¿ wejœcia do strefy euro
najwa¿niejsze jest to, i¿ nie mamy procedury
opt-out, tylko musimy przyst¹piæ do strefy eu-
ro, w dowolnie przez nas wybranym terminie.
Polskie rolnictwo niew¹tpliwie wymaga restruk-
turyzacji, ale jest to kwestia na, jak s¹dzê, po-
g³êbion¹ i szersz¹ dyskusjê.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Klimy, to
– podobnie jak profesor Hausner – za standard
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uznajê przekazywanie zysku NBP do bud¿etu
pañstwa. Tak siê dzieje od wielu lat, odk¹d tego
typu sprawy uregulowano. Kwestia, która budzi-
³a pewne emocje, dotyczy³a sposobu szacowania
zysku, tudzie¿ tego, ¿e w ostatnich latach nie by³
on zbyt satysfakcjonuj¹cy. Rok 2009 pokaza³ je-
dnak, ¿e zysk Narodowego Banku Polskiego jest
wysoki, i ten wp³yw do bud¿etu bêdzie znacz¹cy.

Pan senator Zaj¹c kontynuuje zadawanie py-
tañ dotycz¹cych rosn¹cego d³ugu publicznego.
Oczywiœcie mo¿na mówiæ o reformie czy o zmia-
nach w systemie finansów publicznych, bior¹c
pod uwagê wszystko to, o czym mówi³ mój przed-
mówca, czyli wzrost podatków, który pewnie nie
spotka³by siê z szerok¹ akceptacj¹ spo³eczn¹, i re-
formê struktury wydatków. A warto pamiêtaæ
o tym, ¿e tak zwane wydatki sztywne i transfery
socjalne w polskim bud¿ecie maj¹, w porównaniu
z krajami zachodnimi, dosyæ wysoki udzia³ i tak
jest od wielu lat, reform w tym zakresie nie podjê-
to. Jednak ciêcie wydatków prospo³ecznych za-
wsze jest niew¹tpliwie z politycznego punktu wi-
dzenia dzia³aniem, mo¿na powiedzieæ, trudnym
i wywa¿enie tego, decyzja, co obci¹æ, kogo w da-
nym momencie postawiæ w nieco gorszej sytuacji,
wymaga silnego poparcia politycznego. Patrz¹c
z perspektywy przysz³oœci, musimy wzi¹æ pod
uwagê starzenie siê spo³eczeñstwa, czyli problem,
o którym tak¿e wspomina³ mój przedmówca, wy-
d³u¿enia wieku emerytalnego, zmian w przyzna-
waniu rent i emerytur. To s¹ kwestie wymagaj¹ce
rozwagi, niew¹tpliwie reform, przy czym jest to
sprawa nie tyle dywagacji akademickich, ile po-
wa¿nych decyzji politycznych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie za odpowiedŸ.
Zapraszam pana Andrzeja Rzoñcê. Proszê te¿

ustosunkowaæ siê do pytania zadanego przez…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ja nie zadawa³em

pytania.)
Pytanie do pana doktora Rzoñcy…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Zadawa³ pytanie.)
Tak, przecie¿ to…
(G³os z sali: Nie, nie…)
(Senator W³adys³aw Ortyl: To prawda, Pani

Marsza³ek.)
Proszê.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Andrzej Rzoñca:
Zacznê od pytania pana senatora Andrzejew-

skiego. Pan senator pyta³, co przewidujê po prze-
kroczeniu w zakresie d³ugu publicznego konsty-
tucyjnego progu 60% PKB. Odpowiem na to pyta-

nie tak: niczego nie przewidujê. I to z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, kwestie reakcji reguluje prawo-
dawstwo i o tym by³a ju¿ mowa. Poza tym jest to
sfera polityki fiskalnej, a nie polityki pieniê¿nej.
Po drugie, nie przewidujê ¿adnej reakcji z tego po-
wodu, ¿e jestem przekonany, ¿e kolejny raz uda
siê unikn¹æ przekroczenia tych progów. Ale jeœli
chcemy, ¿eby przy okazji nastêpnego spowolnie-
nia problem nie powróci³, trzeba wprowadziæ
zmiany, które powstrzymaj¹ polityków przed roz-
dawaniem pieniêdzy publicznych w okresie do-
brej koniunktury. Gdybyœmy w czasie doskona³ej
koniunktury w latach 2006–2007 nie mieli deficy-
tu na poziomie 4–5% PKB, to dzisiaj nie mielibyœ-
my deficytu na poziomie 7% PKB, tylko mielibyœ-
my deficyt na poziomie 2–4% PKB, a wiêc nawet
moglibyœmy spe³niaæ kryterium z Maastricht.
Gdybyœmy tak jak na przyk³ad kraje skandynaw-
skie w okresie dobrej koniunktury wypracowywa-
li nadwy¿kê, to w ogóle nie musielibyœmy przy ta-
kim spowolnieniu martwiæ siê o naruszenie kryte-
rium z Maastricht, martwiæ siê o przyrastanie
d³ugu publicznego, bo ten d³ug przyrasta³by bar-
dzo powoli z du¿o ni¿szego poziomu.

Przechodzimy teraz po raz drugi lekcjê, któr¹
przechodziliœmy na pocz¹tku tego wieku. Jest mi
niezrêcznie mówiæ o dzia³aniach, które zosta³y
wtedy podjête, bo jest na sali ich autor, który
móg³by o tym znacznie lepiej opowiedzieæ. Dzia³a-
nia podjête przez pana profesora Hausnera bodaj-
¿e w 2006 r. dawa³y oszczêdnoœci na poziomie,
o ile dobrze pamiêtam, 18 miliardów z³. I 18 mi-
liardów z³ w 2006 r. zosta³o w pe³ni zagospodaro-
wanych, to znaczy, pojawi³y siê oszczêdnoœci, ale
skoro wydatki sztywne nie ros³y, rz¹d postanowi³
zwiêkszyæ o kwotê jeszcze wiêksz¹ ni¿ te 18 mi-
liardów z³ wydatki elastyczne. Przy okazji nastêp-
nego okresu dobrej koniunktury coœ takiego nie
powinno siê powtórzyæ. Mam nadziejê, ¿e ta lekcja
tym razem zostanie odrobiona w pe³ni, to znaczy,
nie tylko bêdzie gaszenie po¿aru wtedy, kiedy on
siê pojawia w zwi¹zku ze spowolnieniem, ale póŸ-
niej politycy bêd¹ powstrzymywaæ siê przed roz-
dawnictwem publicznych pieniêdzy, tak abyœmy
w okresie nastêpnego spowolnienia nie musieli po
raz trzeci odrabiaæ tej samej lekcji.

Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce traktatu ak-
cesyjnego i wi¹¿¹ce ten traktat akcesyjny ze
wspóln¹ polityk¹ roln¹, to wiêkszoœæ tego, co
chcia³em powiedzieæ, powiedzieli moi przedmów-
cy. Ja tylko dodam jedno. Po pierwsze, relacja do-
p³at bezpoœrednich, jakie trafiaj¹ do polskich rol-
ników, do dop³at bezpoœrednich otrzymywanych
przez rolników na Zachodzie siê poprawia i w tym
roku bêdzie to ju¿ 90%, a nie 50%. Po drugie,
w zwi¹zku z tym, ¿e te dop³aty s¹ coraz wy¿sze, to
w³aœnie rolnikom powinno zale¿eæ na mo¿liwie
szybkim wprowadzeniu wspólnej europejskiej
waluty, bo wprowadzenie wspólnej europejskiej
waluty wyeliminuje ryzyko kursowe. Dop³aty bez-
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poœrednie s¹ okreœlane w euro, w zwi¹zku z czym,
je¿eli dalej bêdziemy utrzymywali z³otego, to wraz
z umacnianiem siê z³otego, do czego mo¿e dojœæ
wraz z popraw¹ koniunktury, bêdzie skutkowa³o
obni¿eniem tych dop³at bezpoœrednich.

Wreszcie pytanie o zysk NBP. Znowu w³aœciwie
odpowiedŸ na to pytanie zosta³a ju¿ niemal¿e wy-
czerpana. Ja mo¿e tylko doprecyzujê, ¿e podzia³
zysku NBP jest okreœlony w art. 62 ustawy o NBP.
Przy obecnym stanie kapita³ów Narodowego Ban-
ku Polskiego, jak wynika z tego artyku³u, 95% zy-
sku Narodowego Banku Polskiego powinno trafiæ
do bud¿etu pañstwa. Takie jest prawo i nie wydaje
mi siê, ¿eby to by³o z³e prawo, ¿eby to prawo nale-
¿a³o zmieniæ. To jest, wydaje mi siê, normalna
sprawa, ¿e skoro Narodowy Bank Polski osi¹ga ja-
kieœ zyski, to s¹ one wp³acane do bud¿etu pañ-
stwa. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Proszê, pan Jan Winiecki.

Kandydat na Cz³onka
Rady Polityki Pieniê¿nej
Jan Winiecki:
Studentowi, który wystêpuje jako ostatni przed

swoim profesorem, pytania spadkowe u³atwiaj¹
¿ycie, ale nam wrêcz odwrotnie, poniewa¿ trudno
powtarzaæ w nieskoñczonoœæ odpowiedzi i zanu-
dzaæ pañstwa senatorów.

Tak wiêc ja do tej kwestii, co zrobiæ, je¿elibyœ-
my siê zbli¿yli do progów, wiele nie mam do doda-
nia, poza byæ mo¿e tym, ¿e struktura tych ró¿-
nych progów zrobiona by³a w ten sposób, ¿eby
spowodowaæ to, co siê z regu³y nazywa prognoz¹
samodestrukcyjn¹. Gdy zwracamy bowiem uwa-
gê na jakiœ problem, podejmujemy pewne dzia³a-
nia zmierzaj¹ce do rozwi¹zania go, które w efek-
cie prowadz¹ do tego, ¿e to zagro¿enie w jakimœ
momencie znika. I te trzy progi, 50, 55, 60% PKB,
dotycz¹ce d³ugu tak w³aœciwie mo¿na by trakto-
waæ. Co do reszty to wszystko ju¿ zosta³o powie-
dziane.

Jeœli idzie o traktat akcesyjny, to rzeczywiœcie
tu nie ma wiele do dodania.

Jeœli chodzi zaœ o politykê roln¹, która jakoœ
wyp³ynê³a w tym kontekœcie, to ja przez wiele lat
uczy³em za granic¹ ekonomiki rozwoju gospo-
darczego. Moje doœwiadczenia wynikaj¹ce z ba-
dañ na ten temat s¹ takie, ¿e wszelka pomoc go-
spodarcza z regu³y czêœciej szkodzi ni¿ pomaga.
I by³oby dobrze, gdybyœmy o tym tutaj, w Polsce,
jako nowicjusze po stronie odbieraj¹cych tê po-
moc, równie¿ pamiêtali. Pan profesor Hausner

zreszt¹ wyjaœni³ ten kontekst polski. Gospodar-
stwo, którego wiêkszoœæ dochodów pochodzi
w³aœnie z zewnêtrznych dotacji, nie ma wielkich
bodŸców do tego, ¿eby siê rozwijaæ. S¹ to gospo-
darstwa stagnacyjne albo marginalne. Zreszt¹
70% polskiej produkcji rolnej pochodzi z mniej
ni¿ 20% gospodarstw rolnych, co potwierdza to,
co zosta³o powiedziane.

Co do zysku NBP te¿ niewiele mo¿na dodaæ.
Oczywiœcie z uwag¹ obserwujê kolejne wyst¹pie-
nia przedstawicieli zarz¹du NBP. Wpierw by³a
mowa o tym, ¿e zysku nie bêdzie, teraz, ¿e mo¿e
bêd¹ 4 miliardy z³. Trzeba bêdzie po prostu temu
siê przyjrzeæ. S¹ pewne regu³y naliczania, ³¹cznie
z ostatni¹ uchwa³¹ w tej sprawie Rady Polityki
Pieniê¿nej z 2006 r., która te¿ pewne sprawy
okreœla i która mo¿e spowodowaæ, ¿e rzeczywisty
zysk, który bêdzie przekazany, bêdzie jeszcze wy-
¿szy ni¿ te 4 miliardy z³. W ka¿dym razie tutaj te¿
s¹ pewne procedury, s¹ regu³y gry, no i wiadomo,
¿e ten zysk wypracowany przez instytucjê pañ-
stwow¹ nale¿y siê pañstwu, to te¿ nie powinno
budziæ w¹tpliwoœci.

Co do wydatków socjalnych – znowu te odpo-
wiedzi zosta³y udzielone przez pana profesora
Hausnera, który wystêpowa³ jako pierwszy – to
zgadzam siê, ¿e najpilniejszym, chocia¿ oczywi-
œcie efekty bêd¹ odleg³e, zadaniem jest wyd³u¿e-
nie wieku emerytalnego, bo alternatyw¹ s¹ albo
wiêksze obci¹¿enia dla przysz³ych pokoleñ, albo
wyraŸnie ni¿sze emerytury, tertium non datur.

Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e to s¹ wszystkie odpo-
wiedzi na te pytania spadkowe, których ja jako
czwarty odpowiadaj¹cy móg³bym pañstwu
udzieliæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Profesorze.
Dziêkujê wszystkim pañstwu.
Za moment rozpoczniemy g³osowanie.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Pani Marsza³ek…)
Proszê uprzejmie, pan senator Zaj¹c. Czy pan

senator chce z³o¿yæ wniosek formalny?
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Tak, wniosek for-

malny.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Marsza³ek, w imieniu klubu „Prawo i Spra-

wiedliwoœæ” zg³aszam wniosek formalny o piêtna-
stominutow¹ przerwê przed g³osowaniami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator prosi o piêtnastominutow¹ prze-

rwê na posiedzenie klubu. Czy jest sprzeciw?
(Senator Marek Rocki: Proponujê pó³ godziny.)
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Dobrze, pó³ godziny.
Czy jest sprzeciw?
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Jest godzina 12.02, wiêc zarz¹dzam przerwê do

godziny 12.30 – to bêdzie tak poœrodku. Wznowie-
nie obrad o 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 02
do godziny 12 minut 31)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Zapraszam panów sekretarzy, zaraz wznowimy

obrady, jeszcze tylko minuta.
Wznawiam obrady.
Przystêpujemy do powo³ania cz³onków Rady

Polityki Pieniê¿nej.
Przypominam, ¿e Senat podejmuje uchwa³ê

w tej sprawie w g³osowaniu tajnym, tak jak we
wszystkich sprawach personalnych, bezwzglê-
dn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej
po³owy ustawowej liczby senatorów.

G³osowanie tajne przeprowadza siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania. Do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego wyznaczam sekre-
tarzy: senatora Szewiñskiego, senatora Idczaka
i senatora Kraskê.

Poproszê pana senatora Kraskê, aby siê zakty-
wizowa³.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego.
Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia tego

g³osowania senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu karty do g³osowania.

Informujê, ¿e na karcie mo¿na postawiæ znak
„X” obok co najwy¿ej trzech nazwisk, poniewa¿
wybieramy trzech kandydatów. Karta, na której
postawiono wiêcej ni¿ trzy znaki „X”, bêdzie trak-
towana jako g³os niewa¿ny. Senator mo¿e wstrzy-
maæ siê od g³osu albo byæ przeciwko wszystkim
kandydatom, wtedy pozostawia kartê pust¹ i nie
stawia ¿adnego znaku „X”. Karta taka bêdzie li-
czona jako g³os wa¿ny.

Po wype³nieniu kart do g³osowania pañstwo se-
natorowie w kolejnoœci alfabetycznej bêd¹ wrzu-
caæ je do urny. Nastêpnie zostanie zarz¹dzona
przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie
sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz spo-
rz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o ich
wype³nienie.

Czy ktoœ z pañstwa jeszcze nie ma karty do g³o-
sowania? Proszê o zg³aszanie takich osób.

Proszê pañstwa, chyba ju¿ wszyscy s¹ zaopa-
trzeni w karty.

Wobec tego proszê senatora sekretarza Witolda
Idczaka o odczytanie kolejno nazwisk senatorów,

zaœ pañstwa senatorów po wyczytaniu ich na-
zwisk proszê o wrzucanie do urny wype³nionych
kart.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Witold Idczak:
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
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Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski
Witold Lech Idczak

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy ju¿ wszyscy mieli okazjê zag³osowaæ? Czy

jeszcze ktoœ chce coœ wrzuciæ?
Uda³o nam siê zakoñczyæ g³osowanie.
Proszê teraz senatorów sekretarzy o obliczenie

g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³osowania taj-
nego.

Zarz¹dzam przerwê w obradach do godziny
trzynastej.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 39
do godziny 13 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê zajmowaæ miejsca.
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu szó-

stego porz¹dku obrad: powo³anie cz³onków Rady
Polityki Pieniê¿nej.

Informujê, ¿e senatorowie sekretarze skoñczyli
obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³osowa-
nia tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
„Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-

prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze Se-
natu: senator Andrzej Szewiñski, senator Witold
Idczak i senator Waldemar Kraska, stwierdzaj¹,
¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie powo³ania
cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej oddano 87 g³o-
sów, w tym g³osów wa¿nych 87. Wymagana bez-
wzglêdna wiêkszoœæ to 44 g³osy.

Za kandydatur¹ Ma³gorzaty Iwanicz-Drozdow-
skiej g³osowa³o 35 senatorów.

Za kandydatur¹ Jerzego Hausnera g³osowa³o
51 senatorów.

Za kandydatur¹ Andrzeja Rzoñcy g³osowa³o
51 senatorów.

Za kandydatur¹ Jana Winieckiego g³osowa³o
54 senatorów. (Oklaski)

Wymagan¹ bezwzglêdn¹ liczbê g³osów uzyska-
li: Jan Winiecki, Jerzy Krzysztof Hausner i An-
drzej Rzoñca.

Warszawa, 13 stycznia 2010 r.”
I tu podpisy sekretarzy.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê nastêpuj¹cej treœci: „Uchwa³a
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycz-
nia 2010 r. w sprawie powo³ania cz³onków Rady
Polityki Pieniê¿nej. Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
powo³uje w sk³ad Rady Polityki Pieniê¿nej Jana
Winieckiego, Jerzego Krzysztofa Hausnera i An-
drzeja Rzoñcê.” (Oklaski)

Proszê powo³anych przez Senat cz³onków Rady
Polityki Pieniê¿nej o podejœcie do sto³u prezydial-
nego, pragnê bowiem wrêczyæ pañstwu uchwa³ê
Senatu.

(Wszyscy wstaj¹) (Oklaski)
Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Œlubowanie!)
Œlubowanie?
(G³os z sali: Przysiêga!)
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Nie, proszê pañstwa, nie ma œlubowania. Gdzie
jest œlubowanie?

(G³os z sali: Jest, w punkcie siódmym. Wszyst-
ko jest tutaj.)

Przystêpujemy do punktu siódmego porz¹d-
ku obrad: z³o¿enie przysiêgi przez powo³anych
przez Senat cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej.

Zgodnie z ustaw¹ o Narodowym Banku Pol-
skim cz³onkowie Rady przed objêciem obowi¹z-
ków w Radzie sk³adaj¹ przysiêgê przed organem
powo³uj¹cym. Przysiêga ta mo¿e byæ z³o¿ona z do-
daniem s³ów: „tak mi dopomó¿ Bóg”. Na cz³onków
Rady Polityki Pieniê¿nej Senat powo³a³ Jana Wi-
nieckiego, Jana Krzysztofa Hausnera i Andrzeja
Rzoñcê.

Proszê wszystkich o powstanie… Wszyscy ju¿
stoj¹, wiêc nie muszê prosiæ.

Proszê cz³onka Rady Polityki Pieniê¿nej Jana
Winieckiego o podejœcie do mównicy i z³o¿enie
przysiêgi. Proszê bardzo.

Cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej
Jan Winiecki:
Obejmuj¹c obowi¹zki cz³onka Rady Polityki

Pieniê¿nej, przysiêgam uroczyœcie, ¿e bêdê dzia-
³aæ z pe³n¹ bezstronnoœci¹, posiadan¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem w zakresie polityki pieniê¿nej
zgodnie z celami dzia³alnoœci Narodowego Banku
Polskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê cz³onka Rady Polityki Pieniê¿nej Jerze-

go Hausnera.

Cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej
Jerzy Hausner:
Obejmuj¹c obowi¹zki cz³onka Rady Polityki

Pieniê¿nej, przysiêgam uroczyœcie, ¿e bêdê dzia-
³aæ z pe³n¹ bezstronnoœci¹, posiadan¹ wiedz¹
i doœwiadczeniem w zakresie polityki pieniê¿nej
zgodnie z celami dzia³alnoœci Narodowego Banku
Polskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I proszê bardzo.

Cz³onek Rady Polityki Pieniê¿nej
Andrzej Rzoñca:
Obejmuj¹c obowi¹zki cz³onka Rady Polityki

Pieniê¿nej, przysiêgam uroczyœcie, ¿e bêdê dzia-
³aæ z pe³n¹ bezstronnoœci¹, posiadan¹ wiedz¹

i doœwiadczeniem w zakresie polityki pieniê¿nej
zgodnie z celami dzia³alnoœci Narodowego Banku
Polskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
Proszê usi¹œæ.
Stwierdzam, ¿e wszyscy powo³ani przez Senat

cz³onkowie Rady Polityki Pieniê¿nej z³o¿yli przy-
siêgê zgodnie z ustaw¹ o Narodowym Banku Pol-
skim.

Raz jeszcze gratulujê powo³anym cz³onkom
Rady Polityki Pieniê¿nej i ¿yczê wielu sukcesów
w dalszej pracy.

(Rozmowy na sali)
Senatowi te¿ ¿yczê sukcesów w dalszej pracy,

do której w³aœnie przystêpujemy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz
ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

Proszê pañstwa, tekst ustawy zawarty jest
w druku nr 736.

(Senator Marek Rocki: Panie Marsza³ku, wnio-
sek formalny.)

Proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku, chcia³bym zg³osiæ wniosek
o uzupe³nienie porz¹dku obrad.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-
natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie poszanowania Krzy¿a, zawartego
w druku nr 748, i rozpatrzenie go jako punktu je-
denastego porz¹dku obrad. Wnoszê te¿ o przepro-
wadzenie debaty ³¹cznej nad tym punktem oraz
nad punktem dotycz¹cym apelu o poszanowanie
Krzy¿a. Uzasadnieniem jest to, ¿e dzisiaj rano ko-
misja rozpatrywa³a ustawê, o której mówiê, za-
wart¹ w druku nr 748, i podjê³a odnoœn¹ decyzjê.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy jest jakiœ sprzeciw?
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku, wydaje mi siê, ¿e w tej sytua-

cji przeprowadzenie debaty ³¹cznej jest trudne,
poniewa¿ to s¹ dwie ró¿ne sprawy i dwie ró¿ne ini-
cjatywy. Prosi³bym w tym momencie o rozwa¿e-
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nie, czy nie powinny byæ one oceniane oddzielnie,
tym bardziej ¿e je¿eli chodzi o inicjatywê, która siê
pojawi³a przed kilkoma tygodniami, by³a ona
skoñczona i przedstawiona do g³osowania. Deba-
ta by³a skoñczona, zamkniêta, i w zwi¹zku z tym
nie widzê powodu, ¿eby g³osowano nad t¹ inicja-
tyw¹…

(G³os z sali: Nie by³a.)
Jak to nie by³a? Przecie¿ by³a dyskusja na ten

temat i prowadziliœmy… No Panowie!
(G³osy z sali: Nie, nie.)
Prze³o¿one zosta³o tylko g³osowanie. Nie wpro-

wadzajmy siebie wzajemnie w b³¹d, Panowie Se-
natorowie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ s¹ wnioski przeciwne, zarz¹dzam

g³osowanie.
G³osujemy przy pomocy aparatury.
(G³osy z sali: Aparatura nie dzia³a.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Proszê aparaturê

w³¹czyæ.)
(Senator Jan Rulewski: Nie dzia³a.)
(Senator Piotr Zientarski: Dzia³a, dzia³a.)
Dzia³a, dzia³a, ju¿ b³yska.
(G³os z sali: Nie u wszystkich dzia³a.)
A to k³opot…
(G³os z sali: U mnie nie dzia³a, przepraszam.)
(G³os z sali: �le w³o¿y³eœ, Antek, kartê, ca³kowi-

cie Ÿle w³o¿y³eœ.)
Ooo, ju¿. Wszyscy maj¹ karty, tak?
Wobec tego zarz¹dzam g³osowanie nad wnios-

kiem senatora Rockiego o wprowadzenie do po-
rz¹dku obrad jako punktu jedenastego ³¹cznej
debaty nad uchwa³¹ w sprawie…

(Rozmowy na sali)
Sprawa dotyczy³a ³¹cznego g³osowania i w³a-

œciwie to jest jedyna czêœæ kontrowersyjna. Dru-
gie czytanie uchwa³y w sprawie poszanowania
Krzy¿a uwzglêdniono jako punkt jedenasty, zaœ…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Panie Marsza³ku, je-
steœmy za wprowadzeniem tego, sprzeciwiamy
siê tylko ³¹cznemu procedowaniu…)

Tak jest. Wobec tego powtarzam jeszcze raz
wnioski: nie ma kwestii dotycz¹cej w³¹czenia jako
punktu jedenastego drugiego czytania uchwa³y
w sprawie poszanowanie Krzy¿a…

(Senator Marek Rocki: Jak rozumiem, druk
nr 748 bêdzie dotyczy³ punktu jedenastego?)

Tak, na to jest zgoda. Senator Zaj¹c zg³asza
w¹tpliwoœci dotycz¹ce tego, czy debata nad pun-
ktem jedenastym i dwunastym ma byæ przepro-
wadzona ³¹cznie.

Kto z pañstwa jest za przeprowadzeniem ³¹cz-
nej debaty?

Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka.
Chyba ju¿ wszyscy g³osowali.
Na 70 obecnych senatorów wniosek o ³¹czne

g³osowanie popar³o 49, przeciw by³o 21, nikt siê
nie wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 40)

W zwi¹zku z tym nad punktem jedenastym
i dwunastym bêdziemy g³osowali ³¹cznie.

(Senator Piotr Zientarski: Debatowali.)
Tak, bêdziemy debatowali ³¹cznie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz
ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 736,
a sprawozdanie komisji w druku nr 736A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej senatora
Marka Konopkê o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowne Panie

i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Szano-
wni Pañstwo!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej dotycz¹ce ustawy o zmianie ustawy
o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie
województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powia-
towym.

Celem ustawy jest wprowadzenie trybu zwo³y-
wania posiedzenia organów stanowi¹cych jedno-
stek samorz¹du terytorialnego w przypadku od-
wo³ania przewodnicz¹cego i wszystkich wiceprze-
wodnicz¹cych albo przyjêcia ich rezygnacji i nie-
dokonania wyboru w ich miejsce osób do pe³nie-
nia tej funkcji. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem
prawnym tylko przewodnicz¹cy lub wiceprzewo-
dnicz¹cy mog¹ zwo³ywaæ posiedzenia w³aœciwej
rady lub sejmiku województwa, w razie ich braku
organ stanowi¹cy traci mo¿liwoœæ dzia³ania.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa o ciszê, bo gwar przeszkadza

sprawozdawcy. Je¿eli maj¹ panowie senatorowie
coœ wa¿nego do omówienia, to proszê o przejœcie
do kuluarów.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Aby temu przeciwdzia³aæ, ustawa zak³ada, ¿e

w terminie trzydziestu dni od dnia przyjêcia re-
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zygnacji albo od dnia odwo³ania sesjê odpowie-
dniej rady lub sejmiku województwa zwo³uje wo-
jewoda w celu wyboru przewodnicz¹cego. Ustawa
zak³ada te¿, ¿e sesjê do czasu wyboru przewodni-
cz¹cego bêdzie prowadzi³ najstarszy wiekiem ra-
dny obecny na sesji, jeœli oczywiœcie wyrazi na to
zgodê. Zgodnie z zawartym w art. 4 przepisem
przejœciowym, w stosunku do istniej¹cych w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy stanów faktycznych woje-
woda zwo³uje sesjê odpowiedniej rady lub sejmi-
ku województwa w terminie czternastu dni od
dnia wejœcia w ¿ycie ustawy.

Szanowni Pañstwo, komisja po rozpatrzeniu
uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
17 grudnia 2009 r. ustawy wprowadzi³a do jej tek-
stu jedn¹ poprawkê. Chodzi o skreœlenie art. 4
w ust. 2, bo jest tam zbêdne powtórzenie norm
prawnych dodawanych do ustaw nowelizowa-
nych. Poprawka ta zosta³a przyjêta przez komisjê
jednog³oœnie, bez ¿adnych uwag.

Komisja po rozpatrzeniu tej ustawy na posie-
dzeniu w dniu 4 stycznia bie¿¹cego roku wnosi,
by Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ za³¹czony projekt
uchwa³y z przyjêt¹ i omówion¹ przeze mnie po-
prawk¹. Dziêkujê bardzo.

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

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

Widzê, ¿e senator Gogacz pragnie zadaæ pyta-
nie.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, zadajê to py-

tanie w zwi¹zku z tym, ¿e g³ównym argumentem
tej nowelizacji jest fakt zaistnienia takich sytua-
cji, ¿e prezydia rad przesta³y rzeczywiœcie wy-
pe³niaæ swoje funkcje. Wiem, ¿e by³o kilka tego ro-
dzaju zdarzeñ. Czy móg³by pan powiedzieæ, gdzie
mia³y miejsce te zdarzenia? Jakich sytuacji to
konkretnie dotyczy, czy sytuacji politycznych, czy
sytuacji losowych? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, ja mia³em podobne w¹tpliwo-

œci. Zapytano o to pana ministra, udzielono nam

odpowiedzi, jakie to by³y rady, w jakich okoliczno-
œciach do tego dosz³o. Myœlê, ¿e obecny tutaj pan
minister wska¿e te gminy, gdzie takie sytuacje za-
istnia³y. By³o ich rzeczywiœcie niewiele.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, odniosê siê do

najstarszego wiekiem radnego, który ma prowa-
dziæ sesjê do czasu wyboru przewodnicz¹cego.
Jak zrozumia³em, on musi wyraziæ zgodê na pro-
wadzenie sesji. Ciekaw jestem, kto bêdzie go o to
pyta³ i wobec kogo ma wyraziæ tak¹ zgodê? Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, najstarszy z obecnych na sali,

który wyrazi tak¹ wolê.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale kto go

o to zapyta?)
(Senator Stanis³aw Gogacz: Wojewoda.)
Wojewoda nie… Po prostu ten, który jest naj-

starszy, wiadomo, kto jest…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Najstarszy,

który wyrazi zgodê… Ale wobec kogo ma j¹ wyra-
ziæ?)

Wobec wojewody. To jest zapisane. Najstarszy
wiekiem, który wyrazi zgodê, wiêc…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale kto go za-
pyta o zgodê?)

Wojewoda.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wojewoda jest za to odpowiedzialny.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana senato-

ra?
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy mia³y miej-

sce takie wydarzenia – a je¿eli tak, to czy by³o ich
du¿o – ¿e nie by³o osoby, która w sposób formalny
mog³aby prowadziæ sesjê?
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Senator Marek Konopka:

Tak, ale w skali kraju by³o ich bardzo niewiele.
Ja te¿ pyta³em o to, podobnie jak tutaj senator
Gogacz. Te dane ma pan minister i myœlê, ¿e
przedstawi je, powie dok³adnie, w jakich okolicz-
noœciach te zdarzenia mia³y miejsce. By³o ich nie-
wiele.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, Panie Ministrze, czy by³a po-

ruszana na posiedzeniu komisji kwestia siedmiu
dni po up³ywie terminu. Mówiê tu o art. 1 pkcie 7 i
8. Oczywiœcie w artykule s¹ nastêpne… Ale chodzi
mi o to, czy te siedem dni nie jest zbyt krótkim
okresem? Je¿eli nie by³o to poruszane na posie-
dzeniu komisji, to ja mo¿e zapytam o to pana mi-
nistra. Dziêkujê.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê.
Akurat ta kwestia nie by³a poruszana, ale myœ-

lê, ¿e pan minister udzieli stosownej odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym siê

naprawdê dowiedzieæ, kto ma prowadziæ sesjê
w takim przypadku, gdy wojewoda j¹ zwo³uje. Jak
wiemy, pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady pro-
wadzi poprzedni przewodnicz¹cy do chwili, kiedy
przekazuje przewodnictwo najstarszemu wie-
kiem radnemu. Otwiera sesjê przewodnicz¹cy po-
przedniej kadencji. W tym przypadku nie wiem,
kto bêdzie otwiera³ sesjê: czy wojewoda czy po-
przedni przewodnicz¹cy?

Senator Marek Konopka:
Nie, tutaj wyraŸnie…
Mo¿na, Panie Marsza³ku?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê, proszê.)
Tu jest wyraŸnie napisane, ¿e wojewoda zwo³u-

je sesjê rady i wskazuje, i¿ najstarszy wiekiem,
który wyrazi zgodê, bêdzie prowadzi³ tê sesjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Senator Smulewicz, proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Sena-

torze! Proponowane zmiany s¹ bardzo zasadne,
bo rzeczywiœcie zdarza³o siê tak, ¿e rady by³y pa-
rali¿owane chocia¿by przez brak wyboru przewo-
dnicz¹cego. Ta nowelizacja ustawy przewiduje, ¿e
w przypadku odwo³ania przewodnicz¹cego lub
wiceprzewodnicz¹cych b¹dŸ w przypadku ich re-
zygnacji czy niedokonania wyboru wojewoda ma
prawo zwo³aæ sesjê rady. Jednak chcia³bym zapy-
taæ o trochê inn¹ kwestiê. Co w przypadku, gdy
wiceprzewodnicz¹cy b¹dŸ przewodnicz¹cy z ja-
kichœ tam powodów nie zwo³uj¹ w okreœlonym
trybie posiedzenia stosownej rady? Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
S¹ uchwalane akty prawa miejscowego. Jest to

statut i statut to okreœla. Jak rada sobie ustali te
terminy, tak jest zapisane i po prostu musi byæ re-
spektowane.

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

nych. Wobec tego dziêkujê bardzo, Panie Senato-
rze.

(Senator Marek Konopka: Dziêkujê bardzo.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Siemo-
niak, pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatrywa-
nej ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du? Pro-
szê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Tomasz Siemoniak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Stanowisko rz¹du co do inicjatywy poselskiej

jest pozytywne. Jeœli uj¹æ rzecz historycznie, to
by³o tak, ¿e najpierw by³a inicjatywa poselska
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i by³o stanowisko rz¹du, które wskazywa³o na pe-
wne mankamenty tej inicjatywy. W toku pracy
w Sejmie uwagi rz¹du zosta³y uwzglêdnione
i w zwi¹zku z tym, po pracach Sejmu i Senatu,
stanowisko rz¹du jest pozytywne. Chcia³bym tu
zwróciæ uwagê, ¿e na wszystkich etapach prac le-
gislacyjnych podkreœlaliœmy, i¿ rz¹d, popieraj¹c
tê inicjatywê poselsk¹, w najmniejszym stopniu
nie ma intencji ingerowania w sprawy samorz¹du
terytorialnego.

W toku prac legislacyjnych zastanawiano siê
nad tym, kto powinien zwo³ywaæ tê sesjê. By³o
rozwa¿ane, czy nie powinien tego robiæ komisarz
wyborczy, niemniej jednak po analizie pos³owie,
przedstawiciele rz¹du, legislatorzy uznali, ¿e naj-
w³aœciwszym organem do dzia³ania w takim przy-
padku jest wojewoda. On bêdzie mia³ œciœle okreœ-
lon¹ kompetencjê, która dotyczy tylko i wy³¹cznie
zwo³ania posiedzenia w³aœciwej rady. Ta kompe-
tencja nie dotyczy ¿adnej innej, merytorycznej czy
organizacyjnej, strony pracy rady.

Chcia³bym podkreœliæ, Szanowni Pañstwo
Senatorowie, ¿e ta regulacja dope³nia inne zapi-
sy, które s¹ w ustawach reguluj¹cych ustrój sa-
morz¹du terytorialnego, i dotyczy bardzo szcze-
gólnej sytuacji – sytuacji takiej, ¿e z powodu
przewodnicz¹cego rady b¹dŸ jego zastêpców nie
s¹ prowadzone prace tej rady. W praktyce mia³y
tutaj miejsce ró¿ne sytuacje. To mo¿e byæ nie-
zwo³ywanie sesji, to mo¿e byæ wyjœcie z sesji bez
¿adnego komunikatu skierowanego do ra-
dnych, informuj¹cego, ¿e to jest przerwa, czyli
praktycznie przerwanie sesji i niemo¿noœæ jej
wznowienia. Ta regulacja z inicjatywy posel-
skiej, z projektu sejmowego oczywiœcie w ¿aden
sposób nie uchyla regulacji, które mówi¹ o sy-
tuacjach, kiedy rada gminy, rada miasta czy po-
wiatu, czy sejmik sparali¿uj¹ swoje prace z in-
nych powodów. Wtedy jest okreœlona procedu-
ra, prowadz¹ca na ogó³ do powo³ania albo osoby
pe³ni¹cej obowi¹zki wójta, prezydenta, burmi-
strza, albo komisarza, który zastêpuje te orga-
ny, i praktycznie nowych wyborów. Tutaj mówi-
my o sytuacji takiej, ¿e z powodu jednej osoby
nale¿a³oby przeprowadziæ bardzo kosztowny
proces ponownych wyborów, bo jeœli przyczyny
parali¿u w radzie siêgaj¹ g³êbiej, to oczywiœcie
nowe wybory s¹ nieuniknione.

Pojawi³o siê pytanie panów senatorów o to,
w jakich gminach wyst¹pi³a taka sytuacja.
W ostatnich miesi¹cach ta sytuacja mia³a miejsce
w jednej gminie – to jest przywo³ane w uzasadnie-
niu inicjatywy poselskiej – to by³a gmina Parysów
w województwie mazowieckim. W poprzednich la-
tach takich przypadków by³o kilka: w jednej z rad
powiatu, w kilku radach gmin. W kilku sytua-
cjach w ci¹gu ostatnich dwóch lat by³o tak, ¿e ³a-
godna perswazja ze strony wojewodów sprawia³a,

i¿ rada podejmowa³a swoje dzia³ania. Taka sytua-
cja mia³a miejsce, na przyk³ad, w województwie
ma³opolskim, w Lipnicy Murowanej, gdzie parali¿
trwa³ kilka miesiêcy. Ale kiedy i wójt gminy, i rada
zrozumieli, ¿e jest mo¿liwe wprowadzenie komi-
sarza, dogadali siê i rada ponownie podjê³a prace.

W trakcie prac nad projektem poselskim roz-
wa¿aliœmy szczegó³owo, wspólnie z pos³ami, ró¿-
ne sytuacje i st¹d ta regulacja zwi¹zana z radnym
seniorem, doœæ szczegó³owa. Tutaj to wszystko
by³o dopisane do pierwotnego projektu, to pytanie
o zgodê, itd., itd., ¿eby wykluczyæ wszelkie mo¿li-
we sytuacje, poniewa¿ na pocz¹tku kadencji sa-
morz¹du, która w tym roku dobiega koñca, mia³o
miejsce takie zdarzenie, ¿e radny senior odmówi³
prowadzenia pierwszej sesji.

Pañstwo senatorowie pytali, jakie s¹ przyczy-
ny… Te przyczyny nale¿y wi¹zaæ na ogó³ z lokaln¹
polityk¹ i niemo¿noœci¹ dogadania siê. Tutaj po-
wstaje napiêcie na linii bezpoœrednio wybrany
wójt, prezydent i rada, a to siê czasami przenosi
na sposób dzia³ania rady.

Jeœli chodzi o kwestiê siedmiu dni, o któr¹ py-
ta³ pan senator Jurcewicz, to jest to termin zwo³y-
wania sesji nadzwyczajnej. On jest przepisany
z innej czêœci ustaw reguluj¹cych sprawy samo-
rz¹du terytorialnego.

Jeœli chodzi o to, kto prowadzi sesjê, to wedle
ustawy jest tak, ¿e wojewoda zwo³uje sesjê i do-
prowadza do tego, ¿eby najstarszy wiekiem ra-
dny zacz¹³ tê sesjê prowadziæ. Kompetencja wo-
jewody nie obejmuje tutaj ustalenia porz¹dku
obrad rady innego ni¿ wybór przewodnicz¹cego.
To nawi¹zuje do tego, o czym mówi³em wczeœ-
niej, to znaczy, je¿eli przyczyny parali¿u rady s¹
inne ni¿ te zwi¹zane z przewodnicz¹cym rady, je-
go brakiem woli dzia³ania, to tak czy inaczej wo-
jewoda nie jest ani upowa¿niony ani nie ma tytu-
³u do tego, ¿eby zastêpowaæ… ¿eby naciskaæ na
pracê rady.

Mamy nadziejê, ¿e ta regulacja, poparta przez
wszystkie kluby parlamentarne w Sejmie, popar-
ta te¿ w komisji senackiej, bêdzie mia³a wymiar
pewnej profilaktyki. Skoñczy siê pokusa, ¿eby
metod¹ tak¹, i¿ przewodnicz¹cy wychodzi z sesji,
za³atwiaæ jakieœ problemy. W przypadku gminy
Parysów ten parali¿ prawno-polityczny trwa bar-
dzo d³ugo. Tu ktoœ mo¿e postawiæ pytanie, czy dla
tych kilku gmin warto przyjmowaæ tak¹ regulacjê.
Myœlê, ¿e warto z powodu, o którym powiedzia³em
wczeœniej, to znaczy, ¿eby wszystkim tym, którzy
chcieliby tak dzia³aæ, pokazaæ, ¿e mo¿na sobie po-
radziæ z tak¹ sytuacj¹ w bardzo prosty sposób. Ale
warto, ¿eby taka regulacja zaczê³a dzia³aæ nawet
dla samego Parysowa, bo ostatecznie to nie jest
kwestia jakiegoœ dyskomfortu funkcjonariuszy
publicznych, ale obywateli, których gmina prze-
staje w³aœciwie dzia³aæ i traci szanse rozwojowe,
bo wójt i radni zajmuj¹ siê sami sob¹, a nie tym,
do czego obliguj¹ ich ustawy.
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Tak ¿e reasumuj¹c, chcia³bym powiedzieæ, ¿e
rz¹d ten projekt popiera. Mamy nadziejê, ¿e Wy-
soki Senat raczy uchwaliæ tê nowelizacjê i ¿e po
podpisaniu przez pana prezydenta to zacznie
szybko dzia³aæ i dobrze oddzia³ywaæ na samorz¹d
terytorialny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Mo¿e jeszcze pan minister zostanie, bo obecnie

senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca trwaj¹ce nie
d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawiciela
rz¹du zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku
obrad.

Jako pierwszy zg³osi³ siê pan senator Jurce-
wicz.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czy zapisy zawarte w art. 1

pkt 7, oczywiœcie mam na myœli ustawê o samo-
rz¹dzie gminnym, obejmuj¹ te¿ tak¹ sytuacjê – ja
oczywiœcie rozumiem, ¿e ¿ycie zawsze wyprzedza
pewne sprawy – w której, za³ó¿my, przewodni-
cz¹cy rady z³o¿y³ rezygnacjê, a wiceprzewodni-
cz¹cy nadal sprawuj¹ swoje funkcje i nie zwo³uj¹
sesji dotycz¹cej wyboru przewodnicz¹cego, mimo
¿e zosta³y przekroczone wszelkie obowi¹zuj¹ce
terminy. Czy w tym przypadku wojewoda, widz¹c,
¿e s¹ wiceprzewodnicz¹cy, ¿e zosta³y przekroczo-
ne wszystkie terminy i ¿e nie wybrano przewodni-
cz¹cego, mo¿e zwo³aæ sesjê, na której bêdzie
punkt dotycz¹cy powo³ania przewodnicz¹cego?
Tutaj w zapisach mówimy o rezygnacjach, o od-
wo³aniach, a ja mówiê o dobrowolnej rezygnacji
z funkcji, a nawet o z³o¿eniu mandatu. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nastêpne pytania. Senator Banaœ, a potem se-

nator Gogacz, Panie Senatorze Sekretarzu, tak?
(Senator Sekretarz Witold Idczak: Gogacz, po-

tem Ortyl.)
Proszê bardzo, pan senator Banaœ. Nastêpny

bêdzie pan senator Gogacz.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze! Materia, o któr¹

chcê pana zapytaæ, nieco odbiega od przedmioto-
wej regulacji, ale jest z ni¹ œciœle zwi¹zana. Cho-

dzi mianowicie o kwestie zwi¹zane z wygaœniê-
ciem mandatów wójta, burmistrza lub prezy-
denta z mocy prawa na skutek pe³nomocnego
wyroku. Dotyczy to takiej sytuacji, ¿e rada mu-
si to potwierdziæ, musi wygasiæ ten mandat sto-
sown¹ uchwa³¹. Jest bardzo wiele takich przy-
padków, ¿e rady z tym zwlekaj¹, odwlekaj¹ to,
nie robi¹ tego. Oczywiœcie wojewoda ma pewne
kompetencje, on wydaje zarz¹dzenie zastêp-
cze, ale to i tak trwa czasami bardzo d³ugo. Po-
kazuje to chocia¿by przypadek mojego wojewó-
dztwa, województwa œwiêtokrzyskiego, i mia-
sta Dzia³oszyce, gdzie ju¿ od ponad pó³ roku
wójt, który ma prawomocny wyrok, nadal jest
wójtem, w³aœnie z powodu nieodwo³ania go
przez radê. To mo¿e rodziæ doœæ dramatyczne
konsekwencje, chodzi na przyk³ad o podwa¿a-
nie umów, jeœli siê oka¿e, ¿e zawiera³ je wójt,
który podczas ich zawierania by³ osob¹ do tego
nieuprawnion¹. Czy resort ma w tej sprawie ja-
kiœ pomys³, czy ma ochotê zastosowaæ tutaj
profilaktykê? Prosi³bym pana ministra, aby ze-
chcia³ odpowiedzieæ mi na piœmie na pytanie,
ile takich przypadków w tej chwili jest w na-
szym kraju, i ze szczegó³ami opisa³ przypadek
zwi¹zany z miastem Dzia³oszyce, powiat Piñ-
czów, województwo œwiêtokrzyskie. Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gogacz, proszê bardzo. Trzecie py-
tanie z serii.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, czy nie uwa¿a pan, ¿e w sytua-
cji, kiedy jest wznawiana sesja sejmiku, rady lub
gminy, mo¿na by³oby zastosowaæ analogiê do
pierwszego posiedzenia w ramach nowej kadencji
tych¿e gremiów? Z tego, co wiemy, i z zapisów pra-
wnych wynika, ¿e po prostu tê pierwsz¹ sesjê zwo-
³uje radny senior. Tam nie ma…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji Tomasz Siemoniak:
Zwo³uje przewodnicz¹cy poprzedniej rady, a pro-
wadzi j¹ radny senior.)

Prowadzi radny senior, ale nie ma tam wojewo-
dy. Czy nie mo¿na by³oby po prostu zastosowaæ
takiej analogii? Z dyskusji sejmowej, jak zrozu-
mia³em, wynika³o… Pan czy te¿ ktoœ z reprezen-
tantów rz¹du powiedzia³, ¿e problem polega na
tym, i¿ nie ma zaplecza technicznego, wiêc trudno
rozes³aæ zawiadomienia, listy, koperty itd. Wydaje
siê, ¿e to nie jest du¿y problem, mo¿na by³oby to
w jakiœ sposób obejœæ. Czy s¹ jeszcze inne powo-
dy, dla których nie mo¿na by³oby zastosowaæ ana-
logii do pierwszej sesji? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Tomasz Siemoniak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Dwa pier-

wsze pytania na gruncie tej ustawy… Trudno jest
sformu³owaæ tu jakieœ odpowiedzi, bo w przesz³o-
œci spraw tego typu, mo¿na powiedzieæ, by³o kil-
kadziesi¹t, zw³aszcza zwi¹zanych z wygaszaniem
mandatów. Ka¿da z tych spraw albo by³a przed-
miotem orzeczeñ s¹dów administracyjnych, albo
jest w toku. I tutaj nie ma dwóch takich samych
spraw. Tak ¿e Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji, rz¹d, dostrzega problem, prowa-
dzimy ró¿ne prace zwi¹zane z doprecyzowaniem
takich kwestii, jak na przyk³ad skazanie za prze-
stêpstwo umyœlne lub tryb, w jakim powinno siê
dzia³aæ w sytuacji, kiedy nie jest wygaszany man-
dat radnego, starosty, wójta, burmistrza czy pre-
zydenta. Nie ma tu generalnej, jednej odpowiedzi,
bo ka¿da z tych sytuacji jest trochê inna i oczywi-
œcie ci radni, wójtowie, burmistrzowie czy prezy-
denci odwo³uj¹ siê do s¹dów. I tu ju¿ w zale¿noœci
od orzeczeñ s¹dów albo wykonuje siê jakieœ dzia-
³ania, albo nie. Tak ¿e trudno by³oby mi w tym mo-
mencie jednoznacznie na to pytanie odpowie-
dzieæ.

To dotyczy równie¿ tej kwestii, o któr¹ pyta³
pan senator Jurcewicz. Jasne jest, ¿e ¿ycie jest
bogatsze… Mo¿na sobie wyobraziæ – i to by³o po-
ruszane na posiedzeniu komisji senackiej i w Se-
jmie – ¿e w takim czy w innym przypadku, je¿eli
bêdzie z³a wola zainteresowanych, to nie da siê te-
go przeskoczyæ. I to zapewne doprowadzi do we-
jœcia komisarza, o czym wczeœniej wspomina³em.
Uznaliœmy jednak, ¿e przecie¿ nie powinno byæ ró-
wnie¿ tak, i¿ my za³o¿ymy, ¿e ktoœ bêdzie kierowa³
siê z³¹ wol¹, i przewidzimy w ustawie wszystkie
mo¿liwe sytuacje. Jak mówi³em wczeœniej, w skali
Polski te przypadki dotycz¹ce samorz¹du teryto-
rialnego s¹ przypadkami jednostkowymi i na ogó³,
w wiêkszoœci, samorz¹dowcy zachowuj¹ siê odpo-
wiedzialnie i takich problemów nie ma. Tak wiêc
wydaje siê, ¿e ta konkretna nowelizacja odnosi siê
do takich sytuacji, które wyst¹pi³y w ostatnich la-
tach. I s¹dzê, ¿e tutaj – mówi³em o tym wymiarze
profilaktycznym – to dobrze podzia³a na tych
wszystkich, którzy chcieliby zrobiæ coœ niezgod-
nego z t¹ ustaw¹, coœ takiego, co sparali¿uje pra-
ce, ale bêd¹ mieæ œwiadomoœæ, ¿e parlament i rz¹d
takim sytuacjom siê przygl¹daj¹.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Gogacza,
to rozwa¿aliœmy tutaj ró¿ne ewentualnoœci doty-
cz¹ce tego, kto móg³by tak¹ sesjê zwo³ywaæ. Je-

dnak bior¹c pod uwagê to, ¿e takie sytuacje… Ow-
szem, takie sytuacje zdarzaj¹ siê na pocz¹tku
trwania kadencji, ale równie¿ zdarzaj¹ siê w œrod-
ku jej trwania…

(G³os z sali: Tak jest.)
W œrodku trwania nastêpnej kadencji przewo-

dnicz¹cy poprzedniej rady jest osob¹ ju¿ ca³kowi-
cie prywatn¹, mo¿na go poprosiæ jako obywatela,
oczywiœcie je¿eli nie zosta³ znowu radnym… On
mo¿e odmówiæ, mo¿e nie chcieæ. Wojewoda odmó-
wiæ nie mo¿e, jest funkcjonariuszem pañstwo-
wym. Je¿eli bêdzie taka sytuacjê prawna, to on po
prostu bêdzie dzia³a³. I wydaje siê, ¿e ta argumen-
tacja, która przekona³a pos³ów, jest argumenta-
cj¹ zasadn¹, dlatego ¿e takie sytuacje, Szanowni
Pañstwo Senatorowie, w praktyce zdarzaj¹ siê
w ma³ych gminach, gdzie na ogó³ wszyscy radni
i wszyscy zainteresowani tym sporem doskonale
siê znaj¹. Tak wiêc ten przewodnicz¹cy poprzed-
niej rady te¿ nie bêdzie obojêtny wobec takiej sy-
tuacji. Ja bym raczej za³o¿y³, ¿e on nie bêdzie
chcia³ siê w coœ takiego anga¿owaæ. Pomijam ju¿
takie sytuacje, ¿e on wyjecha³, ¿e ju¿ tam nie mie-
szka. Wojewoda zawsze bêdzie i zawsze tak na-
prawdê ten obowi¹zek bêdzie na nim spoczywa³,
bezwarunkowo. Tak ¿e wydaje siê, ¿e to wskaza-
nie wojewody – podkreœlam, bez presji ze strony
rz¹du w toku prac parlamentarnych, tak to zosta-
³o zapisane od razu w projekcie poselskim – jest,
patrz¹c z punktu widzenia ustrojowego, sytuacj¹
najw³aœciwsz¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Kolejna trójca, senatorowie: Ortyl, Wojcie-

chowski, Banaœ.
Pan senator Ortyl.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, oczywiœcie uwa¿am, ¿e ta re-

gulacja jest potrzebna, aczkolwiek nale¿y, jak
myœlê, rozwiaæ w¹tpliwoœci i zapytaæ o nastêpu-
j¹ce sprawy.

Pierwsze pytanie dotyczy terminu. Jest okreœ-
lony termin trzydziestu dni dla spraw, które do-
piero bêd¹, a dla tych, które s¹ w toku, jest termin
czternastu dni. Czy pan minister nie uwa¿a, ¿e
ten termin czternastu dni jest bardziej odpowied-
ni? Mamy tutaj do czynienia z pewnym nag³ym
przypadkiem, ze sprawami niecierpi¹cymi zw³oki,
¿e tak powiem.

I drugie pytanie dotyczy skutecznego zawiado-
mienia wojewody o tym fakcie. Uwa¿am, ¿e gdyby
na przyk³ad zamiast wojewody by³ tu wskazany
komisarz, to gdyby on nie zosta³ zawiadomiony, to
by nie podj¹³ dzia³añ, ale wojewoda mo¿e to zro-
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biæ, tylko nie wiem, czy na takiej zasadzie, ¿e go
zawiadomi o tym przypadku marsza³ek, czy staro-
sta, czy wójt, i to bêdzie skuteczne powiadomie-
nie, czy te¿ na zasadzie powziêcia takich wiado-
moœci powszechnie znanych. Poprosi³bym o ko-
mentarz w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

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

strze! Ja ju¿ zadawa³em to pytanie, troszeczkê je
rozszerzê. Chodzi mi o to prowadzenie sesji przez
najstarszego wiekiem radnego, który wyrazi³ zgo-
dê. Co bêdzie, je¿eli nie wyrazi zgody? Jaki ma
czas na podjêcie takiej decyzji? Komu wyra¿a zgo-
dê lub komu tej zgody nie wyra¿a? Kto o tê zgodê
pyta?

I drugie pytanie, tylko proszê tego nie trakto-
waæ w ten sposób, ¿e chcê ³apaæ za s³ówka, cho-
cia¿ z pozoru to pytanie mo¿e tak wygl¹daæ, dlate-
go zastrzegam, ¿e to nie jest ³apanie za s³ówka. Po-
wiedzia³ pan, Panie Ministrze, ¿e w ustawie nie da
siê przewidzieæ wszystkich sytuacji, jakie mo¿e
przynieœæ ¿ycie. Czy w zwi¹zku z tym nie nale¿a³o-
by inaczej do tego podejœæ, zabezpieczyæ siê, ¿e tak
powiem, przed skutkami, czyli przed faktem nie-
zwo³ywania sesji. Je¿eli sesja nie jest zwo³ywana
z takiego, z innego, czy z jeszcze innego powodu,
a ¿ycie wymyœli jeszcze piêæ innych, to i tak sku-
tek zawsze bêdzie taki sam, bo nie jest zwo³ywana
sesja, w zwi¹zku z tym mo¿e nale¿a³oby zastoso-
waæ tutaj inn¹ logikê. Dlaczego jest tutaj stosowa-
na ta, a nie inna logika? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Panie Ministrze, jeszcze raz na sekundkê wrócê

do tego problemu, który sygnalizowa³em, bo prze-
cie¿ uchwa³a rady w sprawie wygaszenia manda-
tu jest tak zwan¹ uchwa³¹ deklaratoryjn¹ – man-
dat wygas³ z mocy prawa, zakoñczy³ siê proces
karny skazaniem prawomocnym. Przez to, ¿e jest
taki w³aœnie tryb, powstaje uchwa³a, która z kolei,
ju¿ w procesie administracyjnym, podlega skar-
dze.

Intencja mojego pytania jest taka: czy nie uwa-
¿a pan minister, ¿e warto by³oby rozpocz¹æ, pro-
wadziæ prace w takim oto kierunku, by wykluczyæ
potrzebê potwierdzania czegoœ, co jest ju¿ prawo-
mocne, przez organy stanowi¹ce rad? Bo one tak

naprawdê uruchamiaj¹ ca³y proces administra-
cyjny, który trwa i który mo¿e bardzo Ÿle skutko-
waæ dla spo³ecznoœci gminnej. Dziêkujê uprzej-
mie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Tomasz Siemoniak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jeœli chodzi

o pierwsze pytanie, dotycz¹ce terminów, to s¹dzê,
¿e te terminy zaproponowane w ustawie, któr¹
przyj¹³ Sejm, zosta³y przedyskutowane i s¹ w³a-
œciwe z punktu widzenia pewnej dynamiki ¿ycia
politycznego w samorz¹dzie lokalnym. To znaczy,
trzeba daæ szansê na dogadanie siê tam na miej-
scu. To s¹ oczywiœcie sytuacje, jak pan senator
s³usznie zauwa¿y³, nag³e, nadzwyczajne, ale nie-
skutkuj¹ce w taki sposób, ¿e coœ trzeba zrobiæ
w ci¹gu kilku dni. Wydaje siê, ¿e ten termin trzy-
dziestu dni jest tutaj terminem w³aœciwym. To nie
dotyczy zaprzestania dzia³ania przez wójta i jego
urzêdników, a wiêc to nie jest coœ, co by rzutowa³o
na sprawy obywateli. Oczywiœcie nie ma tutaj ja-
kiejœ jednej zasady co do tego, ¿e lepiej, jak jest
trzydzieœci dni ni¿ czternaœcie czy czterdzieœci
piêæ, to s¹ takie za³o¿enia, które siê przyjmuje
w zwi¹zku z tym, jak dzia³aj¹ jednostki samo-
rz¹du terytorialnego.

Pytanie pana senatora o radnego seniora: co
w sytuacji, kiedy on nie wyrazi zgody? To pytanie
zosta³o ju¿ rozwa¿one w toku prac sejmowych
i st¹d w³aœnie taki, a nie inny zapis: nastêpny pod
wzglêdem wieku radny bêdzie pytany o zgodê. Pa-
nie Senatorze, trudno uregulowaæ tak¹ sprawê, po
prostu wojewoda go zapyta: panie radny seniorze,
czy pan wyra¿a zgodê na prowadzenie sesji, któr¹
zwo³a³em zgodnie z artyku³em takim i takim usta-
wy? Je¿eli radny senior odpowie „tak”, to bêdzie j¹
prowadzi³, jeœli odpowie „nie”, to nie bêdzie jej pro-
wadzi³. Wydaje mi siê, ¿e zapisanie w ustawie cza-
su, w którym radny senior musi wyraziæ zgodê, by-
³oby ju¿ dzia³aniem bardzo nadmiarowym. My za-
k³adamy odpowiedzialnoœæ wszystkich zaintereso-
wanych. No przecie¿ pañstwo senatorowie czy
wszyscy, którzy uczestnicz¹ w jakichœ cia³ach ko-
legialnych, doskonale znaj¹ pewien zwyczaj, który
towarzyszy sytuacji, kiedy ktoœ siê zgadza kandy-
dowaæ, nie wiem, do takiej komisji lub innej. Odpo-
wiedzi udziela siê w takiej sytuacji od razu.

Jeœli chodzi o kwestie rozszerzenia tej noweli-
zacji na wszystkie przypadki niezwo³ywania, to
tak jak mówi³em wczeœniej, ¿ycie jest bogatsze
i zdarza³y siê sytuacje zwi¹zane nie z niezwo³ywa-
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niem sesji, tylko z tym, ¿e przewodnicz¹cy rady
wychodzi³ z sesji, któr¹ prowadzi³ i nie mia³ kto tej
sesji prowadziæ. Wydaje siê, ¿e inne regulacje, które
s¹ w ustawach dotycz¹cych ustroju samorz¹du te-
rytorialnego, zabezpieczaj¹ jednostki samorz¹du
w taki sposób, ¿e w ostatecznoœci przeprowadza siê
nowe wybory poprzedzone decyzj¹ prezesa Rady
Ministrów o wyznaczeniu komisarza czy te¿ osoby
pe³ni¹cej obowi¹zki wójta, burmistrza, prezydenta.
I tutaj, jak s¹dzê, potrzeby dalszego regulowania
wszystkich mo¿liwoœci nie ma, bo jest pewne gene-
ralne zabezpieczenie, tak naprawdê najlepsze,
w postaci nowych wyborów. Je¿eli rada nie jest
w stanie dzia³aæ czy wójt nie jest w stanie dzia³aæ,
odwo³ujemy siê do spo³eczeñstwa, które w takiej sy-
tuacji powinno decydowaæ.

Jeœli chodzi o pytanie, które zada³ pan senator,
pytaj¹c mnie o zdanie, to na tak generalnie posta-
wione pytanie odpowiem, ¿e my tutaj mamy zbie¿-
ne pogl¹dy, to znaczy, w takiej sytuacji ta kompe-
tencja rady wydaje siê kompetencj¹ nadmiarow¹
i mog¹c¹ prowadziæ albo do jakiejœ polityki lokal-
nej, albo do Ÿle pojêtej solidarnoœci radnych, no,
mo¿e dojœæ do negatywnego rozwoju sytuacji.
I wojewodowie, którzy powezm¹ informacje o ta-
kich dzia³aniach, staraj¹ siê… Ostatnio taka sy-
tuacja mia³a miejsce w jednej z rad powiatów, wo-
jewoda pisemnie wezwa³ radê do tego, ¿eby tak¹
uchwa³a przeg³osowa³a, a je¿eli tego nie zrobi, to
zostan¹ podjête inne kroki. I to wystarczy³o.

Wracaj¹c do pytania, w jaki sposób wojewoda
dowiaduje siê o takich sytuacjach, chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e wojewoda zgodnie z ustawami spra-
wuje nadzór prawny nad dzia³aniami samorz¹du
terytorialnego i do niego trafiaj¹ wszystkie
uchwa³y, które podejmuje rada gminy, powiatu,
miasta i sejmik wojewódzki, i wojewoda ma odpo-
wiedni czas na zbadanie zgodnoœci tych uchwa³
z prawem. Je¿eli nie zostanie powiadomiony w ta-
kim trybie, o jakim mówi³ pan senator, to znaczy,
je¿eli wójt, radni, obywatele nie powiadomi¹ go
o takiej sytuacji, to z pewnoœci¹ i tak siê o tym do-
wie, widz¹c, ¿e z danej jednostki samorz¹du tery-
torialnego przestano mu przesy³aæ uchwa³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Panowie senatorowie Wojciechowski i Ortyl…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja dziêkujê.)
To pan senator Wojciechowski i Majkowski

w takim razie. I je¿eli nie ma wiêcej chêtnych, to ja
ju¿ zamknê listê…

(G³os z sali: Jeszcze senator WoŸniak siê zg³a-
sza.)

A, pan senator WoŸniak, jako trzeci. I na panu
senatorze Henryku WoŸniaku zamykam listê py-
taj¹cych.

Proszê bardzo, trzy pytania i odpowiedzi pana
ministra.

Proszê.

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

strze! Ta nowelizacja jest swego rodzaju pana-
ceum na brak odpowiedzialnoœci, a tymczasem
pan minister mówi, ¿e zak³ada pewn¹ odpowie-
dzialnoœæ. Wydaje mi siê, ¿e jest tutaj pewna nie-
spójnoœæ, bo trudno oczekiwaæ odpowiedzialnoœci
tam, gdzie jej nie ma. Nie wiem, czy ja to dobrze
zrozumia³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I proszê bardzo, pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam bardzo krótkie pytanie.

W jednej z rad gminy, tak to powiedzmy, mia³a
miejsce taka oto sytuacja, ¿e radny by³ cz³onkiem
piêciu b¹dŸ szeœciu komisji na bodaj osiem istnie-
j¹cych komisji i, dzia³aj¹c w jednej z tych komisji
w sposób, powiedzmy, intensywny, spowodowa³
to, ¿e jego koledzy radni skierowali wniosek na se-
sjê, a¿eby go odwo³aæ z tej komisji. Radny zosta³
oczywiœcie odwo³any i w proteœcie zrezygnowa³
z dzia³ania w pozosta³ych komisjach.

Czy uwa¿a pan, Panie Ministrze, ¿e to, ¿e jeden
radny decyduje o losie innego radnego, jest zasa-
dne i czy nie jest to sprzeczne z ide¹ samorz¹dno-
œci, jeœli chodzi o samorz¹d lokalny?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze…
A, przepraszam, jeszcze senator WoŸniak. Pro-

szê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja oczywiœci bardzo doceniam

tê prewencyjn¹ funkcjê nowelizacji. Ona bêdzie
mieæ, jak s¹dzê, najwiêksze znaczenie i przeciw-
dzia³aæ pewnym zachowaniom, o których mówi-
liœmy. Chcia³bym zapytaæ o dwie kwestie.

Pierwsze pytanie – nie mam materia³ów, które
mieli cz³onkowie komisji administracji, byæ mo-
¿e ta kwestia tam by³a wyjaœniona – czy noweli-
zacja by³a konsultowana z organizacjami samo-
rz¹du?

I drugie pytanie. Czy ta nowelizacja zdaniem
pana ministra wyczerpuje katalog sytuacji, które
zmusza³y dotychczas do na przyk³ad powo³ywa-
nia komisarza, tych dzia³añ ekstremalnych w sa-
morz¹dach? Czy ona w znakomitej wiêkszoœci ten
katalog wyczerpuje? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Tomasz Siemoniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jeœli chodzi

o pytanie dotycz¹ce odpowiedzialnoœci, to pod-
trzymujê to, co powiedzia³em. Wydaje mi siê, ¿e
sytuacja, w której ta odpowiedzialnoœæ rozk³ada
siê na wiêcej osób, jest sytuacj¹ lepsz¹. Bo mówi-
my o tym, ¿e przewodnicz¹cy rady b¹dŸ wiceprze-
wodnicz¹cy nie zwo³uj¹, przestaj¹ dzia³aæ. Radny
senior… Ta procedura szukania radnego seniora,
jeœliby najstarsi radni kolejno odmawiali, ozna-
cza, ¿e wiêcej osób jest zaanga¿owanych w ten
proces. To, jak s¹dzê, zwiêksza szansê na to, ¿e je-
¿eli gdzieœ znajd¹ siê – podkreœlam: to s¹ absolut-
ne wyj¹tki – osoby nieodpowiedzialne, to bêdzie
mo¿na liczyæ na to, ¿e w tym¿e samorz¹dzie, w tej
radzie s¹ inne osoby, które s¹ odpowiedzialne.
Znaj¹c te sytuacje – przywo³a³em tutaj dwie: Pary-
sowa i Lipnicy Murowanej… Te sprawy parali¿u
rady by³y te¿ przedmiotem du¿ego zainteresowa-
nia obywateli, lokalnych mediów. Tak ¿e ta dobra
presja opinii publicznej te¿ ma swoje znaczenie.
I wydaje mi siê, ¿e radny senior nie odmówi w ta-
kiej sytuacji, to znaczy, jest ma³o prawdopodob-
ne, ¿eby wszyscy kolejni w radzie takiej proœbie
opartej na ustawie, jeœli bêdzie ona uchwalona,
odmówili. Je¿eli bêdzie tak, ¿e przyczyny tego pa-
rali¿u le¿¹ gdzie indziej, to, jak mówiê, jest inna
droga i spo³eczeñstwo musi po prostu wybraæ no-
wych radnych, którzy bêd¹ chcieli ze sob¹ praco-
waæ.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora, to ja ju¿
wczeœniej mówi³em o takiej ostro¿noœci w odno-
szeniu siê do konkretnych sytuacji, ju¿ nie wspo-
minaj¹c o tym, ¿e pañskie pytanie jest jakby poza
przedmiotem nowelizacji. Bardzo wiele takich
spraw nie jest porównywalnych i bardzo trudno
jest odpowiedzieæ na pytanie, które pan senator
by³ uprzejmy zadaæ, czy radny mo¿e decydowaæ
o innym radnym. To s¹ sytuacje, które s¹ skut-
kiem jakiejœ praktyki rady, a nie konkretnych
przepisów prawa, raczej statutów, regulaminów
i pewnych zwyczajów dzia³ania. Je¿eli dochodzi
do sytuacji spornych do tego stopnia, ¿e wykra-
czaj¹ one poza dzia³anie rady, to pracuje nad tym
wojewoda, który bada zgodnoœæ uchwa³ rady
z prawem. Jest te¿ ca³y system s¹downictwa ad-
ministracyjnego, który radnym daje mo¿liwoœæ
dochodzenia swoich praw, statusu itd. Pytanie
by³o konkretne, ale generalne, wiêc ja te¿ raczej
staram siê odpowiedzieæ generalnie.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora WoŸnia-
ka, to na proœbê przedstawicieli rz¹du prace w Se-
jmie zosta³y trochê opóŸnione po to, aby siê upe-
wniæ, ¿e organizacje reprezentuj¹ce jednostki sa-
morz¹du terytorialnego maj¹ pozytywn¹ opiniê
na ten temat. Mo¿na by³o bowiem mieæ w¹tpli-
woœæ, czy to nie bêdzie odbierane jako ingerencja
administracji rz¹dowej. Po upewnieniu siê przez
pos³ów, ¿e stanowisko organizacji jest pozytywne,
wznowiono prace. Myœlê zatem, ¿e taka w¹tpli-
woœæ, ¿e przedstawiciele nie byli zapraszani do
pracy, nie by³a przez nich podnoszona.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Górski jako pierwszy. Potem pan

senator Gogacz.

Senator Henryk Górski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To rozwi¹zanie, aczkolwiek niewielkie, jest is-

totne. Myœlê, ¿e je¿eli nawet dotyczy to kilku przy-
padków, kilku gmin, to jest ono potrzebne, choæ-
by z tego wzglêdu, ¿e… Pan minister trzykrotnie
przywo³a³ przyk³ad pewnej gminy, to jest gmina
z mojego województwa. Tam dosz³o do tego – bo
parali¿ rady to jedna sprawa – ¿e wojewoda mazo-
wiecki zawiesi³ wójta w obowi¹zkach. Przyszed³
komisarz, wójt siê odwo³a³ do wojewódzkiego
s¹du administracyjnego, i sprawê – powiedzmy to
prostym jêzykiem – wygra³, czyli s¹d go przywró-
ci³. Wojewoda odwo³a³ siê do Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego i s¹d sprawê rozstrzygn¹³ prze-
ciwko wójtowi, czyli wróci³ komisarz. Mo¿na sobie
wyobraziæ, jak to odbiera spo³ecznoœæ i jak to
wszystko funkcjonuje. Ja w swojej rodzinnej gmi-
nie by³em wójtem piêtnaœcie lat i wiem, ¿e jakieœ
takie zawirowania, zachwiania w funkcjonowa-
niu samorz¹du bardzo niekorzystnie oddzia³uj¹
na pracê tego samorz¹du i jego funkcjonowanie.

Je¿eli chodzi o to, co koledzy senatorowie pod-
nosili w pytaniach skierowanych do pana mini-
stra, to ja siê do tego odniosê mo¿e w taki sposób,
¿e jest bardzo du¿o przypadków, ¿e radni rezyg-
nuj¹ z powodu jakiejœ ¿yciowej sprawy czy obe-
jmuj¹ funkcje, podejmuj¹ nowe zadania, które
koliduj¹ z rol¹ radnego, i odbywaj¹ siê wybory
uzupe³niaj¹ce czy nastêpuj¹ zmiany w radach na
funkcjach przewodnicz¹cych. Mówimy o kwe-
stiach, które, ¿e tak powiem, powoduj¹ jakiœ kon-
flikt, ale w demokracji wiêkszoœæ ma racjê i na ra-
zie tak to siê odbywa. Myœlê, ¿e to rozwi¹zanie jest
dobre i nale¿y siê pochwa³a. S¹dzê, ¿e ten wymie-
niony przez pana ministra przypadek pewnie siê
przyczyni³ do tego, ¿e pos³owie podjêli inicjatywê,
bo ten konflikt w tej gminie trwa³ doœæ d³ugo, to
funkcjonowanie tego samorz¹du nie tak, jak to po-
winno byæ, trwa³o doœæ d³ugo. Dziêkujê za uwagê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Lucjan Cichosz, proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W swoim wyst¹pieniu chcia³bym odnieœæ siê do

projektu ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie
gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa
oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym – druk
nr 736.

Projektowana ustawa wype³nia istniej¹c¹ lukê
prawn¹ polegaj¹c¹ na niewskazaniu w³aœciwego
organu odpowiedzialnego za zwo³anie posiedze-
nia rady gminy, powiatu lub sejmiku wojewódz-
kiego w wypadku jednoczesnego odwo³ania lub
rezygnacji przewodnicz¹cego i wiceprzewodni-
cz¹cych. To, ¿e nie ma takiego organu powoduje
sytuacje, w których rada gminy, powiatu czy sej-
mik nie mog¹ funkcjonowaæ. Proponowane zmia-
ny w ustawie o samorz¹dzie gminnym, samo-
rz¹dzie województwa i samorz¹dzie powiatowym
nie budz¹ ¿adnych w¹tpliwoœci i oczywiœcie bêdê
g³osowa³ za przyjêciem tych rozwi¹zañ.

Wype³nienie przedstawionej przeze mnie luki
prawnej pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie
samorz¹dów. Na marginesie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
utrudnieniem w pracy samorz¹du jest tak¿e brak
rozstrzygniêæ ustawowych w wypadku, gdy w sto-
sunku do wójtów i burmistrzów tocz¹ siê postêpo-
wania karne o przestêpstwa. Zgodnie z zasad¹ do-
mniemania niewinnoœci wójt czy burmistrz mo¿e
pe³niæ swoj¹ funkcjê, dopóki nie zostanie prawo-
mocnie skazany. W pe³ni zgadzam siê z t¹ zasad¹.
Nale¿a³oby siê jednak zastanowiæ, czy nie znaleŸæ
odpowiedniego ustawowego rozwi¹zania, gdy¿
w moim odczuciu tu równie¿ mo¿emy mówiæ o lu-
ce prawnej.

W¹tpliwoœci, którymi w tej chwili chcia³bym siê
z pañstwem podzieliæ, budz¹ tak¿e inne zwi¹zane
z samorz¹dem sprawy. Najwa¿niejsza z nich doty-
czy dostosowania struktur administracji specjal-
nej do podzia³u administracyjnego kraju. Mówi-
³em ju¿ o tym wielokrotnie, ci¹gle bez skutku.
Przytoczê przyk³ad powiatu krasnostawskiego,
gdzie ma swoj¹ siedzibê zarówno komenda powia-
towa Policji, jak i prokuratura rejonowa. Problem
dotyczy jednak¿e nie tylko powiatu krasnostaw-
skiego, lecz tak¿e kilku s¹siednich powiatów:
che³mskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskie-
go, zamojskiego. Policja jest w pe³ni dostosowana
do nowego podzia³u administracyjnego kraju, za-
równo na poziomie województwa, jak i powiatu.
Je¿eli chodzi o prokuraturê, to teren powiatu obej-
muj¹ swoim zasiêgiem dwie prokuratury rejono-
we. W sytuacji, gdy do zdarzenia dochodzi w gmi-
nie oddalonej o 12 km od stolicy powiatu, na miej-

sce udaj¹ siê funkcjonariusze Policji z Krasne-
gostawu, natomiast prokurator przyje¿d¿a z od-
dalonej o ponad 40 km prokuratury w Zamoœciu.
Osobê zatrzyman¹ przewozi siê do aresztu
w Krasnymstawie, a akta sprawy wêdruj¹ do pro-
kuratury w Zamoœciu, w nastêpstwie czego osobê
zatrzyman¹ dowozi siê czêsto wielokrotnie do wy-
mienionej prokuratury. Czy takie rozwi¹zanie nie
podra¿a kosztów funkcjonowania?

To, ¿e teren dzia³ania policji i prokuratury nie
pokrywa siê, powoduje znaczne koszty, jak rów-
nie¿ przewlek³oœæ w postêpowaniu. Podobne
utrudnienia napotykaj¹ mieszkañcy ró¿nych po-
wiatów równie¿ w wydziale ksi¹g wieczystych.

Maj¹c na uwadze krytyczne uwagi mieszkañ-
ców powiatu i krytyczne stanowiska lokalnych
samorz¹dów, zwraca³em siê do ministra spra-
wiedliwoœci i prokuratura generalnego o podjêcie
dzia³añ maj¹cych na celu dostosowanie struktur
administracji specjalnej do aktualnego podzia³u
administracyjnego kraju. W odpowiedzi na oœ-
wiadczenie z³o¿one w tej sprawie minister spra-
wiedliwoœci informuje mnie, i¿ mimo pozytywnej
opinii prokuratora okrêgowego w Lublinie oraz
prokuratora okrêgowego w Zamoœciu postulowa-
ne zmiany organizacyjne nie mog¹ byæ aktualnie
przeprowadzone z uwagi na negatywn¹ opiniê
prezesa S¹du Okrêgowego w Zamoœciu.

Stanowisko kolejnych ministrów sprawiedliwo-
œci, a tak¿e stanowisko prezesa S¹du Okrêgowego
w Zamoœciu jest dla mnie niezrozumia³e. Mija po-
nad dwadzieœcia lat od czasu, kiedy funkcjonuj¹
samorz¹dy, a ten stan nadal jest utrzymywany.
Podobnie jest w naszym kraju z brakiem regulacji
dotycz¹cych bezp³atnej pomocy prawnej dla naju-
bo¿szych na etapie przeds¹dowym. Wszystko s¹ to
tematy, które by³y podnoszone w moim wyst¹pie-
niu, i dalej nie ma w tych kwestiach poprawy. Dziê-
kujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo Panie Senatorze.
Pan senator Jurcewicz – przez piêæ minut, jak

rozumiem, bo pan z³o¿y³ g³ówne przemówienie do
protoko³u, Panie Senatorze, tak?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Tak, dziêkujê Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, na kilka spraw chcia³bym

zwróciæ uwagê i krótko siê do nich odnieœæ.
W mojej ocenie reforma samorz¹dowa jest jed-

n¹ z najlepszych wœród reform przeprowadzonych
w ostatnich dwudziestu latach. Doskonalenie
przepisów w tym zakresie poprawia funkcjonowa-
nie samorz¹du gminnego, a obchodzimy w tym
roku jego dwudziestolecie, oraz pozosta³ych sa-
morz¹dów.
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Popieraj¹c rozwi¹zania znajduj¹ce siê w tej
ustawie, w tej noweli, nie podzielam pogl¹du, ¿e
w trakcie funkcjonowania rady sesjê mia³by
z tych powodów prowadziæ senior, podobnie jak
to jest z pierwsz¹ sesj¹ nowo wybranej rady. To
jest organizm, który ju¿ funkcjonuje, s¹ wybra-
ne jego organy ustawodawcze, obowi¹zuje tam
ju¿ statut, itd. Dlatego uwa¿am, ¿e rozwi¹zanie
proponowane w ustawie jest zdecydowane naj-
lepsze w tym momencie. To jest sytuacja nad-
zwyczajna.

Chcia³bym jednak zachêciæ do przemyœlenia
zapisu dotycz¹cego siedmiu dni. Zak³adamy pe-
wn¹ sytuacjê, jaka mo¿e powstaæ, i ten termin
siedmiu dni wi¹¿emy z sesj¹ nadzwyczajn¹, ale
odbywa siê to tak¿e w trakcie funkcjonowania or-
ganów. Sesjê nadzwyczajn¹ zwo³uje siê wed³ug
okreœlonych procedur opisanych w statucie itd.,
itd. Mamy na to siedem dni. Za³ó¿my jednak, ¿e
nast¹pi pewna zbitka czasowa, ¿e bêdzie to
pi¹tek, póŸniej bêd¹ œwiêta. I jak ma wtedy wy-
gl¹daæ skuteczne zawiadomienie przez wojewodê
wszystkich radnych, którzy maj¹ prawo i obo-
wi¹zek wzi¹æ udzia³ w sesji? Dlatego ten termin
siedmiu dni budzi jednak moje w¹tpliwoœci. Za-
stanawiam siê bowiem, w jaki sposób zostanie
wykazane, ¿e radny zosta³ skutecznie powiado-
miony i zachowana zosta³a procedura. Rozu-
miem, ¿e mo¿e to byæ, nie wiem, na przyk³ad list
polecony, ale dalej dla mnie jest to w¹tpliwe i je-
szcze raz tê swoj¹ w¹tpliwoœæ przedstawiam.

Ostatnia sprawa. Wydaje siê, ¿e w najbli¿szym
czasie ze wzglêdu na ró¿ne sytuacjê i przypadki
dotycz¹ce organów wykonawczych nale¿a³oby siê
te¿ zastanowiæ nad przepisami, które bêd¹ bra³y
pod uwagê nieobecnoœæ szefów tych organów:
prezydenta, wójta czy organu wykonawczego, ja-
kim jest przewodnicz¹cy zarz¹du. Myœlê, ¿e o ile
doszczegó³owiamy t¹ nowelizacj¹ funkcjonowa-
nie organu uchwa³odawczego, stanowi¹cego,
o tyle organ wykonawczy uzyskuje du¿o silniejsz¹
pozycjê. St¹d moja argumentacja, ¿e doszczegó³o-
wianie pewnych przypadków, kiedy zarz¹dzanie
odbywa siê z miejsc, do których nie mo¿na dotrzeæ
normalnie, nie jest normalne.

Na zakoñczenie powiem, ¿e przypadek, o któ-
rym mówi³em, i o który pyta³em pana ministra,
nie by³ przyk³adem z hipotetycznej przysz³oœci,
by³ przyk³adem zaczerpniêtym z praktyki. Dlate-
go pyta³em, jak nale¿y reagowaæ wtedy, kiedy nie
ma przewodnicz¹cego, a s¹, jeszcze raz powtórzê,
s¹ wiceprzewodnicz¹cy i ci wiceprzewodnicz¹cy
nie zwo³uj¹ w okreœlonych terminach sesji, któ-
rych porz¹dek obrad obejmowa³by powo³anie
przewodnicz¹cego: reagowaæ z urzêdu, czy te¿ nie
z urzêdu. To jest realny przypadek dotycz¹cy kon-
kretnej miejscowoœci, i to wcale nie miejscowoœci
ma³ej. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
By³a tu ju¿ wspominana wspania³a reforma sa-

morz¹dowa wprowadzaj¹ca trzy szczeble samo-
rz¹du terytorialnego i je¿eli pozwalam sobie na za-
branie g³osu, to dlatego, ¿e mam jednak pewne
obawy. Te obawy dotycz¹ tego, czy nie ma ryzyka,
¿e w jakiœ sposób odchodzimy od tamtych ustaw,
odchodzimy od ratio legis ustawy samorz¹dowej
z 1998 r., która wesz³a w ¿ycie w 1999 r. Nie bez
powodu pyta³em pana ministra o takie enumera-
tywne, kolejne wyliczenie poszczególnych sytua-
cji, które sta³y siê g³ównym argumentem w przy-
padku tej nowelizacji, nad któr¹ debatujemy.
Chcia³bym zwróciæ uwagê, na czym mo¿e polegaæ
ryzyko, o którym mówiê. Mog¹ byæ sytuacje stri-
cte polityczne. Mo¿e byæ tak, ¿e wkalkulowywana
bêdzie ta sytuacja, któr¹ my dzisiaj chcemy przy-
j¹æ, w³aœnie w rozwi¹zania polityczne. Proszê so-
bie wyobraziæ na przyk³ad nastêpuj¹c¹ sytuacjê.
Oto wykszta³ca siê nowa wiêkszoœæ w sejmiku,
w radzie, w gminie i ta wiêkszoœæ, jeœli chodzi o jej
zakres przedmiotowy, nie ma ani przewodni-
cz¹cego, ani wiceprzewodnicz¹cych, czyli nie ma
¿adnego cz³onka zarz¹du, Panie Ministrze, nie
sprawuje ¿adnej z tych funkcji. Prezydium jest na
tyle czujne, ¿e nie pozwoli sobie na to, a¿eby stop-
niowo dosz³o do wymiany jego cz³onków. I w mo-
mencie, kiedy wykszta³ci siê ta nowa wiêkszoœæ,
nie bêdzie ona w stanie wykszta³ciæ, powo³aæ swo-
jego prezydium, dlatego ¿e pan przewodnicz¹cy
mo¿e, tak jak tu by³o powiedziane, uciec, zrezyg-
nowaæ, zanim nast¹pi¹ pewne zmiany. Przywo³u-
jê przyk³ad, który oczywiœcie sam znam z ¿ycia,
dlatego ¿e obecny stan prawny wymusi³ na nas…
Chodzi o to, a¿eby tak siê u³o¿yæ z jednym z wice-
przewodnicz¹cych, a¿eby zostawiaj¹c go, byæ pe-
wnym, ¿e to on poprowadzi nastêpn¹ sesjê.

Co czego w tym momencie zmierzam? Ano do
tego ratio legis samorz¹dnoœci. Mianowicie istot¹
samorz¹dnoœci jest to, ¿eby spo³ecznoœci lokalne
niejako ¿y³y t¹ samorz¹dnoœci¹. Samorz¹dnoœæ
nie dotyczy tylko grupy, formalnie rzecz ujmuj¹c,
radnych, samorz¹dnoœæ to dziedzina ca³ej spo³e-
cznoœci lokalnej. Ta spo³ecznoœæ w tym momencie
¿yje t¹ spraw¹, tak jak Parysów, tak jak inne spo-
³ecznoœci. Lokalne media o tym pisz¹, robi¹ wy-
wiady z radnymi i pytaj¹: dlaczego tak postêpuje-
cie, dlaczego tej rady nie ma? Wszyscy siê tym
przejmuj¹. Pan wspomnia³ o jakoœci radnych czy
te¿ o dobrej presji opinii publicznej. W³aœnie wte-
dy jest ta dobra presja. Ale proszê sobie wyobra-
ziæ… I ta mocna presja, któr¹ mamy w obecnym
stanie, ucieczka albo wyjœcie prezydium sprawi,
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¿e w perspektywie jest albo komisarz, albo nowe
wybory. Czy bêdzie taka sama presja, je¿eli w per-
spektywie bêdzie, z pe³nym szacunkiem, wojewo-
da i zwo³anie tej rady? Czy te wiêkszoœci politycz-
ne, które ca³y czas powstaj¹, nie spowoduj¹, ¿e to
bêdzie siê wkalkulowywaæ, ¿e ta presja, która
obecnie jest tak mocna, bêdzie inna, jeœli, tak jak
ju¿ powiedzia³em, w perspektywie bêdzie wojewo-
da? I st¹d zastanawiam siê bardzo mocno, czy nie
by³oby nawet lepiej dla tej wielkiej lekcji wy-
kszta³cania demokracji samorz¹dowej – gdyby
tylko tych sytuacji nie by³o tak du¿o – gdyby prze-
prowadzono kilka wyborów, a¿eby do innych
miejsc lokalnych poszed³ taki sygna³, ¿e nie wolno
tak robiæ. Brak takiej perspektywy, groŸnej per-
spektywy, niedobrej perspektywy, kosztownej
perspektywy mo¿e sprawiæ, ¿e ta lekcja nie bêdzie
a¿ tak skuteczna jak w momencie, kiedy przed ta-
k¹ perspektyw¹ stoimy. I bojê siê, ¿e administra-
cja rz¹dowa stara siê po prostu stworzyæ takie
rozwi¹zania, które zmniejsz¹ czujnoœæ spo³eczno-
œci lokalnych i radnych, jeœli chodzi o funkcjono-
wanie samorz¹du i to, kogo wybieraæ do nastêp-
nych rad. Nie bêdzie tej specyficznej weryfikacji,
jaka jest przy tej okazji. A skoro jesteœmy przy
sprawie Parysowa – o tym mówi ca³a Polska, tak¿e
inni samorz¹dowcy siê temu przygl¹daj¹, nie tyl-
ko ci z Parysowa. Pozwoli³em sobie przedstawiæ
swoje w¹tpliwoœci, Panie Ministrze. Czy nie bê-
dzie to, z jednej strony, wkalkulowywane, a z dru-
giej strony, czy nie zaszkodzi to, generalnie rzecz
ujmuj¹c, wdra¿aniu, wykszta³caniu samo-
rz¹dnoœci w Polsce? Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
A teraz…
(Senator Marek Konopka: Jeszcze ja.)
A, pan senator. Proszê bardzo. Myœla³em, ¿e

pan senator zg³asza³ kogoœ innego. Skoro siebie,
to zapraszam.

Proszê bardzo.
(Senator Marek Konopka: Praktycznie mia³em

nie zabieraæ g³osu, ale tutaj…)
Ale praktycznie ju¿ pan zabra³. Proszê bardzo.

Senator Marek Konopka:
…ale praktycznie ju¿ zabra³em g³os.
Trochê by³em zdziwiony mnogoœci¹ pytañ ze

strony Prawa i Sprawiedliwoœci. Chcia³bym je-
dnak przypomnieæ, ¿e ten wniosek zosta³ z³o¿ony
przez klub Prawa i Sprawiedliwoœci. Rz¹d tylko
przychyli³ siê do tego projektu, wymienione zosta-
³y pogl¹dy, by³a konsultacja z z samorz¹dami. Tak
¿e nie ma tu chyba podstaw, ¿eby mieæ jakieœ pre-
tensje czy do rz¹du, czy do kogoœ innego. I myœlê,

¿e by³o to przygotowane w miarê dobrze, a wiêc nie
ma co teraz tutaj mówiæ o jakichœ niedoci¹gniê-
ciach. Dziêkujê bardzo.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Panie Marsza³ku,
jedno zdanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jedno zdanie?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:
To nie by³o w duchu krytyki czy w³aœnie konte-

stowania tej nowelizacji, tylko w duchu pewnej
troski. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Nie z³o¿ono poprawek legislacyjnych.
W zasadzie pan minister nie musia³by siê ju¿

wypowiadaæ. Ale rozumiem, ¿e pan minister ma
ochotê zabraæ g³os – oczywiœcie w szczególnoœci
po to, by odnieœæ siê do tych w¹tpliwoœci czy tros-
ki – a ja mam prawo udzieliæ panu ministrowi g³o-
su.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Tomasz Siemoniak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie chodzi o ochotê, tylko o potrzebê sprosto-

wania. Pan senator sprawozdawca w zasadzie to
powiedzia³, ale przypomnê, ¿e nie jest to projekt
rz¹dowy. To projekt poselski, zg³oszony przez po-
s³ów Prawa i Sprawiedliwoœci, wiêc nieprawdziwe
jest zdanie, ¿e to administracja rz¹dowa ma tutaj
jakiekolwiek zakusy. My ten projekt, po przepra-
cowaniu, popieramy, uwa¿aj¹c, ¿e reguluje on pe-
wien realny problem wystêpuj¹cy w dzia³alnoœci
samorz¹dów.

Odniosê siê teraz do dylematu, który pan sena-
tor Gogacz by³ uprzejmy przedstawiæ. Czy nie le-
piej jest doprowadzaæ do kolejnych wyborów, je-
¿eli lokalna spo³ecznoœæ ze swoj¹ emanacj¹ w po-
staci rady nie potrafi uregulowaæ tych spraw? Wy-
daje siê, ¿e cena jest tutaj zbyt wysoka. Chodzi tu-
taj w³aœnie o konkretn¹ sytuacjê przewodnicz¹ce-
go, który przestaje dzia³aæ. Ingerencja jest tu bar-
dzo precyzyjna, chirurgiczna, to jest tylko zwo³a-
nie nowej sesji. Co do tego szerszego przyk³adu,
o którym pan senator mówi³, to znaczy takiego, ¿e
powstaje nowa wiêkszoœæ – w³aœnie to da tej nowej
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wiêkszoœci mo¿liwoœæ wy³onienia w³adz rady i dal-
szego dzia³ania. Je¿eli jest wiêkszoœæ chc¹ca ra-
zem pracowaæ, to naprawdê nie ma potrzeby, ¿eby
by³y miesi¹ce parali¿u i nowe wybory. Zreszt¹
pañstwo senatorowie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e te sy-
tuacje przynajmniej w ostatnich latach dotycz¹
gmin ma³ych, gdzie radnych jest kilkunastu.
I w tych gminach zapewne bardzo podobni radni
zostan¹ wybrani w nowych wyborach, wiêc kryzys
bêdzie trwa³ dalej. Mam nadziejê, ¿e uda³o siê mi
jakoœ odpowiedzieæ na w¹tpliwoœci pana senato-
ra. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e przemówienia do

protoko³u z³o¿yli senatorowie: Szewiñski, Meres,
Bisztyga i Jurcewicz.*

Zamykam dyskusjê.
G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-

nia Senatu.
Dziêkujê panu ministrowi i pozosta³ym przed-

stawicielom ministerstwa za obecnoœæ w tym
punkcie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz ustawy o praco-
wniczych programach emerytalnych.

Tekst ustawy – druk nr 735, sprawozdania ko-
misji – druki nr 735A i 735B.

Pan senator Jan Rulewski jest sprawozdawc¹
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

Panie Senatorze, zapraszam.
Widzê, ¿e pan senator Banaœ te¿ ju¿ siê przygo-

towuje.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej upowa¿-

ni³a mnie do wykonania doœæ ³atwego zadania,
czyli do zreferowania jej prac nad ustawami, które
Sejm przekaza³ Wysokiej Izbie senackiej celem
dalszego rozpatrywania.

Ustawy dotycz¹ dwóch zagadnieñ – indywi-
dualnych kont emerytalnych, zwanych w skrócie
IKE, a tak¿e ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych, zwanych w skrócie PPE. Inspiracj¹
do prac rz¹du – bo to jest wyst¹pienie rz¹dowe,
nad którym pochyli³y siê dwie Izby – by³o wy-
st¹pienie instancji europejskich, które, analizu-

j¹c te ustawy, dostrzeg³y zjawiska dyskryminacji.
Mianowicie zauwa¿ono, ¿e prawo do wp³at na IKE
– bo to dotyczy w gruncie rzeczy IKE i zaraz po-
wiem, co to znaczy – ustawodawca polski ograni-
czy³ wy³¹cznie do rezydentów, którzy maj¹ nieo-
graniczony obowi¹zek podatkowy na terytorium
Rzeczypospolitej. W ten oto sposób pozbawi³ nie-
rezydentów mo¿liwoœci dokonywania tych wp³at.
Czyli, w opisie bardzo potocznym, w gruncie rze-
czy niemo¿liwe by³o, aby podatnicy którzy pracu-
j¹ poza terytorium III Rzeczypospolitej i tam reali-
zuj¹ pewne prawa emerytalne, mogli byæ ucze-
stnikami IKE. Choæ to chyba nie by³o tak wa¿ne,
bo przede wszystkim nie mogli korzystaæ ze swoi-
stej premii, któr¹ ustawodawca polski ustanowi³
wobec inwestorów IKE, to jest tak zwanego podat-
ku Belki.

Oprócz tego inicjatywa rz¹dowa dotycz¹ca
wprowadzenia zmian w ustawach obejmowa³a
osiem dalszych poprawek, które wynik³y z prze-
myœleñ i praktyki funkcjonowania tych ustaw.
Jedna dotyczy miêdzy innymi czêœciowej wyp³aty,
nak³ada te¿ obowi¹zek informowania stron, które
przekazuj¹ œrodki czy to z IKE, czy z pracownicze-
go programu emerytalnego, do innego dysponen-
ta czy zarz¹dcy. Dalsze zmiany s¹ pochodn¹
wprowadzenia okreœlonych definicji.

Komisja po krótkiej dyskusji przyjê³a jedno-
g³oœnie przedstawione przez wysok¹ izbê sejmo-
w¹ sprawozdanie, ponadto rekomenduje Wyso-
kiej Izbie, jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, podjê-
cie uchwa³y o przyjêciu zmian w ustawach.

Wspomnia³em równie¿, Wysoka Izbo, ¿e przy-
pad³o mi w udziale doœæ ³atwe zadanie przedsta-
wienia proponowanych poprawek, bo merytory-
czna, zasadnicza jest w³aœciwie jedna poprawka.
Inne wynikaj¹ z inwentaryzacji tego, co do tej pory
w trakcie funkcjonowania tych funduszy mia³o
miejsce, a jeszcze inne s¹ pochodn¹ tych dwóch
pierwszych rodzajów. £atwoœæ polega na tym, ¿e
to s¹ wynikaj¹ce z pewnych obowi¹zków pañstwa
polskiego… Ale jest tu swoisty zarzut pod moim
adresem i byæ mo¿e tych, którzy czuj¹ siê odpo-
wiedzialni za funkcjonowanie ca³ego systemu
emerytalnego. Jak wiadomo, tak naprawdê czy-
st¹ zmian¹ w ca³ym tym systemie by³o umo¿liwie-
nie funkcjonowania czy te¿ uczestniczenia w cha-
rakterze pe³nego podmiotu – czy to jako osoba fi-
zyczna, czy jako pracownik – na podstawie w³as-
nej woli, w³asnej inicjatywy, w³asnych przeliczeñ.
Zak³adano, ¿e ten trzeci filar w roku wprowadza-
nia reformy, czyli przed 2000 r., obejmie znacz¹ce
grupy osób fizycznych, a przede wszystkim praco-
wników. Tak siê nie sta³o, bo wed³ug danych
z 2008 r. system obj¹³ zaledwie osiemset tysiêcy
inwestorów fizycznych i znacznie mniej, bo czte-
rysta tysiêcy, pracowników w ramach pracowni-
czych, a wiêc w pewnym sensie grupowych ubez-
pieczeñ emerytalnych. Padaj¹ ró¿ne opinie, a na-
wet oskar¿enia, i to pod adresem wszystkich
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rz¹dów, ¿e system, po pierwsze, nie daje ¿adnych
znacz¹cych przywilejów… I tu bynajmniej nie
chodzi o to, ¿eby to by³ rodzaj daniny pañstwowej
na to, co ka¿dy obywatel powinien w koñcu w ra-
mach w³asnej wolnoœci podejmowaæ. Tu chodzi
o to, ¿e rentownoœæ tego rodzaju przedsiêwziêcia
na rynku innych dzia³alnoœci gospodarczych jest
ni¿sza. To spowodowa³o, ¿e w momencie górowa-
nia innych funduszy inwestycyjnych, tych agre-
sywnych, œrodki przeznaczane na cele emerytalne
w gruncie rzeczy wzglêdnie traci³y na swej warto-
œci – wzglêdnie, czyli w porównaniu do innych
funduszy.

Innym problemem obiektywnym, zw³aszcza
w przypadku pracowniczych programów emery-
talnych, jest to, ¿e nie dzia³a to wszêdzie, a przy-
najmniej powszechnie. Zatem w warunkach du-
¿ej mobilnoœci na rynku pracy, gdy trzeba zmie-
niaæ tê pracê – zreszt¹ ka¿dy rz¹d namawia do te-
go, ¿eby zmieniaæ pracê, ¿eby siê dokszta³caæ – in-
westycje poczynione w jednym zak³adzie mia³y siê
nijak do mo¿liwoœci funkcjonowania w innym za-
k³adzie, w którym tych pracowniczych progra-
mów emerytalnych nie by³o.

I tu siê k³ania, proszê Wysokiej Izby – mówiê
to pod adresem czy raczej polemizuj¹c z wypo-
wiedzi¹ pana senatora Banasia o niepopra-
wnym socjaliœcie – instytucja, powiedzia³bym,
spo³ecznej gospodarki rynkowej, której nie-
zmiernie wa¿nym czynnikiem czy te¿ partnerem
s¹ zwi¹zki zawodowe. Niestabilnoœæ stosunków
pracy przek³ada siê tak – co do tego nie muszê
przekonywaæ pana ministra, bo on, zdaje siê,
popiera to – ¿e to niezmiernie wa¿ne zagadnie-
nie, a w³aœciwie ten najwiêkszy w tej chwili na-
wis w zakresie bud¿etu, w tym bud¿etu FUS, ro-
dzi takie skutki…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, zdaje siê, ¿e od sprawozdania z prac komisji
przeszed³ pan, ¿e tak powiem, do prezentacji swo-
jego indywidualnego stanowiska. My jednak, mi-
mo wszystko, prosimy o sprawozdanie komisji.)

(Senator Grzegorz Banaœ: Przechodzimy ju¿ od
socjalizmu do komunizmu.)

Tak, tak, senator Banaœ widocznie dobrze to
zrozumia³ – i dlatego jest niezadowolony. Dobrze,
wobec tego uwzglêdniê to w wyst¹pieniu.

W ka¿dym razie, ¿eby skoñczyæ ten w¹tek, po-
wiem tak: funkcjonowanie tego systemu jest tak
samo wa¿ne jak tego, o którym najwiêcej siê teraz
pisze, czyli OFE. I dlatego ma³a, jak by siê zdawa-
³o, poprawka wywo³uje burzê dyskusji.

Koñcz¹c ju¿ to wyst¹pienie, prosi³bym pana
ministra, aby w mo¿liwie najwiêkszym wed³ug
niego skrócie przedstawi³, jakie s¹ perspektywy
co do tego, by ta martwa czy te¿ pó³martwa insty-
tucja mog³a siê rozwijaæ. Czy to, Panie Marsza³ku,
wystarczy do zakoñczenia? (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak, dziêkujê za to uzupe³nione sprawozdanie.
Panie Senatorze Banaœ, proszê o sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Z tym
¿e proszê o przedstawienie w tym sprawozdaniu
tylko wartoœci dodanych. Dobrze?

(Weso³oœæ na sali)

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowna Pani! Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Szanowny Panie Ministrze! Drodzy Goœcie!
Rzeczywiœcie, pan senator Jan Rulewski w spo-

sób perfekcyjny przedstawi³ t³o funkcjonowania
indywidualnych kont emerytalnych – i przed jego
wiedz¹ ja g³êboko chylê czo³a. Nie bêdê dzisiaj je-
dnak odpowiada³ równie dowcipnymi filipikami,
bo musia³bym powiedzieæ o pewnej ubogiej pan-
nie, niekoniecznie ³adnej, bêd¹cej na wydaniu,
w zwi¹zku z tym „na du¿ym musiku” – rozmawia-
liœmy ju¿ o tym wczoraj i zostawimy to sobie na
nasze wspólne rozmowy.

Przechodz¹c do sprawy najwa¿niejszej,
chcia³bym zaanonsowaæ Wysokiej Izbie, i¿ Komi-
sja Bud¿etu i Finansów Publicznych wnosi o to,
by Wysoki Senat raczy³ podj¹æ stosown¹ uchwa³ê,
mówi¹c¹ o przyjêciu ustawy bez ¿adnych popra-
wek. Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Tak.
Pani senator Adamczak. A do którego¿ ze spra-

wozdawców, Pani Senator?
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Do pana sena-

tora Banasia.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Do obu.)
Do pana senatora… A, to zaraz siê oka¿e.
Panie Senatorze Banaœ, zapraszam tutaj, ko-

bieta pyta.
(Senator Jan Rulewski: Tylko nie o pannie!)

Senator Ma³gorzata Adamczak:

To trzeba s³uchaæ kobiety – tak to rozumiem.
Panie Senatorze, ja mam pewne zapytanie, bo

po rozmowie z panem Rulewskim wywnioskowa-
³am, ¿e je¿eli chodzi o te indywidualne konta eme-
rytalne…

Co siê dzieje, je¿eli osoba, która p³aci na indy-
widualne konto, zostanie w pewnym momencie
osob¹ bezrobotn¹? Czy ona dalej p³aci, gdy jest
bezrobotna, czy przez jakiœ okres jest…? Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowna Pani

Senator! Otó¿ istot¹ tej regulacji jest tylko i wy-
³¹cznie sprawa zwi¹zana z ograniczonym lub nie-
ograniczonym obowi¹zkiem podatkowym. Pan
senator Rulewski wspomina³, ¿e w polskim, zre-
szt¹ nie tylko w polskim, systemie podatkowym,
w ordynacji podatkowej, s¹ dwie naczelne zasady.
Jedna jest zwi¹zana z miejscem zamieszkania –
wtedy mówimy o nieograniczonym opodatkowa-
niu. A druga jest zwi¹zana ze Ÿród³em przychodu –
wtedy mówimy o ograniczonym opodatkowaniu.
W³aœnie ta nowelizacja usuwa niedogodnoœæ, na
któr¹ zwróci³a uwagê Komisja Europejska,
a o której wspomnia³ pan senator Rulewski.

W tym momencie ju¿ nie mamy podzia³u ze
wzglêdu na to, czy osoba podlega ograniczonemu,
czy nieograniczonemu obowi¹zkowi podatkowe-
mu. Wystarczy, ¿e osi¹ga ona tutaj – oczywiœcie
mam na myœli pañstwo polskie – przychody.
I w zwi¹zku z tym mo¿e czerpaæ wszystkie korzy-
œci zwi¹zane z indywidualnymi kontami emery-
talnymi, nawet w³¹cznie z dokonywaniem trans-
feru tych œrodków do innych instytucji finanso-
wych czy te¿ mo¿liwoœci¹ zastawiania tych œrod-
ków w ró¿nych procesach, które sobie mo¿na przy
tej okazji wyobraziæ. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê. To by³y pytania do senatorów spra-

wozdawców.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Odpowiedzial-

ny jest minister pracy i polityki spo³ecznej. Mini-
sterstwo reprezentuje pan minister Marek Bu-
cior.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os? Ju¿ siê
pan minister zbli¿a.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Marsza³ku, bardzo szybko zosta³em wy-

wo³any do odpowiedzi.
Przede wszystkim pragnê serdecznie podziêko-

waæ moim przedmówcom, którzy bardzo dok³a-
dnie omówili projekt. Rzeczywiœcie jest to nie a¿
tak znacz¹ca nowelizacja, jakiej moglibyœmy
chcieæ albo jakiej byœmy oczekiwali, i nie a¿ tak
znacz¹ca, jak plany rz¹du. Mam nadziejê, ¿e za

kilka miesiêcy bêdê móg³ do pañstwa przyjœæ
i przedstawiæ ten projekt.

Zanim jednak przejdê do planów rz¹du, odpo-
wiem na pytanie pani senator w kwestii obowi¹z-
kowoœci wp³at na indywidualne konta emerytal-
ne. Indywidualne konta emerytalna to dodatkowa
forma, dobrowolna forma, a limit wp³at jest okreœ-
lony w ustawie i okreœlany ka¿dego roku. Minister
pracy co roku okreœla na dany rok maksymalny li-
mit wp³at. To oznacza, ¿e równie dobrze mo¿emy
nic nie wp³aciæ w danym roku albo dokonaæ
wp³at, byle byœmy tego limitu nie przekroczyli.

Odnoœnie do planów rz¹du. Pañstwo obserwu-
j¹, ¿e od koñca zesz³ego tygodnia rozpoczê³a siê
dyskusja na temat przed³o¿onego przez ministra
pracy projektu zmian, przygotowanego razem
z ministrem finansów, panem ministrem Rostow-
skim, dotycz¹cego ustawy o emeryturach kapita-
³owych, ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych, ale równie¿ w³aœnie ustawy o indywidual-
nych kontach emerytalnych i innych ustaw.
Wœród tych ró¿nych zmian zaproponowaliœmy
wzmocnienie IKE. Uwa¿amy, ¿e b³êdem by³oby
tworzenie kolejnych, dodatkowych instytucji fi-
nansowych, które za cenê dodatkowych prowizji,
dodatkowych op³at, dokona³yby wyp³aty œrodków
zgromadzonych w otwartych funduszach emery-
talnych. Uznajemy, ¿e instytucje, które istniej¹,
wystarcz¹, ¿e nie nale¿y mno¿yæ dodatkowych by-
tów. Dajemy du¿¹ swobodê wyboru obywatelowi.
Po pierwsze, jeœli chodzi o przekazanie œrodków
zgromadzonych w OFE do Funduszu Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych, co bêdzie skutkowa³o odpo-
wiednio wysokim podniesieniem emerytury, tej
wyp³acanej przez Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych. Po drugie, jeœli chodzi o przekazanie œrod-
ków – i tê mo¿liwoœæ preferujemy – w sytuacji, gdy
osoba bêdzie mia³a zagwarantowan¹ emeryturê
z pierwszego filaru w wysokoœci dwukrotnej naj-
ni¿szej emerytury. Dziœ to jest oko³o 1350 z³, ale
zaraz bêdziemy mieli waloryzacjê, od 1 marca,
i pewnie ten pu³ap wzroœnie do oko³o 1400 z³. Ta-
ka osoba, maj¹c zabezpieczenie do koñca swoich
dni, bêdzie mog³a podj¹æ swobodn¹ decyzjê od-
noœnie do œrodków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych. W naszym przekona-
niu, najs³uszniejszym rozwi¹zaniem by³oby prze-
kazanie tych œrodków bez dodatkowych op³at, bez
opodatkowania, na indywidualne konta emery-
talne, co by³oby wyjœciem naprzeciw zg³aszanym
niejednokrotnie postulatom dotycz¹cym w³aœnie
mo¿liwoœci gromadzenia w sposób nieopodatko-
wany œrodków na indywidualnych kontach eme-
rytalnych. To niew¹tpliwie zwiêkszy³oby liczeb-
noœæ tych kont indywidualnych, wysokoœæ œrod-
ków zgromadzonych na IKE, jak równie¿ gwaran-
towa³oby tak postulowan¹ pewnoœæ w³asnoœci,
pewnoœæ dziedziczenia niewykorzystanych œrod-
ków, wszak pod jednym warunkiem – ¿e ta wyp³a-
ta nie mo¿e nast¹piæ przed up³ywem dziesiêciu
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lat. A wiêc ratalnie w okresie co najmniej dziesiê-
ciu lat bêdziemy dokonywaæ wyp³at. Oczywiœcie
ministerstwo uznaje za najbardziej sensowne, jak
najd³u¿sze roz³o¿enie tego procesu wyp³acania
œrodków z indywidualnych kont emerytalnych,
ale uznaje te¿, ¿e dziesiêæ lat to ju¿ jest okres d³u-
goterminowego oszczêdzania, pozwalaj¹cy na
unikniêcie odprowadzania podatków.

W tym miejscu chcia³bym równie¿ bardzo wy-
raŸnie wskazaæ, ¿e nie jest prawd¹ to, co nieje-
dnokrotnie s³yszymy, i¿ to s¹ jakieœ pomys³y nie-
zgodne z metod¹ wyp³acania œrodków zgroma-
dzonych na indywidualnych kontach w fundu-
szach emerytalnych. To jest jedno z typowych,
powszechnych rozwi¹zañ stosowanych w œwie-
cie Zachodu. 25–33% œrodków gromadzonych
w funduszach emerytalnych na œwiecie jest wy-
p³acanych w³aœnie poprzez wyp³aty jednorazowe
czy te¿ jakieœ programowane wyp³aty. Chodzi
o to, aby jak najd³u¿ej zabezpieczyæ te œrodki.
W zwi¹zku z tym nie jest prawd¹, ¿e jest to projekt
nieprzemyœlany. Literatura przedmiotu wskazu-
je, ¿e s¹ trzy mo¿liwoœci wyp³aty œrodków z fundu-
szy emerytalnych. Pierwsza to w³aœnie ta jednora-
zowa wyp³ata, któr¹ my ograniczamy poprzez
obowi¹zek zap³acenia podatku, je¿eli ktoœ
chcia³by jednorazowo wp³aciæ. Druga to w³aœnie
takie roz³o¿enie, bez podatku. To jest ta propozy-
cja w formie indywidualnych kont emerytalnych.
Chodzi o to, ¿ebyœmy jak najd³u¿ej korzystali
z tych œrodków. A trzecia to faktycznie emerytura
do¿ywotnia. Ale literatura przedmiotu wskazuje,
¿e emerytura do¿ywotnia nie jest potrzebna, gdy
system podstawowy, ten bazowy, a wiêc Fundusz
Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, gwarantuje docelow¹ do¿ywotni¹
emeryturê. W takiej sytuacji bardzo czêsto spoty-
ka siê w³aœnie, czy to programowan¹ wyp³atê, czy
te¿ wyp³atê jednorazow¹.

My ju¿ mamy programowan¹ wyp³atê, tak¹ for-
mê, miêdzy szeœædziesi¹tym rokiem ¿ycia a szeœæ-
dziesi¹tym pi¹tym rokiem ¿ycia w przypadku ko-
biet. To jest okresowa emerytura kapita³owa. To
jest typowy produkt programowanej wyp³aty. Te-
raz dodajemy dodatkowe elementy – czy to pro-
gramowan¹ wyp³atê w ramach indywidualnego
konta emerytalnego przez co najmniej dziesiêæ
lat, czy to rozwi¹zanie daj¹ce jednorazow¹ wyp³a-
tê. Zostawiamy w³asnoœæ obywatelowi. Rzeczywi-
œcie traktujemy go powa¿nie. Mówimy tak: daje-
my ci emeryturê w wysokoœci najni¿szego œwiad-
czenia, a ty zastanów siê, co zrobiæ z reszt¹ œrod-
ków, przemyœl to. Emerytura w systemie powsze-
chnym kosztuje. Nie jest prawd¹, ¿e jest ona pre-
zentem. Emerytura kosztuje. Za 100 tysiêcy z³ ka-
pita³u, dostajemy oko³o 489 z³ comiesiêcznej do-
¿ywotniej emerytury brutto. To jest do przemyœle-
nia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, teraz pytania.
Ja mam pierwsze, bardzo krótkie.
Czy jest mo¿liwoœæ zwiêkszenia limitu rocz-

nych wp³at na IKE w zwi¹zku z tym zmianami?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Marsza³ku, w³aœnie ta nowelizacja, któr¹

proponujemy, oprócz tego limitu, który mamy
obecnie, a wiêc limitu w wysokoœci 9500 z³ rocz-
nie, wprowadza jeden wyj¹tek. W sytuacji takiego
transferu œrodków z otwartego funduszu emery-
talnego do indywidualnego konta emerytalnego
ten limit jest nieograniczony, dok³adnie taki, jak
wysoka jest kwota wp³aty z OFE do IKE.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Rulewski.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?

Senator Jan Rulewski:
Zacznijmy od IKE. Panie Ministrze, nie tylko

rz¹d, ale i pewne zaplecze te¿ bardzo chce, wprost
jest zakochane w tym pomyœle, ¿eby rolnicy otrzy-
mywali œwiadczenia, powiedzia³bym, bez wykazy-
wania inicjatywy w zakresie inwestycji w emery-
tury. Powiedzmy, ¿e s¹ bierni, bo rz¹d zabezpiecza
emerytury z KRUS. Czy nie nale¿a³oby dokonaæ
takiej transformacji, wykorzystuj¹c dobro IKE, ¿e
jeœli ty coœ zainwestujesz, to my – rz¹d – pomo¿e-
my ci. To spowodowa³oby obudzenie aktywnoœci
inwestorskiej w kwestii emerytur. To jest pier-
wsze pytanie.

Drugie jest ju¿ z zakresu PPE. Czy zdaniem pa-
na ministra z faktu, ¿e sfera bud¿etowa, miêdzy
innymi pos³owie i senatorowie, nie mo¿e zak³adaæ
PPE, nie wynika dyskryminacja? I wreszcie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Marek Bucior: Prze-
praszam, nie zrozumia³em drugiego pytania.)

Czy nie wynika dyskryminacja.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Marek Bucior: Ale
z czego?)

Z niemo¿noœci uczestniczenia w pracowni-
czych programach emerytalnych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Marek Bucior: Aha.
Rozumiem. Sfery bud¿etowej?)

Tak, tak.
Powiedzia³bym, ¿e trzecie pytanie jest obycza-

jowe. Nie mogê zrozumieæ tego, ¿e kiedy rz¹d
w wyniku reformy na³o¿y³ obowi¹zek uczestnicze-
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nia w OFE, to ludzie z tych zak³adów, towarzystw
ubezpieczeniowych, codziennie odwiedzali nie-
mal ka¿dego, czasem dwukrotnie, chc¹c go zapi-
saæ. Czemu te towarzystwa nie s¹ tak agresywne
w przypadku oferowania tego produktu? Mnie i,
jak siê dowiedzia³em, pani minister Fedak ¿adne
z tych towarzystw nie odwiedzi³o. Czy zatem nie
jest tak, ¿e tam, gdzie jest, tak powiem, przymu-
szona przedsiêbiorczoœæ, ta prywata w niej ucze-
stniczy, a tam, gdzie trzeba zdobyæ klienta w trud-
nych warunkach, to ta mo¿liwoœæ jest odrzucana?
Czym pan t³umaczy ten brak przedsiêbiorczoœci
w przypadku tego zaplecza finansowego?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Je¿eli nie ma, zamykam listê.
Panie Ministrze, proszê odpowiedzieæ na te trzy

pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Pierwsze pytanie dotyczy³o rolników i indywi-

dualnych kont emerytalnych. Nowelizacja, któr¹
w³aœnie wprowadzamy… Równie¿ bez niej by³o ja-
sne, ¿e ka¿dy, kto ukoñczy³ szesnaœcie lat, w tym
równie¿ rolnik, mo¿e za³o¿yæ sobie indywidualne
konto emerytalne. Nie ma ¿adnego ograniczenia
w tym zakresie. Pozosta³e pytania dotycz¹ce
KRUS nie le¿¹ w zakresie moich kompetencji.
Wiem, ¿e prace w sprawie reformy KRUS prowa-
dz¹ pan minister Micha³ Boni i pan minister Sa-
wicki. Poniewa¿ nie uczestniczê w tych pracach,
pozwolê sobie nie odpowiadaæ na te pytania.

Kolejne pytanie dotyczy³o sfery bud¿etowej
i mo¿liwoœci zak³adania tam pracowniczego pro-
gramu emerytalnego. Faktycznie jest tak, ¿e usta-
wa o finansach publicznych nie przewiduje
wprost mo¿liwoœci zak³adania indywidualnych
kont, pracowniczych programów emerytalnych,
ale z kolei, patrz¹c z naszej strony, w przepisach
dotycz¹cych pracowniczych programów emery-
talnych takich ograniczeñ nie ma. W zwi¹zku
z tym, je¿eli nast¹pi moment, w którym Minister-
stwo Finansów uzna za w³aœciwe, aby równie¿
œrodki publiczne mog³y byæ inwestowane w tym
zakresie, to bêdzie to pewnie moment prze³omo-
wy, skutkuj¹cy zmianami nowelizacyjnymi. Wte-
dy to wszystko stanie siê o wiele ³atwiejsze. W tej
chwili faktycznie to nie jest mo¿liwe. Wiem na pe-
wno, ¿e ministerstwo pracy jest zwolennikiem
szerokiego dostêpu do pracowniczych programów
emerytalnych, ale, jak zwykle, jest to równie¿
kwestia finansowania. Pamiêtajmy, ¿e w praco-

wniczych programach emerytalnych sk³adkê
podstawow¹ op³aca pracodawca. Oznacza³oby to
wiêc dodatkowe œrodki wy³o¿one w sferze bud¿e-
towej na pracownicze programy emerytalne.
Prawdopodobnie trudne do zaakceptowania
przez spo³eczeñstwo by³oby to, ¿e dobudowywane
s¹ tam kolejne elementy. Niemniej jednak rozwój
pracowniczych programów emerytalnych, takich
form zak³adowych, na œwiecie polega miêdzy in-
nymi na tym, ¿e te formy zak³adowe istniej¹ rów-
nie¿, miêdzy innymi, w administracji czy innych
pañstwowych instytucjach.

Kolejna kwestia. Pan senator zada³ pytanie, jak
to jest, ¿e indywidualne konta emerytalne tak siê
nie rozwijaj¹. To jest kwestia dobrowolnej decyzji.
Ka¿dy z nas musi wzi¹æ w³asne œrodki i pójœæ z ni-
mi do instytucji oferuj¹cej indywidualne konta
emerytalne. Tu nie ma ¿adnego przymusu.
W zwi¹zku z tym z jednej strony jest to kwestia na-
szej zapobiegliwoœci – ale to by³aby zbyt p³ytka od-
powiedŸ – a z drugiej strony jest to równie¿ kwe-
stia tego, czy mamy wystarczaj¹ce nadwy¿ki po-
zwalaj¹ce na inwestowanie z myœl¹ o tym czasie,
kiedy bêdziemy w wieku emerytalnym. Rzeczywi-
œcie o wiele ³atwiej jest otrzymywaæ œrodki pod
przymusem i tak siê dzieje. Z tego b³ogos³awieñ-
stwa korzystaj¹ otwarte fundusze emerytalne.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
(Senator Jan Rulewski: Jest, jest…)
Ach, zapisa³ siê.
Proszê bardzo.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Tylko trzy zda-

nia.)
Bêdê liczy³, Panie Senatorze. Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

To nie bêd¹ zdania d³ugie.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Powiem tylko parê s³ów w kontekœcie tej usta-

wy, ale i ca³ego systemu emerytalnego.
Zmiany w systemie emerytalnym s¹ tematem

bardzo dra¿liwym. Dlatego chcia³bym z tego miej-
sca zaapelowaæ: przestañmy ludzi niepokoiæ!
Niech ministerstwo przedstawia projekty uzgo-
dnione w obrêbie Rady Ministrów, a nie poszcze-
gólne propozycje, poniewa¿ my jako parlamenta-
rzyœci te¿ jesteœmy stawiani w trudnym po³o¿e-
niu. Jest wiele do zrobienia w systemie emerytal-
nym, wiele do uzgodnienia, ale, jak mówiê, to s¹
zbyt powa¿ne sprawy, byœmy co jakiœ czas byli za-
skakiwani pomys³ami, o których potem dowiadu-
jemy siê, ¿e nie zosta³y uzgodnione nawet w obrê-
bie Rady Ministrów. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Na ministrze konstytucyjnym ci¹¿y obowi¹zek

realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o dzia-
³ach. Minister konstytucyjny, którym jest pani
minister Jolanta Fedak, oraz minister finansów,
pan Rostowski, drugi minister konstytucyjny, uz-
godnili kwestiê wyjœcia z tym przed³o¿eniem. Kon-
sultacje spo³eczne s¹ przeprowadzane po to, aby
projekt albo zyska³ akceptacjê spo³eczn¹, albo jej
nie zyska³, a uzgodnienia miêdzyresortowe po to,
aby projekt zosta³ w ich ramach albo uzgodniony,
albo nieuzgodniony. Nigdy nie da siê uzgodniæ ¿a-
dnego projektu bez jego napisania i przedstawie-
nia spo³eczeñstwu do oceny. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e do protoko³u

swoje przemówienia z³o¿yli panowie senatorowie:
Ludwiczuk, Gruszka i Jurcewicz.

W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Nie by³o poprawek o charakterze legislacyj-

nym. G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Panu ministrowi Buciorowi i przedstawicielom
ministerstwa dziêkujê za obecnoœæ podczas roz-
patrywania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustana-
wiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organizacjê Rozwoju
Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej
(EUROFISH), sporz¹dzonej w Kopenhadze w dniu
23 maja 2000 r.

Tekst zamieszczony jest w druku nr 738, spra-
wozdania komisji w drukach nr 738A i 738B.

Sprawozdawc¹ Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi jest pani senator Ma³gorzata Adamczak. Pro-
szê bardzo.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 5 stycznia 2010 r. Komisja Rolnictwa

i Rozwoju Wsi rozpatrywa³a ustawê o ratyfikacji
Umowy ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organi-
zacjê Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wscho-

dniej i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzonej
w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie efek-
ty naszych prac.

Ustawa wyra¿a zgodê na ratyfikacjê Umowy
ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organizacjê
Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej
i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzonej w Kopen-
hadze w dniu 23 maja 2000 r. Umowa dotyczy
cz³onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organi-
zacji miêdzynarodowej. Z tych wzglêdów zasadny
jest tryb zwi¹zania Polski umow¹ za uprzedni¹
zgod¹ na ratyfikacjê wyra¿on¹ w ustawie, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt 3 konstytucji.

W myœl uzasadnienia projektu ustawy celem
przyst¹pienia Polski do Organizacji Rozwoju Ry-
bo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej jest
zwiêkszenie tempa rozwoju rybo³ówstwa i akwa-
kultury w Polsce g³ównie dziêki dostêpowi do us-
³ug Eurofish w zakresie miêdzynarodowego ryn-
ku informacyjnego i doradztwa technicznego.

Cele realizowane przez Organizacjê Rozwoju
Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej
to: dostarczanie informacji na temat marketingu
ryb i przyczynianie siê do promocji handlu; przy-
czynianie siê do rozwoju rybo³ówstwa zgodnie
z obecnym i przysz³ym popytem na rynku i czer-
panie pe³nych korzyœci z potencja³u, jaki oferuj¹
zasoby rybne; popieranie inwestycji w sektorze
prywatnym i umów partnerskich w dziedzinie ry-
bo³ówstwa i akwakultury; œwiadczenie pomocy
technicznej w zakresie projektów rozbudowy in-
frastruktury i rozwoju potencja³u ludzkiego;
œwiadczenie pomocy i udzielanie wskazówek przy
opracowywaniu projektów, studiów wykonalno-
œci i biznesplanów; odgrywanie roli w koordynacji
inicjatyw darczyñców; przyczynianie siê do polep-
szenia jakoœci rybo³ówstwa i jego modernizacji;
przyczynianie siê do zrównowa¿enia dostaw pro-
duktów rybnych; jak najlepsze wykorzystywanie
mo¿liwoœci eksportowych w ramach regionu i po-
za nim; promowanie wspó³pracy technicznej i go-
spodarczej miêdzy cz³onkami organizacji w sekto-
rze rybo³ówstwa.

Eurofish dzia³a przez swój organ, jakim jest ra-
da zarz¹dzaj¹ca, w sk³ad której wchodz¹ repre-
zentanci wszystkich krajów cz³onkowskich.
Cz³onkami Eurofish mog¹ byæ wszystkie pañstwa
europejskie, a tak¿e pañstwa spoza Europy oraz
regionalne organizacje integracji gospodarczej
utworzone przez pañstwa europejskie. �ród³em
finansowania Eurofish s¹ sk³adki cz³onkowskie,
przychody uzyskane ze œwiadczonych odp³atnie
us³ug, darowizny, inne Ÿród³a zatwierdzone przez
radê zarz¹dzaj¹c¹ zgodnie z celami Eurofish.

Wysoka Izbo! Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wnosi o przyjêcie ustawy o ratyfikacji Umowy usta-
nawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organizacjê Rozwoju
Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej
bez poprawek. Dziêkujê uprzejmie za uwagê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-

cznych, pana senatora Paw³a Klimowicza, o spra-
wozdanie uzupe³niaj¹ce.

Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu senackiej Komisji Spraw Zagranicz-

nych przedstawiam opiniê do ustawy o ratyfikacji
Umowy ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organi-
zacjê Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wscho-
dniej i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzonej
w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r., zawartej
w druku senackim nr 738.

Od razu, aby nie trzymaæ Wysokiej Izby w na-
piêciu, powiem, ¿e jest to opinia pozytywna, przy-
jêta jednomyœlnie. Moja mi³a kole¿anka, pani se-
nator Ma³gorzata Adamczak, przedstawi³a wy-
czerpuj¹co problemy, które le¿a³y w krêgu zainte-
resowañ senatorów senackiej Komisji Spraw Za-
granicznych.

Chcia³bym tylko uzupe³niæ, i¿ sk³adka – bo o to
pytali senatorowie podczas posiedzenia komisji – na
rok 2010 wyniesie oko³o 34 tysiêcy euro. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. S¹ przedstawi-

ciele dwóch ministerstw: Ministerstwa Spraw Za-
granicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Witam panów ministrów Andrzeja Kre-
mera i Kazimierza Plockego.

Czy któryœ z panów ministrów chcia³by zabraæ
g³os…

(Senator Marek Konopka: A mo¿emy najpierw
pytaæ sprawozdawców?)

O Jezu, przepraszam, z³ama³em regulamin.
Pan senator Marek Konopka. Do kogo chcia³by

pan skierowaæ pytanie?
(Senator Marek Konopka: Mam króciutkie py-

tanie do pani senator Adamczak.)
Myœla³em po prostu, ¿e ju¿ wszystko zosta³o

wyjaœnione.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Konopka:
Przepraszam, Panie Marsza³ku, ale chcia³bym

dopytaæ.
Pani senator mówi³a, ¿e w tej miêdzynarodowej

organizacji rozwoju rybo³ówstwa mog¹ uczestni-
czyæ pañstwa Europy Zachodniej, nawet i spoza
Unii Europejskiej. A w tej chwili jakie s¹ tam pañ-
stwa? Mo¿e pani to wie, je¿eli jest taka wiedza, to
by³bym bardzo wdziêczny, gdyby wymieni³a pani
te pañstwa.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Tak, Panie Senatorze, mogê odpowiedzieæ na to
pytanie. Obecnie cz³onkostwo uzyska³o dwana-
œcie pañstw. Wymieniê je: Albania, Chorwacja,
Bu³garia, Dania, Estonia, Hiszpania, Litwa, £ot-
wa, Norwegia, Rumunia, Turcja i W³ochy. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli, jak pan senator widzi, Norwegia i Turcja
s¹ spoza Unii.

Pan senator Piotr Gruszczyñski, proszê bar-
dzo. Do kogo?

Senator Piotr Gruszczyñski:
Ja te¿ mam pytanie do pani senator.
Ja nie wiem, czy dobrze zrozumia³em. Jaka jest

wysokoœæ polskiej sk³adki w zwi¹zku z przy-
st¹pieniem do tej organizacji miêdzynarodowej?

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Z tego, co wiem, sk³adka roczna wynosi 34 ty-

si¹ce euro. Pan senator przed chwil¹ o tym powie-
dzia³.

(Senator Piotr Gruszczyñski: Ja w³aœnie tego
nie zrozumia³em, podkreœli³em to.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ…
(G³os z sali: S¹.)
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Ja bym chcia³a zapytaæ – dziêkujê za udzielenie
g³osu, Panie Marsza³ku – pani¹ sprawozdawcê,
jakie bêd¹ konkretne korzyœci z Eurofish. Bo o ile
wiem, nasze rybo³ówstwo bardzo siê skurczy³o.
Mamy ma³e kwoty po³owowe, mamy zmniejszon¹
liczbê kutrów rybackich. Zatem o jakim rozwoju
mówimy? Czy jest sens wchodziæ do czegoœ takie-
go, gdy ten rodzaj dzia³alnoœci w³aœciwie siê kur-
czy, a nie rozwija? Tak ¿e bardzo bym prosi³a
o przedstawienie, jaka by³a dyskusja na ten temat
na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do pañstwa senatorów
sprawozdawców? Skoro nie, to zamykam listê py-
tañ, a potem w razie czego bêd¹ pytania do mini-
strów.

Proszê bardzo.
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Senator Ma³gorzata Adamczak:

Myœlê, ¿e najlepiej na te pytania odpowie mini-
ster. S¹dzê jednak, ¿e korzyœci, jakie bêd¹ z tego
tytu³u, to sama wymiana doœwiadczeñ, która bê-
dzie, miêdzy krajami i tymi organizacjami. To
tak¿e realizacja programu w zakresie poprawy ja-
koœci produktu. Myœlê, ¿e jest to pewna korzyœæ.
To te¿ nowe technologie, które mog¹ byæ dziêki te-
mu, bo gdy przedstawiciele pañstw siê spotykaj¹,
to rozmawiaj¹ te¿ o technologiach, o produkcji. Ja
myœlê, ¿e to mniej wiêcej wszystko, a pan minister
jeszcze to uzupe³ni. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Teraz ponawiam pytanie do panów ministrów:

czy któryœ z panów ministrów chcia³by przedsta-
wiæ stanowisko rz¹du, czy po tak wyczerpuj¹cym
przedstawieniu… Jak widzê, w tym wzglêdzie mi-
nisterstwo rolnictwa ma przewagê nad minister-
stwem spraw zagranicznych.

Proszê bardzo, Panie Ministrze. Pan minister
Kazimierz Plocke, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Otó¿ dla Polski, dla polskiego rybo³ówstwa,

przetwórstwa, dla polskiej akwakultury jest to
bardzo wa¿ny projekt. Chcia³bym zwróciæ uwagê
na to, ¿e od dziesiêciu lat staramy siê o udzia³ w tej
organizacji, organizacji, dziêki której bêdziemy
mogli podzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami.

Chcê te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e polskie prze-
twórstwo ryb to najbardziej dynamicznie rozwi-
jaj¹ca siê bran¿a gospodarki narodowej. Przy-
pomnê: w bran¿y pracuje siedemnaœcie tysiêcy
osób, jest ponad sto dziewiêædziesi¹t zak³adów
przetwórczych, i wytwarzaj¹ one 0,4% produktu
krajowego brutto, co w przeliczeniu na pie-
ni¹dze daje ponad 5 miliardów z³. Przetwarza-
nych jest prawie 600 tysiêcy t ryb. Wiêkszoœæ
jest z importu, a czêœæ, oko³o 20%, z zasobów
w³asnych.

Nie jest prawd¹, ¿e polskie rybo³ówstwo siê kur-
czy. Prawd¹ jest tylko to, ¿e zmniejsza siê liczba
kutrów. Kwoty po³owowe, które s¹ przyznane Pol-
sce na rok 2010, s¹ wy¿sze ni¿ w roku 2009. I to
jest bardzo pozytywna informacja. Druga pozyty-
wna informacja jest taka, ¿e polskie rybo³ówstwo
dalekomorskie równie¿ odzyskuje nale¿ne sobie
miejsce. Mamy obecnie do dyspozycji trzy kutry,
trzy trawlery dalekomorskie, które wprowadzaj¹

oko³o 100 tysiêcy t ryby dalekomorskiej nie tylko
na polskie sto³y – a wiêc jest to dla polskiego kon-
sumenta i przetwórcy – ale tak¿e na rynki trzecie.

Korzyœci, które… Bo jest bardzo istotne, ¿eby
sobie te¿ uœwiadomiæ, jakie korzyœci bêdzie mia³a
Polska z wejœcia do organizacji Eurofish. Przy-
pomnê, ¿e ona dotyczy pañstw Europy Wscho-
dniej i Œrodkowej, a wiêc tej czêœci Europy bardzo
wa¿nej dla nas, w której chcemy byæ liderami,
w której chcemy siê dzieliæ swoimi doœwiadcze-
niami z zakresu udzia³u w tej¿e organizacji. Pol-
ska ma wielkie mo¿liwoœci i ma doskona³e do-
œwiadczenia w tej bran¿y, w tej dziedzinie i dlatego
chcemy podzieliæ siê tymi doœwiadczeniami z na-
szymi partnerami.

Po drugie, istotn¹ kwesti¹ jest mo¿liwoœæ wy-
miany pomiêdzy krajami cz³onkowskimi organi-
zacji Eurofish informacji, które dotycz¹ wielkoœci
produkcji, eksportu, konsumpcji przetworów
rybnych i ryb, a przede wszystkim mo¿liwoœæ
wp³ywania poprzez naszego przedstawiciela, któ-
ry bêdzie decydowa³ o programach rozwojowych
w ramach rady zarz¹dzaj¹cej. Ta organizacja bê-
dzie mia³a mo¿liwoœci realizowania w ramach
swojego bud¿etu okreœlonych programów eduka-
cyjnych czy informacyjnych. A przypomnê, ¿e ma-
my w tej dziedzinie bardzo wiele do zrobienia,
zw³aszcza jeœli chodzi o konsumpcjê ryb w Polsce.
Przypomnê, ¿e œrednio Polak spo¿ywa w ci¹gu ro-
ku oko³o 12 kg ryby, to rzeczywiœcie nie jest jesz-
cze poziom europejski, bo przypomnê, ¿e w Euro-
pie, w krajach wysoko rozwiniêtych, takich jak
Niemcy czy Francja, spo¿ycie ryb jest na poziomie
24 kg na mieszkañca. Ale my w ostatnich latach
mamy tutaj bardzo pozytywn¹ tendencjê, du¿¹
dynamikê, bo z 8 kg doci¹gnêliœmy, mówi¹c ko-
lokwialnie, do 12 kg. Chcemy, ¿eby ryby by³y pod-
stawowym produktem na polskich sto³ach. Zrobi-
liœmy tutaj rzeczywiœcie bardzo wiele, ale oczeki-
wania s¹ takie, ¿e to spo¿ycie jeszcze siê zwiêkszy.
Jest to mo¿liwe przy intensywnej kampanii infor-
macyjnej, któr¹ chcemy w³aœnie dziêki uczestni-
ctwu w tej organizacji rozpocz¹æ i mam nadziejê,
¿e bêdzie ona skuteczna.

Wydaje siê, ¿e wa¿ne jest tak¿e to, ¿eby nasi
przedsiêbiorcy mieli mo¿liwoœæ ³¹czenia siê w wiê-
ksze grupy po to, ¿eby zdobywaæ rynki nie tylko
unijne, ale tak¿e rynki pañstw trzecich dla swoich
produktów wysoko przetworzonych lub w czêœci
przetworzonych, a wiêc filetów b¹dŸ ryb wêdzo-
nych czy nawet œwie¿ych. To jest ogromne zada-
nie i dlatego oczywiœcie my chcemy braæ w tej ry-
walizacji udzia³.

I chyba kluczowe dla nas wszystkich jest to,
a¿eby poprzez nasze organizacje uzyskaæ certyfi-
kowanie wysoko przetworzonych produktów ryb-
nych, które bêd¹ poszukiwane i s¹ poszukiwane
przez konsumentów na rynkach europejskich
i na rynkach trzecich. Zdobycie tego certyfikatu
jest mo¿liwe poprzez wspólne dzia³anie, poprzez
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to, ¿eby byæ w tej organizacji. Najwa¿niejsze, ¿eby
integrowaæ siê i dzieliæ swoimi doœwiadczeniami,
a nie izolowaæ siê. I taka generalnie idea przyœwie-
ca polskiemu rz¹dowi, ¿eby w tej organizacji bar-
dzo mocno zaistnieæ.

I to tyle, jeœli chodzi o najwa¿niejsze kwestie,
które chcia³em pañstwu przedstawiæ, prosz¹c je-
dnoczeœnie o akceptacjê projektu. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra?
Pani senator Jadwiga Rotnicka.
Kontynuuj¹c metodê zadawania dzisiaj pytañ,

chcia³abym pogrupowaæ pytania równie¿ w tym
punkcie. Czy jeszcze ktoœ z pañstwa pragnie za-
daæ pytania? Nie. To rozumiem, ¿e tylko pani se-
nator.

Proszê uprzejmie.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, to bêdzie pytanie z gatunku

tych prostych pytañ gospodyni domowej. Wspo-
mnia³ pan o wysoko przetworzonych produktach
rybnych. Co by pan do tego zaliczy³? Czy to jeszcze
bêdzie mia³o wartoœæ produktu, jakim jest ryba,
czy te¿ bêdzie to ju¿ coœ o wiele bardziej przetwo-
rzonego, coœ, co bêdzie dalekie od ryby? To jest
pierwsze pytanie.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pani se-
nator chce chyba jak¹œ now¹ potrawê przygoto-
waæ.)

Dlatego mówiê, ¿e to jest pytanie z gatunku
tych l¿ejszych.

A drugie pytanie w³aœciwie te¿ jest z tego gatun-
ku. Panie Ministrze, pan mówi „jurofisz”. A ja bym
wola³a „eurofisz”, bo to brzmi bardziej z polska.
Prawda? Eurofisz tak jak Euro 2012. (Weso³oœæ
na sali) Tak jakoœ ten jêzyk angielski ci¹gle wpro-
wadzamy do naszej polszczyzny.

(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Ale to nie jest pol-

skie s³owo.)
Ale siê inaczej nie da powiedzieæ, a „euro” da

siê. Dziêkujê bardzo… Tym bardziej, ¿e „euro” jest
nie z angielskiego, tylko…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Euroryba.)
(Senator Piotr Zientarski: Euroryba.)
Euroryba, tak jest. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Co pan minister powie na tê eurorybê?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
To jest chyba kluczowe pytanie, bardzo dziêku-

jê za nie. Tak, niech bêdzie Eurofish. Wydawa³o
mi siê, ¿e tak¹ wymow¹ wszyscy siê pos³uguj¹,
dlatego ja te¿ tak powiedzia³em.

Je¿eli chodzi o produkty przetworzone, to
przede wszystkim myœlimy tutaj o produktach,
które s¹ wytwarzane ju¿ w odpowiedniej technolo-
gii, i generalnie dotyczy to konserw rybnych w ró¿-
nych postaciach, to o takim produkcie myœlimy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Koledzy pytañ nie maj¹. Ale o coœ zapytaæ chce

jeszcze druga gospodyni, senator Ma³gorzata
Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Ja wiem, ¿e by³am sprawozdawc¹, ale mam py-

tanie o pewn¹ kwestiê, której nie poruszaliœmy na
posiedzeniu komisji. Czy w zwi¹zku z tym, ¿e Pol-
ska stanie siê cz³onkiem tej organizacji, bêdzie
musia³a równie¿ p³aciæ za te us³ugi zwi¹zane z or-
ganizacj¹, czy te us³ugi organizacja bêdzie sprze-
dawaæ na zewn¹trz, na przyk³ad obserwatorom?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Jeœli chodzi o bud¿et samej organizacji, to na

ten bud¿et sk³ada siê sk³adkê cz³onkowsk¹. Jest
równie¿ mo¿liwoœæ zarabiania poprzez us³ugi,
które organizacja Eurofish bêdzie wykonywa³a na
rzecz okreœlonych podmiotów czy pañstw. Jeœli
kraj cz³onkowski zamierza przeprowadziæ okreœ-
lony projekt w ramach ca³ej organizacji, to oczy-
wiœcie bêdzie to w ramach wspólnego bud¿etu,
nie bêdzie to obci¹¿a³o dodatkowo naszego bud¿e-
tu krajowego. Przypomnê, ¿e sk³adka cz³onkow-
ska za ca³y rok, która jest wyliczona, wynosi 34 ty-
siêce 400 z³…

(Senator Bronis³aw Korfanty: Euro.)
…euro, przepraszam. Jeœli ratyfikacja bêdzie

przyk³adowo 1 lipca, to zap³acimy po³owê sk³adki,
czyli proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w któ-
rych bêdziemy ju¿ pe³noprawnym cz³onkiem or-
ganizacji. To tyle. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Patrzê w stronê pani senator Fetliñskiej, czy
nie chce zadaæ pytania…(weso³oœæ na sali)…po-
niewa¿ dzisiaj nasze panie siê uaktywni³y w spra-
wie Eurofish.

(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê, Pani Mar-
sza³ek, tym razem nie.)

Dziêkujê uprzejmie.
Jeszcze pan senator Kazimierz Kleina.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, bo nie dos³ysza³am.

Senator Kazimierz Kleina:
Tak, bo pani marsza³ek preferuje panie przy

tych kwestiach dotycz¹cych ryb.
Ja chcia³bym zapytaæ pana ministra – bo mówi³

pan o promowaniu wysoko przetworzonych wyro-
bów z ryb – czy organizacja bêdzie promowa³a tak-
¿e te mniej przetworzone, czyli takie ryby, jakie
najbardziej lubimy.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Oczywiœcie. Mówimy o wszystkich wyrobach,

które bêd¹ do dyspozycji i które s¹ na rynku.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Bo my siê obawia-

my, ¿e to bêdzie m¹czka rybna.)
My mówimy o filetach, mówimy o rybach wê-

dzonych, mówimy o konserwach…
(Senator Kazimierz Kleina: Czyli po prostu ta-

kie, jakie znamy i jakie lubimy.)
Tak, to co lubimy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Chcia³abym powiedzieæ, ¿e rybka lubi p³ywaæ,

ale to poza protoko³em… (Weso³oœæ na sali)
Szanowni Pañstwo, dziêkujê bardzo.
Parytet zosta³ zachowany. Pan senator zadba³

o to, ¿eby by³ te¿ g³os mêski.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê za seriê pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e mog¹ siê pañstwo senatoro-

wie zapisywaæ do g³osu.
Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ pan senator

Stanis³aw Bisztyga*.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ
g³os? Nie widzê chêtnych.

Zamykam dyskusjê.
Szanowni Pañstwo, nie ma wniosków o charak-

terze legislacyjnym.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone, jak za-
wsze, pod koniec posiedzenia Senatu.

Skoñczyliœmy tym samym punkt dziesi¹ty.
Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia

punktu jedenastego oraz punktu dwunastego
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y w sprawie poszanowania Krzy¿a – druk nr 748;
oraz drugie czytanie projektu apelu o poszanowa-
nie Krzy¿a – druk nr 721.

Projekt uchwa³y okolicznoœciowej zawarty
w druku nr 748 zosta³ wniesiony przez grupê se-
natorów. Sprawozdanie komisji w sprawie tego
projektu zawarte jest w druku nr 748O.

Projekt apelu – druk nr 721 – zosta³ wniesiony
przez senatora Piotra £ukasza Andrzejewskiego.
Na czterdziestym szóstym posiedzeniu marsza³ek
Senatu ponownie skierowa³ ten projekt do Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji w celu przygotowania
poprawionego sprawozdania. To sprawozdanie
znajd¹ pañstwo senatorowie w druku nr 721P.

Proszê uprzejmie sprawozdawcê Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Piotra Zientar-
skiego, o przedstawienie wspólnego sprawozda-
nia komisji zawartego w druku nr 748O.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji poprawkê po³¹czonych
komisji, która znajduje siê w pkcie 2 w zestawie-
niu wniosków w druku nr 748O.

Chcê tylko powiedzieæ, ¿e jest to propozycja
ustalona wspólnie z przedstawicielami obu komi-
sji. Zosta³ do niej jedynie do³¹czony w dniu dzi-
siejszym na posiedzeniu komisji jeden akapit. Nie
ma potrzeby odczytywania tego, wszyscy mamy
ten druk na pulpitach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie pana marsza³ka Zbigniewa

Romaszewskiego o zabranie g³osu w roli sprawo-
zdawcy mniejszoœci Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
i o przedstawienie wniosku zawartego w druku
nr 748O.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zestawienie wniosków zawiera dwa projekty

uchwa³y: jeden z poprawk¹ mniejszoœci Komisji
Ustawodawczej i Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz drugi, który jest poprawk¹
Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Z tego, co mamy
w druku nr 748O, a to w³aœnie zamierzam refero-
waæ, wynika, ¿e te wersje ró¿ni¹ siê w zasadzie je-
dnym akapitem. S¹dzê, ¿e powstaj¹ pewne w¹t-
pliwoœci dotycz¹ce tego, jak to mia³o byæ, ale ja bê-
dê referowa³ tylko to, co jest w druku.

Zasadnicza ró¿nica jest taka, ¿e w tekœcie
mniejszoœci w akapicie szóstym, czyli przedostat-
nim, znajduje siê zdanie: „Senat Rzeczypospolitej
Polskiej z prawdziw¹ przykroœci¹ konstatuje, ¿e
kontynuacja tej linii orzeczniczej wspierania
przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu nietolerancji symboli religijnych
mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ rozwa¿enia przez
Polskê celowoœci pozostawania w jego jurysdyk-
cji”. Jest to niew¹tpliwie bardzo mocne zdanie.
Chcia³bym teraz wyjaœniæ dwie podstawowe kwe-
stie, które powoduj¹, ¿e to zdanie zosta³o wprowa-
dzone.

Proszê pañstwa, przede wszystkim jesteœmy
Senatem, a Senat jako taki jest instytucj¹ polity-
czn¹. Wobec tego powinniœmy odnosiæ siê do
kwestii politycznych. Deklarowanie naszego
przywi¹zania do krzy¿a, a temu jest poœwiêcona
wiêkszoœæ przed³o¿onych uchwa³, to nie jest
pierwsze zadanie Senatu, bo mog³oby siê tak
zdarzyæ, ¿e w Senacie by³yby osoby nieprzy-
wi¹zane do krzy¿a. My w przyt³aczaj¹cej wiêk-
szoœci albo w 100% wszyscy ten pogl¹d podziela-
my. Ale pojawiaj¹ siê dwie kwestie dotycz¹ce roli
politycznej Senatu. Otó¿ stwierdzam, ¿e wyrok
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu jest po prostu wyrazem wspierania
nietolerancji. I to jest zasadnicza kwestia. Muszê
powiedzieæ, ¿e jak na kraje europejskie, które tak
wiele mówi¹ o tolerancji, reagowanie w sposób
przesadny, w sposób niezrozumia³y na inne sym-
bole religijne, jest wyrazem nietolerancji. Mog¹
byæ osoby niewierz¹ce, ale dla nich krzy¿ nic nie
znaczy. Zajmowanie stanowiska negatywnego,
domaganie siê zdejmowania krzy¿y, to po prostu
przejaw nietolerancji. Podnoszenie takiego sta-
nowiska i wspieranie go przez trybuna³ strasbur-
ski w tym momencie stanowi dla mnie g³êboki,
ale to g³êboki zawód. Pozostaje to te¿ w g³êbokiej
sprzecznoœci z Europejsk¹ Kart¹ Praw Cz³owie-
ka, mówi¹c¹, ¿e ka¿dy ma prawo do swoich sym-
boli religijnych. Reagowanie w ten sposób na
symbole prowadzi do wojen religijnych i to jest
ten nonsens, który tkwi w tym wyroku. My w Pol-
sce nie zamierzamy do tego rodzaju wojen dopu-
szczaæ. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia jest, proszê pañstwa, kwesti¹
taktyczn¹, a wydaje siê, ¿e pañstwo po prostu te-
go nie uwzglêdniaj¹. Otó¿ w polityce miêdzynaro-
dowej swoje stanowisko mo¿na wyra¿aæ w bardzo
ró¿ny sposób. Wydaje mi siê, ¿e akurat Senat jest
tak¹ instytucj¹, która mo¿e napisaæ tak ostre
sformu³owania, jakie s¹ zawarte w tym akapicie.
Dlaczego? Po prostu to stwarza mo¿liwoœæ mini-
strowi czy innej kompetentnej osobie powiedze-
nia w razie czego: no s³uchajcie, ale my mamy ta-
k¹ sytuacjê, my mamy tak radykalny Senat. Cho-
dzi o to, ¿eby ktoœ wreszcie zasygnalizowa³ trybu-
na³owi strasburskiemu, ¿e to nie on bêdzie
kszta³towa³ obyczajowoœæ Europy. Nie do tego jest
powo³any. W tym momencie nasz rz¹d nie musi
przyjmowaæ na siebie odpowiedzialnoœci. To jest
tak zwana rola dobrego i z³ego ubeka. My mamy
prawo do tego, mamy prawo to mówiæ. Mo¿e wre-
szcie trybuna³ strasburski zorientowa³by siê, ¿e
nie wszystkie jego decyzje, w szczególnoœci decyz-
je o charakterze ideologicznym, s¹ powszechnie
akceptowane w Europie. Taki jest cel wprowadze-
nia tego akapitu do uchwa³y. W moim przekona-
niu, deklaracja naszego przywi¹zania do krzy¿a
jest po prostu oczywista i w³aœciwie nie ma o czym
mówiæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Teraz poproszê pana senatora Stanis³awa Pio-

trowicza, który jest sprawozdawc¹ Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, o zabranie g³osu. Pan senator
przedstawi poprawione sprawozdanie komisji za-
warte w druku nr 721P.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie1
Dnia 23 listopada 2009 r. pan senator Piotr £u-

kasz Andrzejewski przedstawi³ projekt apelu o po-
szanowanie krzy¿a. 30 listopada 2009 r. marsza-
³ek Senatu skierowa³ projekt do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w celu rozpatrzenia w pier-
wszym czytaniu. Na wspólnych posiedzeniach
w dniach 15 i 16 grudnia 2009 r. komisje rozpa-
trzy³y w pierwszym czytaniu przedstawiony przez
wnioskodawcê projekt apelu zawartego w druku
nr 721 i wnios³y do niego poprawki polegaj¹ce na
zmianie tytu³u projektu, w nastêpstwie czego
otrzyma³ on brzmienie uchwa³y Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej wzywaj¹cej do poszanowania
krzy¿a, oraz nadaniu nowego brzmienia ca³emu
projektowi. Podczas posiedzenia plenarnego Se-
natu w dniu 17 grudnia 2009 r. wy³oni³a siê po-
trzeba modyfikacji projektu i marsza³ek, korzy-
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staj¹c ze swych uprawnieñ, na podstawie art. 84b
ust. 4 Regulaminu Senatu ponownie skierowa³
projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w celu
przygotowania poprawionego sprawozdania.
W przerwie obrad po³¹czone komisji wprowadzi³y
dwie poprawki w druku 721O. Pierwsza polega na
zast¹pieniu w akapicie pierwszym s³owa „zobligo-
wany” wyrazami „kieruj¹c siê”. Druga wprowadza
po akapicie czwartym akapit w nastêpuj¹cym
brzmieniu: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej
z prawdziw¹ przykroœci¹ konstatuje, ¿e konty-
nuacja tej linii orzeczniczej wspierania przez Eu-
ropejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu
nietolerancji symboli religijnych mo¿e spowodo-
waæ koniecznoœæ rozwa¿enia przez Polskê, a tak¿e
inne kraje Europy celowoœci pozostawania w jego
jurysdykcji”. Takie zdanie zawarte zosta³o w dru-
ku nr 721P.

Ostatecznie po tych modyfikacjach projekt
uchwa³y brzmi nastêpuj¹co.

„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
wzywaj¹ca do poszanowania Krzy¿a.

Kieruj¹c siê ogólnoludzkimi wartoœciami,
a szczególnie chrzeœcijañskim dziedzictwem na-
rodu, odwo³uj¹c siê do najlepszych tradycji
I i II Rzeczypospolitej, wype³niaj¹c obowi¹zek
przekazania przysz³ym pokoleniom wszystkiego
tego, co z ponadtysi¹cletniego dorobku polskiej
tradycji s³u¿enia prawdzie, wolnoœci i solidarno-
œci najcenniejsze, realizuj¹c konstytucyjn¹ zasa-
dê, i¿ ka¿dy jest zobowi¹zany szanowaæ wolnoœæ
i prawa innych i nikogo nie wolno zmuszaæ do czy-
nienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, œwia-
domy potrzeby wspó³dzia³ania ze wszystkimi lu-
dŸmi dobrej woli Senat Rzeczypospolitej Polskiej
wzywa do poszanowania krzy¿a.

Przypominamy, ¿e krzy¿, znak wiary chrzeœci-
jañskiej jest zarazem œwiadectwem i symbolem
praw ka¿dej istoty ludzkiej do ¿ycia, wolnoœci i go-
dnoœci. Nie jest przeciwko komukolwiek wymie-
rzony i nie mo¿e byæ tak traktowany. Krzy¿ jest oz-
nak¹ uniwersalnych wartoœci w demokratycznym
spo³eczeñstwie obywatelskim. To znak solidarno-
œci z ka¿dym cz³owiekiem, bez wzglêdu na pocho-
dzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tymczasem ne-
gowanie jego uniwersalnoœci zbiega siê z nasila-
j¹c¹ siê we wspó³czesnym œwiecie fal¹ przeœlado-
wañ 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 za-
sad¹ jest wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasburgu z dnia 3 listopada
2009 r., zabraniaj¹cy wieszania krzy¿a w szko-
³ach publicznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziw¹
przykroœci¹ konstatuje, ¿e kontynuacja tej linii
orzeczniczej wspierania przez Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka w Strasburgu nietolerancji symboli
religijnych mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ rozwa-
¿enia przez Polskê, a tak¿e inne kraje Europy celo-
woœci pozostawania w jego jurysdykcji.

Senat Rzeczpospolitej 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»”.

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie panom senatorom za

przedstawienie sprawozdañ.
Teraz pañstwo senatorowie, panie i panowie,

mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê py-
tania do sprawozdawców komisji, sprawozdawcy
mniejszoœci komisji i przedstawicieli wniosko-
dawców. Wnioskodawcy projektu uchwa³y za-
wartego w druku nr 748 upowa¿nili do ich repre-
zentowania pana senatora £ukasza Abgarowicza.
Wnioskodawc¹ apelu zawartego w druku nr 721
by³ senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pyta-
nia? Bardzo proszê, jeœli pañstwo pozwol¹, to bê-
dziemy zadawaæ po trzy pytania, ze wskazaniem
osoby, która powinna odpowiedzieæ.

Proszê uprzejmie, pan senator Kaleta, Zaj¹c
i potem Andrzejewski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze Piotrze.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pytanie do pana senatora Zientarskiego.
Panie Senatorze, co tak na dobr¹ sprawê leg³o

u podstaw tego, ¿e komisja, któr¹ pan reprezentu-
je, której by³ pan sprawozdawc¹, wykreœli³a ten
jak¿e znacz¹cy akapit? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz drugie pytanie.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Swoje pytanie kierujê do pana senatora spra-

wozdawcy, Stanis³awa Piotrowicza.
Panie Senatorze, mam przed sob¹ druk

nr 748O w sprawie projektu uchwa³y o poszano-
waniu Krzy¿a, w którym znajduje siê zestawienie
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wniosków. Jest tu uwaga dotycz¹ca poprawki
pierwszej i poprawki drugiej. Jednoczeœnie mam
przed sob¹ dokument bêd¹cy wynikiem pracy ko-
misji czy zespo³u redakcyjnego nad uchwa³¹,
w którym po dwóch pierwszych akapitach, znaj-
duj¹cych wyraz w tym pierwszym wniosku, zna-
laz³o siê miêdzy innymi stwierdzenie: Senat Rze-
czypospolitej Polskiej odnosi siê krytycznie do wy-
roku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
kwestionuj¹cego podstawy prawne obecnoœci
krzy¿y w klasach szkolnych we W³oszech.
Chcia³bym zapytaæ, co takiego siê sta³o, ¿e ten
akapit nie znalaz³ siê w treœci ¿adnego z tych
wniosków, które mamy w tej chwili przed sob¹. Ja
rozumiem, ¿e jest, powiedzmy, reprezentowana
przez czêœæ sali wersja znajduj¹ca siê w pkcie 2 te-
go dokumentu, o którym wspominam, ale jest ró-
wnie¿ czêœæ pierwsza, nawiasem mówi¹c, odbie-
gaj¹ca zasadniczo od tego, co przedstawia³ pan
senator Andrzejewski. Mimo wszystko brak jest
tego istotnego akapitu. Jak to siê sta³o? Czy to jest
kompletny wniosek tej czêœci sali Senatu, która
przedstawia okreœlon¹ wersjê i która pracowa³a
nad okreœlonym tekstem, czy jakimœ dziwnym
trafem ta czêœæ tego dokumentu zosta³a uszczup-
lona o ten niezwykle istotny fragment?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Proszê pana senatora Andrzejewskiego o zada-

nie pytania.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mam pytanie do obydwu sprawozdawców – do
sprawozdawcy Komisji Ustawodawczej, a póŸ-
niej do sprawozdawcy komisji praw cz³owieka.

Jaka by³a przyczyna tego, ¿e 17 grudnia zablo-
kowano g³osowanie nad uzgodnionym przez ko-
misjê tekstem projektu apelu o poszanowanie
Krzy¿a i po tym zablokowaniu wniesiono nowy
projekt pomijaj¹cy konstytucyjne i systemowe za-
kotwiczenie obrony Krzy¿a i pomijaj¹cy ca³kowi-
cie problem stosunku, o którym mówi³ przed-
mówca, ju¿ uzgodnionego przez komisjê jako pro-
jekt dwóch komisji, ten passus, który mówi o wy-
roku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka?
Co w tym by³o szkodliwego i z jakiego powodu z³a-
mano zasadê, ¿e powinno siê g³osowaæ – i mia³o
tak byæ 17 grudnia – nad zgodnym zdaniem
dwóch komisji? Jest to chyba jakaœ zakulisowa
gra, której motywy nie s¹ mi bli¿ej znane
i chcia³bym je poznaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Bardzo proszê. Jak rozumiem, trzy pytania by-

³y kierowane do pana senatora Piotra Zientarskie-
go i jedno do pozosta³ych sprawozdawców.

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek, odpowiadam na pytanie pier-

wsze, pana senatora Kalety, odnoœnie do tego,
dlaczego komisja wykreœli³a trzeci akapit, to zna-
czy, dlaczego wiêkszoœæ komisji przeg³osowa³a
wykreœlenie tego akapitu.

(Senator Piotr Andrzejewski: Jaki by³ wynik g³o-
sowania?)

Wynik 6:4.
Przede wszystkim dlatego, ¿e wiêkszoœæ, która

g³osowa³a za wykreœleniem, uzna³a, i¿ z treœci
pierwszego i drugiego akapitu wynika wyraŸnie
nawi¹zanie do orzeczenia Europejskiego Trybu-
na³u Praw Cz³owieka. Chcê przytoczyæ: wobec to-
cz¹cej siê debaty nad obecnoœci¹ krzy¿a w urzê-
dach, przestrzeni publicznej, bêd¹cej reakcj¹ na
wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu, sygnatura itd., Senat wyra¿a za-
niepokojenie decyzjami, które, wspieraj¹c posta-
wy nietolerancji wobec symboli religijnych, godz¹
w wolnoœæ wyznania, lekcewa¿¹ prawa i uczucia
ludzi wierz¹cych oraz burz¹ spokój spo³eczny. Uz-
naliœmy, ¿e to w zupe³noœci wystarcza, a poza tym
jesteœmy Senatem i mo¿emy mieæ w³asne zdanie,
nie musimy przepisywaæ dok³adnie tego, co jest,
na przyk³ad, w uchwale sejmowej – bo taka by³a
uchwa³a sejmowa. Ponadto w dyskusji by³ taki
g³os, ¿e w³aœciwie to, co jest napisane w tym pozo-
stawionym akapicie, ma mocniejszy charakter…
Pan senator Rulewski to podkreœla³; wiem, ¿e za-
pisa³ siê do dyskusji, wiêc mo¿e rozszerzy ten te-
mat. To wykreœlone sformu³owanie ma tylko cha-
rakter wykrzyknika, który w³aœciwie nie jest po-
trzebny, co bardzo szeroko wyjaœnia³ pan senator
Kieres. Najogólniej rzecz bior¹c, jeszcze raz mó-
wiê, chodzi o wykazanie, o zareagowanie, ale tak-
¿e o to, ¿eby nie koncentrowaæ uwagi trybuna³u
na tym wykreœlonym zdaniu i nie powodowaæ sy-
tuacji, ¿e my kontestujemy, ¿e tak powiem, orze-
czenia, podczas gdy oczekujemy na rozstrzygniê-
cie trybuna³u w sprawie Katynia, co ma dla nas
bardzo istotne znaczenie. Takie by³y motywy.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego… Mo¿e najpierw jeszcze pytanie pana
senatora Zaj¹ca o to, dlaczego nie ma…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ja pyta³em pana se-
natora Piotrowicza.)

Aha. Ale ja te¿ mogê odpowiedzieæ.
(Senator Piotr Andrzejewski: To siê mieœci

w moim pytaniu.)

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.
£¹czne rozpatrzenie punktu 11. oraz punktu 12. porz¹dku obrad Senatu 219

(senator S. Zaj¹c)



Tak, po czêœci mieœci siê w tym pytaniu.
(Senator Piotr Andrzejewski: To dotyczy 17 gru-

dnia.)
W tej uchwale s¹ jedynie wnioski mniejszoœci.

Pan senator Bender zg³osi³ wniosek mniejszoœci.
Wniosku mniejszoœci w sprawie wykreœlenia tego
akapitu trzeciego nie zg³osi³, formalnie rzecz bio-
r¹c, pan senator Piotrowicz – przes³uchiwaliœmy
jeszcze nagranie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie uzyska³em od-
powiedzi. Albo druk by³ sfa³szowany i mamy nie-
prawid³owy druk – ja mam druk nr 721…)

(G³osy z sali: Nieeeeee!)
(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze!)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mówiê o 721…)
Panie Senatorze, ja odpowiadam na pytanie do-

tycz¹ce dzisiejszego posiedzenia komisji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest napisane:

nie stanowisko mniejszoœci, tylko stanowisko
dwóch komisji.)

Ale pan mówi o innym druku.
(Senator Piotr Andrzejewski: Druk nr 721P).
Nie. Ja mówiê o druku nr 748.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Ja pyta-

³em tylko o 721.)
I teraz odpowiadam panu, dlaczego zablokowa-

no. Wiedzieliœmy, ¿e jest projekt przygotowany
przez pana senatora £ukasza Abgarowicza, i uz-
naliœmy, ¿e bêdzie dobrze, ¿eby debata nad tymi
dwoma projektami, czyli nad pana projektem
i nad tym przygotowanym przez senatora Abgaro-
wicza, by³a jednoczesna, skoro dotyczy tego sa-
mego przedmiotu.

(Senator Tadeusz Skorupa: Skrzy¿owa³o siê.)
(Senator Zbigniew Romaszewski: A czy to ju¿

bêdzie teraz praktyka? Jak siê zg³osi, ¿e siê chce
napisaæ uchwa³ê, to ona bêdzie rozpatrywana?)

No ale taka by³a wola. Ja mówiê szczerze, jak
by³o. W dalszym ci¹gu zreszt¹ uwa¿amy, ¿e to by-
³o s³uszne.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Czyli jest ta-
ka praktyka.)

Po co rozbijaæ na dwa posiedzenia dyskusjê na
ten sam temat, w sprawie tego samego przedmio-
tu. Tytu³ jednej i drugiej uchwa³y jest taki sam, je-
dna i druga jest uchwa³¹ o poszanowaniu Krzy¿a.
Uwa¿amy, ¿e tak jest dobrze, dobrze siê sta³o, ¿e
te dwa projekty s¹ jednoczeœnie rozpoznawane
i jednoczeœnie bêd¹ dyskutowane, a odrêbnie
oczywiœcie g³osowane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

W odpowiedzi na pytanie pana senatora Piotra
£ukasza Andrzejewskiego pragnê przypomnieæ,
¿e w trakcie debaty z 17 grudnia zwrócono uwagê
na potrzebê poprawienia tekstu. Dlatego marsza-
³ek, jak ju¿ wspomnia³em, skorzysta³ z uprawnie-
nia i skierowa³ projekt uchwa³y ponownie na po-
siedzenie po³¹czonych komisji, Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji, celem przygotowania popra-
wionego stanowiska. I to poprawione stanowisko
brzmia³o tak, jak je przed chwil¹ odczyta³em, od-
czyta³em je w ca³oœci.

Ostatecznie w myœl tego stanowiska to, co
wczeœniej mia³o byæ apelem, sta³o siê uchwa³¹. To
by³a pierwsza poprawka. Druga poprawka doty-
czy³a zast¹pienia s³owa „zobligowany” s³owem
„kieruj¹c siê”. I trzecia poprawka, ta najbardziej
istotna, o któr¹ nam chodzi³o, o takiej treœci: Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziw¹ przy-
kroœci¹ konstatuje, ¿e kontynuacja tej linii orze-
czniczej wspierania przez Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka w Strasburgu nietolerancji sym-
boli religijnych mo¿e spowodowaæ koniecznoœæ
rozwa¿enia przez Polskê, a tak¿e inne kraje Euro-
py, celowoœci pozostawania w jego jurysdykcji.

I w takim kszta³cie tekst przeg³osowany przez
obydwie komisje trafi³ na forum plenarne. Jak
wiemy, g³osowanie zosta³o prze³o¿one na dzieñ
dzisiejszy. A zatem tekst jednolity wyszed³ z po-
³¹czonych komisji w takim kszta³cie, jak go odczy-
ta³em.

Na pytanie pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca,
pragnê odpowiedzieæ nastêpuj¹co. W dniu dzi-
siejszym po³¹czone komisje zosta³y zapoznane
z projektem uchwa³y przygotowanym przez pana
senatora Abgarowicza. W dniu wczorajszym to siê
odby³o, przepraszam. Podczas posiedzenia komi-
sji zdecydowano, ¿e trzeba przygotowaæ nowy
tekst. W tym celu powo³ano zespó³ redakcyjny.
W sk³ad zespo³u redakcyjnego weszli: pan senator
Zbigniew Romaszewski, pan senator Zbigniew Ci-
choñ, pan senator Jan Rulewski, pan senator
Leon Kieres i ja. Przygotowaliœmy tekst, który
mam w tej chwili przed sob¹.

(Senator Piotr Andrzejewski: Prosi³bym o od-
czytanie, bo nie ma tego w druku.)

(Senator Piotr Zientarski: Jest.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest?)
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiœcie, ¿e jest.)
Tekst brzmi nastêpuj¹co.
„Wobec tocz¹cej siê debaty nad obecnoœci¹

Krzy¿a w szko³ach, urzêdach i przestrzeni publi-
cznej naszego Pañstwa, bêd¹cej reakcj¹ na wyrok
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r., Senat
Rzeczypospolitej Polskiej wyra¿a zaniepokojenie
decyzjami, które wspieraj¹c postawy nietoleran-
cji wobec symboli religijnych, godz¹ w wolnoœæ

47. posiedzenie Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.
220 £¹czne rozpatrzenie punktu 11. oraz punktu 12. porz¹dku obrad Senatu

(senator P. Zientarski)



wyznania, lekcewa¿¹ prawa i uczucia ludzi wie-
rz¹cych oraz burz¹ spokój spo³eczny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej odnosi siê kry-
tycznie do wyroku Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka kwestionuj¹cego podstawy praw-
ne obecnoœci Krzy¿y w klasach szkolnych we W³o-
szech. Krzy¿, znak chrzeœcijañstwa, które przy-
nios³o Europie regu³ê poszanowania praw jedno-
stki oraz zasady równoœci, wolnoœci i tolerancji,
towarzyszy Polsce we wszystkich wa¿nych mo-
mentach jej dziejów. W czasach trudnych, pod-
czas rozbiorów, wojen i okupacji Koœció³ katolicki
niós³ pomoc potrzebuj¹cym bez wzglêdu na wy-
znanie i by³ miejscem zachowania pamiêci naro-
dowej, a Krzy¿ stawa³ siê symbolem nie tylko
chrzeœcijañstwa i jego wartoœci, ale te¿ têsknoty
za woln¹ Ojczyzn¹.

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 przeciw komukolwiek wymie-
rzony i nie mo¿e byæ tak traktowany. Krzy¿ jest
symbolem uniwersalnych wartoœci. To znak soli-
darnoœci z ka¿dym cz³owiekiem, bez wzglêdu na
pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tymcza-
sem negowanie jego uniwersalnoœci zbiega siê
z nasilaj¹c¹ siê we wspó³czesnym œwiecie fal¹
przeœladowañ chrzeœcijan.

Wszelkie próby zakazu umieszczania Krzy¿a
w szko³ach, w szpitalach, urzêdach i przestrzeni
publicznej w Polsce musz¹ byæ poczytane za go-
dz¹ce w wolnoœæ sumienia i wyznania, w nasz¹
tradycjê, pamiêæ i dumê narodow¹. Senat Rzeczy-
pospolitej Polskiej wzywa do pe³nego poszanowa-
nia wolnoœci sumienia i religii oraz systemu war-
toœci stanowi¹cych wspólne dziedzictwo Europy.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”.

Nad tym tekstem dziœ debatowa³y po³¹czone ko-
misje i ten tekst, w takim brzmieniu, jakie odczyta-
³em, zosta³ jednog³oœnie przyjêty przez komisje.

Nastêpnie z³o¿ono wniosek, ¿eby wykreœliæ z te-
go tekstu akapit trzeci. Akapit trzeci brzmi w ten
sposób: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej odnosi
siê krytycznie do wyroku Europejskiego Trybuna-
³u Praw Cz³owieka kwestionuj¹cego podstawy
prawne obecnoœci Krzy¿y w klasach szkolnych we
W³oszech”. Wniosek ten zosta³ w g³osowaniu
przyjêty wiêkszoœci¹ g³osów w stosunku 6:4.

W trakcie dalszych obrad z³o¿ono kolejn¹ po-
prawkê. To w³aœnie jest ta poprawka z³o¿ona
przez pana senatora Bendera, która brzmi w ten
sposób: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej z praw-
dziw¹ przykroœci¹ konstatuje, ¿e kontynuacja tej
linii orzeczniczej wspierania przez Europejski
Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu nietole-
rancji symboli religijnych mo¿e spowodowaæ ko-

niecznoœæ rozwa¿enia przez Polskê celowoœci po-
zostawania w jego jurysdykcji”. Ta poprawka zo-
sta³a odrzucona równie¿ wiêkszoœci¹ g³osów, 6:4.
Moje zdziwienie wzbudzi³ fakt, ¿e gdy przyszed³em
na salê obrad i zobaczy³em druk nr 748P
i nr 748O, zauwa¿y³em, ¿e w tekœcie mniejszoœci
nie ma akapitu trzeciego. A on – w moim przeko-
naniu – powinien byæ, jako ¿e to ca³oœæ uchwa³y,
przypominam, zosta³a przyjêta przez po³¹czone
komisje, ³¹cznie z tym akapitem. PóŸniej, na sku-
tek wniosku dotycz¹cego wykreœlenia tego akapi-
tu… Poprawka zosta³a przyjêta, jeszcze póŸniej
by³a kolejna poprawka, pana senatora Bendera,
ale zosta³a odrzucona. Spodziewa³em siê zatem,
¿e w tej chwili w tekœcie ostatecznym zobaczê po-
prawkê mniejszoœci, ¿e zobaczê druk w takim
brzmieniu, jaki zosta³ przygotowany przez zespó³
redakcyjny, plus poprawka pana senatora Ben-
dera. I zdziwiony jestem, ¿e poprawka pana sena-
tora Bendera jest, natomiast akapitu trzeciego
nie ma.

(Senator Piotr Zientarski: Nie by³ zg³oszony, Pa-
nie Senatorze.)

I to tyle, co mia³em do powiedzenia.
(Senator Ryszard Bender: Cuda siê zdarzaj¹.)
(G³os z sali: Fa³szerstwo!)
(Senator Piotr Andrzejewski: Pomy³ka!)
Zwróci³em siê o wyjaœnienie tej sprawy do Biu-

ra Legislacyjnego, ale nie wiem, na jakim to jest
etapie, poniewa¿ zacz¹³ byæ rozpatrywany ten
punkt i musia³em siê znaleŸæ na sali obrad. To
wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat.

(Senator Ryszard Bender: Cud nad Wis³¹!)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Pan senator Bender

zg³osi³ poprawkê mniejszoœci…)
Przepraszam, czy pan senator chce coœ dodaæ

w tej sprawie? Jakieœ ad vocem? Bo widzê, ¿e tu-
taj…

(Senator Piotr Zientarski: Chcê coœ dodaæ, Pani
Marsza³ek…)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, bardzo proszê o spokój na sali.

Senator Piotr Zientarski:
…i podkreœliæ z ca³¹ stanowczoœci¹, bo ods³u-

chiwa³em jeszcze dzisiaj po posiedzeniu nagranie
z posiedzenia komisji. Nie ma zg³oszenia przez ni-
kogo jako poprawki mniejszoœci tego wykreœlone-
go akapitu. Jest wyraŸnie zg³oszona poprawka
mniejszoœci przez pana senatora Bendera, popar-
ta przez pozosta³ych cz³onków komisji, a na spra-
wozdawcê wyznaczony zosta³ pan marsza³ek Ro-
maszewski.

(Senator Ryszard Bender: Panie Senatorze,
tamto uznano za oczywiste.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Zosta³o uznane za

oczywiste, ale nie ma zg³oszenia.)
(G³os z sali: A dlaczego?)
Nie bêdziemy ju¿ wiêcej dyskutowaæ, bêdzie

moment na…
Pañstwo Senatorowie, momencik…
Bardzo proszê, pan senator Piotrowicz chce je-

szcze…
(G³os z sali: A dlaczego to zosta³o uznane za

oczywiste?)
Szanowni Pañstwo, momencik. Bêdzie dysku-

sja, ka¿dy mo¿e w niej zabraæ g³os.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Jedno zdanie. Uwa¿am, patrz¹c z punktu wi-

dzenia poprawnej legislacji, ¿e powinienem za-
staæ tak¹ oto sytuacjê. Poprawka dotycz¹ca wy-
kreœlenia, zmierzaj¹ca do wykreœlenia, powinna
znaleŸæ siê w druku jako poprawka przyjêta przez
komisjê, ale tekst przyjêty wczeœniej, jednolity…

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie!)
…powinien byæ pokazany.

Senator Piotr Zientarski:
Zgoda, po warunkiem, ¿e pan senator czy ktoœ

inny zg³osi to jako poprawkê mniejszoœci, a takie-
go zg³oszenia nie ma. Zapraszam do ods³uchania
nagrania. Nie ma takiego zg³oszenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Skoñczmy ju¿ tê dyskusjê, bo

ona do niczego nie doprowadzi. Dziêkujê uprzej-
mie.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale tekst by³
przyjêty na pocz¹tku w ca³oœci, dopiero póŸniej
zosta³…)

Dziêkujê uprzejmie.
S¹ dowody, s¹ nagrania z posiedzenia komisji.
Szanowni Pañstwo, proszê o dalsze pytania.
W tej chwili zabierze g³os pan senator Zdzis³aw

Pupa, a potem pan marsza³ek Bogdan Boruse-
wicz:

Czy jeszcze ktoœ chce zadaæ pytanie?
Bardzo proszê, pani senator Fetliñska, a potem

nastêpni pytaj¹cy.
Bardzo proszê, pan senator Zdzis³aw Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ek, mam pytanie do dwóch spra-

wozdawców.
W akapicie drugim w druku nr 748O znalaz³em

miêdzy innymi taki zapis, który mi siê wydaje an-
tykatolicki, antychrzeœcijañski. Odczytam ten

akapit: krzy¿, znak chrzeœcijañstwa, które przy-
nios³o Europie regu³ê poszanowania praw jedno-
stki oraz zasad równoœci, wolnoœci i tolerancji…
Jest to nic innego, jak praktycznie przepisanie
hase³ rewolucji francuskiej, zabrak³o tu tylko bra-
terstwa. Taki akapit jest tutaj, w tym miejscu.
Chcia³bym wyjaœniæ tê sprawê. To antykatolicki
zapis, mówiê to z ca³¹ powag¹. W debacie powiem
o tym szerzej. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e krzy¿
jest znakiem mi³oœci, i to w szerokim rozumieniu,
czyli mi³oœci do…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: A pyta-
nie? Proste, krótkie pytanie…)

No, w³aœnie pytam. Kto wymyœli³ taki zapis?
Chcia³em to rozwin¹æ, ¿eby póŸniej uzyskaæ w³a-
œciw¹ odpowiedŸ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze,
dziêkujê uprzejmie. Do dwóch sprawozdawców,
tak?)

Oczywiœcie do dwóch sprawozdawców.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e krzy¿ jest znakiem

sprzeciwu na przyk³ad wobec homoseksualizmu,
in vitro i jeszcze innych rzeczy, a nie tolerancji.
Krzy¿ jest znakiem mi³oœci, na przyk³ad dla zbro-
dniarzy, dla przestêpców. To jest znak mi³oœci,
a nie znak tolerancji. I dlatego pytam, kto wymyœ-
li³ taki antychrzeœcijañski zapis.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Bêdzie odpowiedŸ dwóch panów senatorów

sprawozdawców.
Pan marsza³ek Bogdan Borusewicz, proszê up-

rzejmie…
(Senator Zdzis³aw Pupa: To jest antychrzeœci-

jañski zapis.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja mam pytanie do senatora Piotrowicza.
Jest zwi¹zane z tym dyskutowanym akapitem

o ewentualnym wyjœciu spod jurysdykcji Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu.

Czy komisja zastanawia³a siê, jakie to niesie
konsekwencje w œwietle tego, i¿ trybuna³ w Stras-
burgu ma rozpatrywaæ w ci¹gu najbli¿szych kilku
miesiêcy skargi katyñskie z³o¿one przez obywateli
Polski? Czy komisja bra³a ten aspekt pod uwagê?

(Senator Ryszard Bender: Nie handlowaæ krzy-
¿em! Nie ust¹piæ!)

(G³os z sali: Panie Marsza³ku, Panie Mar-
sza³ku…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Momencik, chwileczkê, chwileczkê…
Czy to koniec pytania, Panie Marsza³ku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, to koniec.)
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Dziêkujê.
I teraz trzecie pytanie.
Pani Senator, uprzejmie proszê.
Senator Janina Fetliñska.
(Rozmowy na sali)
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo,

Pani Marsza³ek. Ja w³aœciwie mam pytanie o cha-
rakterze…)

Przepraszam, Kole¿anki i Koledzy, proszê nie
zag³uszaæ pytania. Panie Senatorze!

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja w³aœciwie mam tylko pytanie natury formal-

no-porz¹dkowej.
Dlaczego nie mo¿na by³o uzyskaæ wszystkich

druków, które by³y wynikiem prac komisji, tylko
druki ostateczne? W œwietle tej debaty, która siê
tu odby³a, odnoœnie do kolejnych zapisów… W³a-
œciwie nie mogliœmy siê do tego dobrze przygoto-
waæ. Chcia³abym znaæ odpowiedŸ na to pytanie.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Myœlê, ¿e te druki s¹ dostêp-

ne. Nie wiem, czy pani senator myœla³a, ¿e tu maj¹
byæ? Nigdy nie rozk³adamy druków, które s¹ pro-
cedowane podczas posiedzenia komisji. Ale oczy-
wiœcie zaraz odpowiedz¹ koledzy.

Zapiszemy pana senatora, bo jest ju¿ kolejka.
Proszê uprzejmie o odpowiedzi.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Bêdê odpowiada³ wedle kolejnoœci zadawania

pytañ.
Pan senator Zdzis³aw Pupa mia³ zastrze¿enia

co do u¿ycia w tekœcie s³owa „tolerancja”. W cza-
sie posiedzenia komisji nie dyskutowano na ten
temat z tego wzglêdu, i¿ ta sprawa – ja jestem
o tym przekonany – wydaje siê oczywista. Tole-
rancja jest wpisana w chrzeœcijañstwo. W tym,
o czym wspomnia³ pan senator Zdzis³aw Pupa,
chodzi o wypaczone pojêcie tolerancji. (Oklaski)

Je¿eli chodzi o pytanie pana marsza³ka…
A, dodam jeszcze: na wypaczone pojêcie tole-

rancji nie ma zgody z mojej strony, a myœlê, ¿e
chyba te¿ ze strony wszystkich pañstwa.

Je¿eli chodzi o pytanie pana marsza³ka Bogda-
na Borusewicza dotycz¹ce tego, czy rozwa¿ano
skutki wprowadzenia akapitu dotycz¹cego Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu, to owszem, wspomina³ o tym na posiedzeniu
komisji pan senator, pan profesor Leon Kieres.
Wywi¹za³a siê w zwi¹zku z tym dyskusja, w której
równie¿ ja zabiera³em g³os. Chylê czo³a przed do-

œwiadczeniem i wiedz¹ pana profesora, ale prezen-
towa³em wtedy inne podejœcie do polityki. Czy za-
wsze ma to byæ polityka uleg³oœci i mi³ych gestów,
czy ma to byæ polityka, w której wyra¿a siê myœli
w sposób zdecydowany i precyzyjny? Wydaje mi
siê, ¿e s¹ takie chwile, kiedy mo¿na zachowywaæ
w sposób elastyczny – polityka na tym polega, ¿eby
dobieraæ w³aœciwe œrodki – ale s¹ te¿ takie momen-
ty, kiedy w polityce trzeba okazaæ zdecydowanie.
I myœlê, ¿e taka filozofia sprawowania polityki przy-
nosi efekty, z tego wzglêdu, ¿e w Europie szanuj¹
tych ludzi, którzy wyra¿aj¹ swoje myœli i nie k³óc¹
siê o detale, o drobiazgi. W ich przypadku mo¿na
przymkn¹æ oko i zachowaæ pewn¹ elastycznoœæ
i uleg³oœæ, ale je¿eli chodzi o rzeczy natury zasadni-
czej, to trzeba pokazaæ swoje zdecydowanie. Ja bym
nawetpowiedzia³w tensposób:polityka topewnego
rodzaju gra. A sami doskonale wiemy – wiedz¹ to ci,
którzy graj¹ w bryd¿a – ¿e w bryd¿u u¿ywa siê tak
zwanych odzywek zaporowych. Na tym polega gra
i na tym polega polityka. I myœlê, ¿e w tym wypadku
– nawi¹zujê do wypowiedzi pana marsza³ka Roma-
szewskiego – w ogóle nie stawiamy rz¹du w trudnej
sytuacji, bo to nie stanowisko rz¹du, tylko stano-
wisko Senatu, który mo¿e sobie pozwoliæ na wiêcej
i ma prawo wyraziæ takie myœli. Nie obawiajmy siê
konsekwencji. A jakie mamy gwarancje, ¿e gdy dziœ
oka¿emy uleg³oœæ, elastycznoœæ, to ktoœ uwzglêdni
nasz¹ grzecznoœæ i w przysz³oœci dobrze rozstrzyg-
nie kwestie, na których nam zale¿y?

Myœlê, ¿e tam, gdzie trzeba, gdzie s¹ sprawy
wa¿ne, nale¿y w sposób zdecydowany i pryncypial-
ny broniæ w³asnego stanowiska. Myœlê, ¿e przyje-
dzie jeszcze taki czas, gdy ten Senat bêdzie – mam
tak¹ nadziejê – podejmowa³ uchwa³y wspieraj¹ce
orzecznictwo trybuna³u strasburskiego, w którym
bêdzie on odwa¿nie wypowiada³ siê tak, ¿e bêdzie
to s³u¿y³o cz³owiekowi i Europie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Czêœæ pytañ by³a skierowana do drugiego…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jeszcze pani se-

natorFetliñskazada³apytanie, aleniepamiêtam…)
(G³os z sali: My te¿.)
(Senator Janina Fetliñska: Pyta³am o druki,

o to, dlaczego nie by³o wszystkich druków z kolej-
nych faz pracy.)

Pani senator pyta³a o druki.
(Senator Piotr Zientarski: By³y.)
(Senator Janina Fetliñska: Nie by³o.)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To ju¿ nie do

mnie pytanie, ja nie potrafiê na to pytanie odpo-
wiedzieæ.)

(SenatorJaninaFetliñska: Japyta³aminieby³o.)
(Senator Piotr Zientarski: By³y.)
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê bardzo.
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Szanowni Pañstwo, spokojnie, wszyscy docze-
kaj¹ siê swojej kolejki.

Teraz zapraszam senatorów Jana Dobrzyñ-
skiego, Piotra Kaletê, Janusza Rachonia.

Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek, mnie siê wydaje, ¿e powinniœ-

my rozstrzygn¹æ sprawê akapitu trzeciego. Bo po-
wsta³ spór pomiêdzy panem… Mo¿e „spór” to nie-
eleganckie s³owo, ale senator Zientarski i senator
Piotrowicz mieli ró¿ne zdania w kwestii bardzo
wa¿nej. Wydaje mi, ¿e obecnie opinia Biura Legis-
lacyjnego jest niezbêdna. I pani decyzja jako mar-
sza³ka prowadz¹cego obrady w tej kwestii oczywi-
œcie musi mieæ miejsce.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie rozumiem, w jakimi trybie pan w tej chwili

zabiera g³os, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek…)
Czy to jest wniosek formalny klubu? Bo w tym

momencie zadajemy pytania. Chcia³abym uprzej-
mie prosiæ o sprecyzowanie trybu.

Senator Jan Dobrzyñski:
Pani Marsza³ek, je¿eli w ten sposób bêdziemy

rozmawiali…
W takim razie chcia³bym zapytaæ, czy pan Pio-

trowicz podtrzymuje wypowiedŸ dotycz¹c¹ po-
trzeby umieszczenia tego akapitu trzeciego i czy
pan Zientarski siê upiera przy tym, aby tego aka-
pitu nie by³o.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
(Senator Jan Dobrzyñski: Ta sprawa, Pani Mar-

sza³ek, nadal jest nierozstrzygniêta.)
Dziêkujê. Teraz s¹ pytania. Oczywiœcie mo¿e-

my dyskutowaæ, ale…
Pan senator Piotr Kaleta, a potem pan senator

Janusz Rachoñ.
Proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie do pana senatora Piotrowicza,

nawi¹zuj¹ce do pytania, które zg³osi³ pan marsza-
³ek Bogdan Borusewicz.

Czy nie odnosi pan wra¿enia, ¿e to pytanie, któ-
re zosta³o zadane, jest wrêcz skandaliczne? Bo-
wiem…

(Poruszenie na sali)
Pan marsza³ek w swojej wypowiedzi zasugero-

wa³ bowiem, ¿e bezstronne z za³o¿enia wyroki Eu-
ropejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka mog¹ ta-
kie nie byæ. Je¿eli Senat Rzeczypospolitej Polskiej
przyjmie nieakceptowane przez trybuna³ stano-
wisko w sprawie krzy¿a…

(G³os z sali: …to bêdzie niegrzeczny.)
…to bêdzie niegrzeczny, mówi¹c kolokwialnie,

i mo¿e zaistnieæ taka sytuacja, ¿e wyrok w sprawie
Katynia bêdzie dla nas niekorzystny. Czy w zwi¹z-
ku z tym, ¿e jeden z najwa¿niejszych polskich poli-
tyków wypowiada takie pytanie, nie uwa¿a pan se-
nator, ¿e to jest pytanie, które w pewien sposób oœ-
miesza nas jako niepodleg³e pañstwo i oœmiesza
niezawis³¹ izbê wy¿sz¹ polskiego parlamentu?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I kolejne pytanie w tej czêœci – pan senator Ja-

nusz Rachoñ. Proszê wskazaæ adresata.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek, adresatem jest pan senator

Piotrowicz.
W moim pojêciu, je¿eli wychodzimy spod jurys-

dykcji Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka,
nie mo¿emy stawaæ przed tym trybuna³em.

Ale mam pytanie do pana senatora: jaka jest
mo¿liwoœæ formalnoprawna wyjœcia spod jurys-
dykcji Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu i pozostania jednoczeœnie w Radzie
Europy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê zachowaæ kolejnoœæ…
(G³os z sali: Wiem.)
…jeœli pan senator zapisa³ te pytania.
Proszê uprzejmie, najpierw bêdzie odpowiedŸ

na pytanie pana senatora Dobrzyñskiego.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Pan senator Do-

brzyñski…)
Momencik. Sprawy, które omawiamy, to s¹ po-

wa¿ne sprawy i bardzo proszê kole¿anki i kolegów
o to, abyœmy zachowali powagê Izby.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pan senator Dobrzyñski pyta o to, co siê sta³o

z akapitem trzecim. Ja ju¿ na ten temat siê wypo-
wiada³em i niczego nowego pañstwu nie powiem.
Nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e nie znalaz³ siê on
w druku nr 748. Sam na sali obrad zosta³em tym
zaskoczony i dlatego nie potrafiê nic wiêcej na ten
temat powiedzieæ.
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Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Kalety, to
myœlê, ¿e nigdy na tej sali nie ocenialiœmy jakoœci
pytañ, i dlatego ja równie¿ nie bêdê tego czyni³, nie
bêdê ocenia³ jakoœci pytañ. Co myœlê na ten temat,
powiedzia³em w swojej odpowiedzi na pytanie.

Trzecia kwestia: jaka jest mo¿liwoœæ wyjœcia
spod jurysdykcji trybuna³u w Strasburgu?

(Senator Janusz Rachoñ: I pozostania w Radzie
Europy.)

Myœlê w ten sposób: do tego jest jeszcze tak
bardzo daleka droga, ¿e nad tym bêdziemy siê za-
stanawiaæ w póŸniejszym czasie. Pragnê podkreœ-
liæ, ¿e na razie nie deklarujemy, ¿e w³aœnie wystê-
pujemy, bo gdyby tak by³o, to rzeczywiœcie dysku-
sja w komisji dotyczy³aby tego, jakie s¹ mo¿liwo-
œci prawne, kiedy to zrobiæ, jak to zrobiæ, kto to
zrobi itd. Poniewa¿ nie wiadomo, czy kiedykol-
wiek bêdzie realizowany taki projekt… Ba, ma³o
tego, chcia³bym, ¿eby to siê znalaz³o w uchwale
Senatu, ale te¿ nie mogê mieæ takiej pewnoœci, ¿e
siê znajdzie. W zwi¹zku z tym s¹ to dywagacje na
przysz³oœæ. Myœlê, ¿e poœwiêcimy temu odrêbn¹
debatê, gdy bêdzie stosowny czas ku temu.

(G³os z sali: Niepowa¿ny wniosek.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Zientarski chcia³by coœ do-

daæ? Bo pierwsze pytanie, pana senatora Do-
brzyñskiego, by³o w jakiœ sposób adresowane do
pana. Ono dotyczy³o tego druku. By³o to pytanie
do obu panów.

Senator Piotr Zientarski:
Podkreœlam po raz kolejny: taka poprawka by³a

przeg³osowana, i nie podlega to dyskusji, ale nie
zosta³a ona zg³oszona jako wniosek mniejszoœci.

(G³os z sali: By³a przyjêta.)
Nie zosta³a przyjêta.
(G³os z sali: By³a przyjêta w sposób oczywisty.)
Nie, Panie Senatorze, dlatego ¿e ka¿da popraw-

ka, obojêtnie, w jakiej konfiguracji, oznacza po-
prawkê, a nie przyjêcie jednolitego tekstu. Ta
ostateczna wersja te¿ jest poprawk¹.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dziêkujê
bardzo…)

Chodzi o to, ¿ebyœmy rozumieli istotê popra-
wek. My przyjêliœmy to jako pewn¹ bazê i póŸniej
jeszcze to, ¿e tak powiem, doprecyzowywaliœmy
poprawkami…

(G³os z sali: Fragmentaryczna.)
Oczywiœcie, bo tak po prostu siê robi w uchwa-

³ach okolicznoœciowych. Nie by³a formalnie zg³o-
szona. Jedna by³a zg³oszona jako wniosek mniej-
szoœci.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Marek Konopka zadaje pytanie,
proszê bardzo.

Czy ktoœ jeszcze z pañstwa siê zg³asza?

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³bym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê.
Stwierdzi³ pan, ¿e jest to uchwa³a Senatu i nie

mieszajmy w to rz¹du. Jednak w projekcie
uchwa³y w akapicie szóstym pisze siê: „koniecz-
noœæ rozwa¿enia przez Polskê celowoœci pozosta-
wania w jego jurysdykcji”, czyli rozwa¿enia rów-
nie¿ przez rz¹d. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale pyta-
nie brzmi… To by³o stwierdzenie, a pytanie?)

(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Dobre pytanie.)
Czy mamy takie uprawnienie? Bo mówi siê, ¿e

jest to uchwa³a Senatu, a nie rz¹du.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Wies³aw Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Ja mam pytanie do pana senatora Zientarskiego.

W jaki sposób mog³a byæ zg³oszona poprawka
mniejszoœci, ta poprawka, która zosta³a przyjêta
i o której pan senator Piotrowicz mówi, ¿e zosta³a
przyjêta przez komisjê stosunkiem g³osów 6:4?
Potem nie by³o potrzeby jej zg³aszania jako po-
prawki mniejszoœci, skoro zosta³a przyjêta.

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, pozwoli pan, ¿e w kolejnoœci

bêdziemy odpowiadaæ.
Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze pytaæ, czy za-

mkniemy ju¿ etap pytañ?
Dziêkujê bardzo. To by³y dwa ostatnie pytania.
Proszê bardzo pan senator, a potem drugi pan

senator sprawozdawca.

Senator Piotr Zientarski:

Odrêbn¹ poprawk¹ by³o wy³¹czenie tego trze-
ciego akapitu, podkreœlam: odrêbn¹ poprawk¹.
I by³a przeg³osowana ta poprawka, ¿e eliminuje
siê z tego tekstu ten akapit. I nikt nie zg³osi³ tej po-
prawki jako poprawki mniejszoœci.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Mia³em siê odnieœæ, a nie bardzo zrozumia³em

pytanie… W ka¿dym razie chodzi³o o to, ¿e jest
tam zapowiedŸ wyst¹pienia przez Polskê spod ju-
rysdykcji trybuna³u. Ale tam jest zapis taki, ¿e
mo¿e to spowodowaæ koniecznoœæ rozwa¿enia
przez Polskê celowoœci… Proszê zwróciæ uwagê na
szereg s³ów, które zmiêkczaj¹ to stanowisko: mo-
¿e, rozwa¿enia, celowoœci. W tym jednym zdaniu
jest kilka wyrazów, które uelastyczniaj¹ to stano-
wisko i stwarzaj¹ wiele mo¿liwoœci interpretacji,
niemniej jednak sygnalizuj¹ pewien problem. Bo
myœlê, ¿e dziœ nikomu z nas nie zale¿y na tym – ni-
komu, nawet tym, którzy sk³adali tê poprawkê, je-
stem o tym przekonany – ¿eby to sta³o siê ju¿ dziœ.
Gdyby by³a taka wola, to wtedy ta poprawka
brzmia³aby zupe³nie inaczej, w sposób bardzo
zdecydowany i radykalny. A nam chodzi o zasyg-
nalizowanie pewnego problemu, ¿e nie ma przy-
zwolenia na to, by sprawy natury moralnej by³y
regulowane poprzez orzecznictwo trybuna³u
w Strasburgu. I tyle.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e wyczerpaliœmy etap pytañ.
Otwieram ³¹czn¹ dyskusjê…
(G³os z sali: Jeszcze senator Zaj¹c.)
(Senator Marek Rocki: Ale jesteœmy ju¿ na eta-

pie dyskusji.)
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie, trzyma³em rêkê

w górze.)
Proszê uprzejmie, pan senator Zaj¹c.
Czy ktoœ jeszcze bêdzie chcia³ zadaæ pytanie?

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Marsza³ek, ja w sprawie formalnej.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Pojawi³a siê zasadnicza rozbie¿noœæ dotycz¹ca
kompletnoœci tekstu, który powinni mieæ pañ-
stwo senatorowie przed sob¹, a który zosta³ wy-
pracowany przez komisjê w sprawie w tej chwili
omawianej. Przedstawiane jest tu stanowisko,
w którym mówi siê, ¿e przeg³osowany i przyjêty
zosta³ okreœlony projekt uchwa³y i do tego projek-
tu – tak relacjonuje pan senator Piotrowicz – zo-
sta³a zg³oszona poprawka mówi¹ca o wykreœleniu
pewnego fragmentu z tekstu ju¿ przeg³osowane-
go. W tej sytuacji rodzi siê zasadnicza w¹tpliwoœæ,

czy w dokumentach, którymi dysponujemy w tej
chwili, powinno siê znaleŸæ rozwi¹zanie zawiera-
j¹ce taki tekst, jaki zosta³ przeg³osowany w ca³o-
œci – to jest pierwsza wersja – czy te¿ powinien siê
tam znaleŸæ równie¿ tekst uwzglêdniaj¹cy po-
prawkê, która zosta³a przyjêta i przeg³osowana,
poprawkê uszczuplaj¹c¹ ten podstawowy tekst
wczeœniej przeg³osowany.

Z uwagi na to, ¿e istnieje w tym zakresie zasa-
dnicza w¹tpliwoœæ – mam j¹ ja, ma j¹ wielu moich
kolegów i zg³aszaj¹ mi oni tê sprawê – wnoszê o za-
rz¹dzenie przerwy i skonsultowanie tej sprawy
z Biurem Legislacyjnym. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Pan senator £ukasz Abgarowicz. Rozumiem, ¿e

w tej samej kwestii.

Senator £ukasz Abgarowicz:
Tak, Pani Marsza³ek, chcia³em siê odnieœæ do

wniosku formalnego.
By³em obecny na posiedzeniu komisji i, jak pa-

miêtaj¹ doskonale wszyscy obecni, nie ca³kiem
zgodnie z sugesti¹ pana senatora Piotrowicza, dys-
kusja ca³y czas toczy³a siê o ten akapit w odniesie-
niu do tekstu uzgodnionego. Kiedy przystêpowano
do procedowania, do g³osowania, pad³o ze strony
kolegów senatorów z Platformy pytanie: czy naj-
pierw przeg³osujemy usuniêcie tego akapitu, czy
najpierw przeg³osujemy tekst bazowy, a potem
usuniemy ten akapit? Wtedy ze strony prezydium,
choæ nie pamiêtam kogo, pad³o: to najpierw prze-
g³osujmy ten tekst. I tak to siê dzia³o.

Czyli, krótko mówi¹c, skoro g³osowanie jest
wyra¿eniem woli wiêkszoœci, to ten tekst bez tego
zdania jest w³aœnie zgodny z wyra¿on¹ wol¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Jak to bez te-
go zdania? Z tym zdaniem.)

I to niezale¿nie od tego, jak to siê odby³o. Gdyby
mia³ byæ poddany pod g³osowanie tekst bez uw-
zglêdnionej poprawki, ten tekst w ca³oœci zosta³by
odrzucony i pracowalibyœmy na tekœcie podsta-
wowym. Dziêkujê bardzo.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Ale ja zadajê pytanie,
Szanowni Pañstwo: o co kruszymy kopie?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Szanowni Pañstwo, ja proponujê piêciominu-

tow¹ przerwê…
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Niech legislatorzy

rozstrzygn¹, kto ma racjê.)
Zarz¹dzam piêciominutow¹ przerwê, spotyka-

my siê o 16.10.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 04
do godziny 16 minut 10)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo Senatorowie, jest godzina
16.10.

Wznawiam obrady.
Uprzejmie proszê senatora sekretarza o zajêcie

miejsca.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o ciszê, Szanowni Pañstwo,

abyœmy mogli wróciæ do tej wa¿nej uchwa³y.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê panów senatorów sprawozdaw-

ców o wyciszenie emocji, abyœmy mogli na powrót
debatowaæ, tym bardziej ¿e jest wiele osób, które
siê zapisa³y do g³osu i bêd¹ chcia³y wyraziæ swoje
opinie, jak zawsze.

Panie i Panowie Senatorowie, czy s¹ jeszcze py-
tania do senatorów sprawozdawców? Nie ma.

Dziêkujê bardzo.
W takim razie otwieram ³¹czn¹ dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w sprawie formal-

nej.)
Tak?

Senator Kazimierz Wiatr:
Przed przerw¹ zosta³ zg³oszony wniosek for-

malny i nie ma odpowiedzi, nie ma konkluzji.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Nie. To by³

wniosek formalny i by³a zarz¹dzona przerwa…)
(Senator Jan Rulewski: To by³ wniosek o prze-

rwê i przerwa by³a.)
Pani Marsza³ek, przepraszam bardzo, ale wnio-

sek formalny by³ taki – powtórzê dla uporz¹dko-
wania tej dyskusji – ¿eby by³a przerwa, w trakcie
której mieliœmy us³yszeæ opinie prawne na temat
tego, jak wygl¹da sytuacja prawna tekstu, który
jest pozbawiony jednego akapitu. Przerwa siê za-
koñczy³a, a my nie mamy opinii prawnej i wci¹¿
oczekujemy na odpowiedŸ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo przepraszam, nie ma takiej mo¿liwoœci,

¿eby legislatorzy wypowiadali tutaj swoje opinie.
By³a mowa o tym, ¿e w przerwie pañstwo senato-
rowie podyskutuj¹ na ten temat i jeœli dobrze roz-
umiem… (Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, pan legislator i pan senator
Piotrowicz… Czy pañstwo jeszcze maj¹ jakieœ
uwagi? Bo rozumiem, ¿e te kwestie zosta³y wyjaœ-
nione i przyjête przez obie strony. Tak ja to przy-
najmniej zrozumia³am. To nie chodzi³o o przerwê
na zwo³anie komisji i na procedury komisyjne,
tak ¿e bardzo przepraszam…

(Senator Kazimierz Wiatr: To po co by³a ta prze-
rwa? Ja przepraszam…)

Bardzo przepraszam. To by³a przerwa techni-
czna, zarz¹dzi³am kilkuminutow¹ przerwê…

Senator Kazimierz Wiatr:
W takim razie zg³aszam wniosek formalny

o rozpatrzenie sytuacji prawnej tekstu, który
znikn¹³.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Przepra-
szam, czy w imieniu klubu pan senator to zg³a-
sza?)

Pani Marsza³ek, zwracam uwagê, ¿e nie ma
wniosków klubów w Senacie, to jest niezgodne
z regulaminem.

(G³os z sali: Nie ma wniosku formalnego.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To nie ma wniosku formalnego, jak podpowia-

daj¹ mi tutaj pañstwo legislatorzy…
(Senator Ryszard Bender: Ka¿dy senator ma

prawo…)
(Senator Jan Dobrzyñski: Ka¿dy mo¿e zg³osiæ

wniosek.)
To nie jest wtedy wniosek formalny.
(G³os z sali: Prezydium siê mo¿e zebraæ.)
Mo¿na wnieœæ o przerwê.
(G³os z sali: Ka¿dy mo¿e wnieœæ.)
Momencik, Panie Senatorze, chwileczkê, jest

katalog zamkniêty wniosków formalnych.
(Senator Kazimierz Wiatr: Czy mo¿na prosiæ

o regulamin?)
Proszê bardzo. Mo¿emy przerwaæ posiedzenie,

mo¿emy zarz¹dziæ kolejn¹ przerwê. Ale czy pan by
chcia³ wyst¹piæ tutaj z trybuny? Troszeczkê za-
niedbuje pan regulamin, Panie Senatorze. Dla-
czego pan w tej chwili tutaj…

(Senator Kazimierz Wiatr: Przepraszam bardzo,
zdarza³y siê…)

W jakim trybie pan w tej chwili tutaj…
(Senator Kazimierz Wiatr: Chcia³bym zg³osiæ

wniosek formalny…)
To proszê wróciæ na swoje miejsce. No prze-

strzegajmy regulaminu. (Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: Dlaczego?)
Panie Senatorze, tak jak pani legislator powie-

dzia³a, nie mo¿na zg³aszaæ wniosków formalnych
w tym trybie.

(Senator Kazimierz Wiatr: W jakim?)
Ale oczywiœcie bardzo mi mi³o, ¿e pan tutaj

z nami jest. Proszê przeczytaæ regulamin i mo¿e-
my jeszcze przez minutê poczekaæ.

(Rozmowy na sali)

Senator Kazimierz Wiatr:
Otó¿ chcia³bym zg³osiæ wniosek formalny, uza-

sadniaj¹c to tym… wniosek formalny w sprawie
og³oszenia przerwy, a¿ebyœmy po tej przerwie
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mogli us³yszeæ, jaki jest stan prawny tekstu, co do
którego zachodzi podejrzenie, ¿e jest niekomplet-
ny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c. Rozumiem, ¿e to

jest te¿ wniosek formalny.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Tak.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja konkretyzujê ten wniosek formalny. Proszê

o przerwê. W tym czasie komisje, które pracowa³y
nad tym tekstem, jeszcze raz zapoznaj¹ siê z ma-
teria³em bêd¹cym przedmiotem kontrowersji. I po
tym us³yszymy ostateczne stanowisko, ¿ebyœmy
wiedzieli, czy rzeczywiœcie to, co powinno siê zna-
leŸæ, znalaz³o siê w drukach, czy nie. No bo inaczej
to bêdziemy siê tutaj spieraæ, czy ktoœ zrobi³ coœ,
co by by³o sprzeczne z regulaminem, czy nie. Ja
jestem daleki od takich oskar¿eñ, nikogo o to nie
pos¹dzam, ale chcia³bym mieæ jasn¹ sytuacjê, ¿e-
by nie by³o jakichkolwiek w¹tpliwoœci w tym za-
kresie.

Us³ysza³em od pana przewodnicz¹cego Zien-
tarskiego, ¿e ods³uchiwano taœmy. Jaki jest pro-
blem, ¿eby w obecnoœci legislatora tê kwestiê roz-
strzygn¹æ i zamkn¹æ sprawê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Czyli to jest wniosek o przerwê i odes³anie do

komisji… Dobrze rozumiem?
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Wniosek formalny…)
O przerwê.
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: …o przerwê, aby ko-

misja mog³a przedstawiæ…)
Dobrze.
Czy s¹ jakieœ g³osy przeciw?
Pan senator Rachoñ, proszê.

Senator Janusz Rachoñ:

Ja mia³bym wniosek, myœlê, dalej id¹cy, aby
zdj¹æ ten punkt dzisiaj z porz¹dku obrad i aby
Prezydium Senatu po wyjaœnieniu wszystkich
dyskrepancji zadecydowa³o, kiedy wprowadziæ
ten punkt do porz¹dku.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Znowu?)
(Senator Ryszard Bender: Ci¹gle siê go zdej-

muje.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo, rozumiem, ¿e wnioskiem da-
lej id¹cym jest wniosek pana senatora Rachonia.

Czy jest sprzeciw w stosunku do tej propozycji?
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie ma sprzeciwu.)
Nie ma?
(G³os z sali: Nie ma g³osów przeciw.)
Nie ma sprzeciwu wobec wniosku pana senato-

ra o to, ¿eby dziœ zdj¹æ to z porz¹dku obrad
w zwi¹zku z tym, ¿e kwestia wymaga wyjaœnienia
i ¿eby wszyscy mogli byæ usatysfakcjonowani,
i prze³o¿yæ na kolejne posiedzenie – oczywiœcie po
Konwencie Seniorów.

(Senator Janusz Rachoñ: Tak jest.)
(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Pani Marsza³ek, ro-

dzi siê zasadnicza w¹tpliwoœæ…)
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, nie s³yszê pana senatora.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Rodzi siê zasadnicza w¹tpliwoœæ co do zupe³no-
œci dokumentów, takie w¹tpliwoœci pojawi³y siê
w toku tej dyskusji. Chcemy obradowaæ w sytua-
cji komfortowej na tyle, ¿ebyœmy przynajmniej
wiedzieli, jak faktycznie brzmi¹ te dokumenty.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czyli jest zmiana porz¹dku obrad, wniosek
o wycofanie tego punktu z dzisiejszego porz¹dku
obrad, i to jest zgodne z art. 48. Tak?

(G³os z sali: Dwóch punktów.)
Dwóch punktów, punktu jedenastego i punktu

dwunastego, za zgod¹ wszystkich pañstwa sena-
torów, tak?

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, to
wstyd dla Senatu, ¿e nie mo¿emy debatowaæ.)

(Senator Jan Rulewski: Ale czy to jest wniosek
formalny?)

Czy pan zg³asza sprzeciw, czy to jest wniosek
przeciwny temu dalej id¹cemu, który zg³osi³ pan
senator Rachoñ? Bo rozumiem, ¿e pan senator
Zaj¹c powiedzia³, ¿e nie ma sprzeciwu.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie ma.)
Nie ma. Dziêkujê uprzejmie.
W takim razie przyjmujemy pañstwa wniosek.
Wobec tego przenosimy ten punkt…
(Senator Marek Rocki: Oba punkty.)
…oba te punkty, przepraszam bardzo. Przeno-

simy oba punkty porz¹dku obrad na kolejne po-
siedzenie Senatu celem wyjaœnienia wszystkich
w¹tpliwoœci, nie w poœpiechu, zaznaczmy, ¿ebyœ-
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my wszyscy byli usatysfakcjonowani. Zgadzamy
siê? Dziêkujê.

I bardzo proszê, ¿ebyœmy wszyscy wzajemnie
wybaczyli sobie emocje.

Szanowni Pañstwo Senatorowie, og³aszam go-
dzinn¹ przerwê.

Spotkamy siê o godzinie 17.20 i rozpoczniemy
g³osowania, które s¹ mo¿liwe do przeprowadzenia
dziœ. (Oklaski)

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 18
do godziny 17 minut 24)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê pañstwa, proszê o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Proszê sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole

prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu drugie-

go porz¹dku obrad… Proszê pañstwa, proszê
o przerwanie rozmów i o zajmowanie miejsc, bo
jak nie, to za chwilê bêdzie p³acz i zgrzytanie zê-
bów.

Jeszcze przeka¿ê informacjê, ¿e posiedzenie
prezydium odbêdzie siê zaraz po zakoñczeniu po-
siedzenia, tak ¿e zainteresowane osoby zaprasza-
my do gabinetu marsza³ka.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, Komisji Rodziny i Polityki Spo³e-
cznej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, które ustosunkowa³y siê do przygoto-
wanych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê
ono w druku nr 740Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Augustyna,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wobec odrzucenia wniosku pierwszego komi-

sja proponuje przyj¹æ zawarte we wniosku ozna-
czonym rzymsk¹ dwójk¹ poprawki: pierwsz¹,
trzeci¹, pi¹t¹, od siódmej do dziewiêtnastej i od
dwudziestej pierwszej do czterdziestej pi¹tej.

Ponadto, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, wno-
szê, a¿eby poprawki doprecyzowuj¹ce, ujednoli-
caj¹ce terminologiê i maj¹ce charakter redakcyj-

ny rozpatrzyæ ³¹cznie. S¹ to poprawki: ósma, dzie-
si¹ta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czterna-
sta, szesnasta, siedemnasta, dwudziesta pier-
wsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia,
dwudziesta pi¹ta, trzydziesta, trzydziesta trzecia,
trzydziesta czwarta, trzydziesta szósta, trzydzie-
sta siódma, czterdziesta i czterdziesta druga.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

senatorowie sprawozdawcy chc¹ jeszcze zabraæ
g³os?

Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili: senator Kli-
mowicz, senator Piotrowicz, senator Wiatr, senator
Augustyn. Ponadto sprawozdawcami komisji byli
senator Ireneusz Niewiarowski i Zbigniew Cichoñ.

Nie.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 87 senatorów,

wniosek o odrzucenie zosta³ poparty przez 37,
48 g³osowa³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu.
(G³osowanie nr 41)

Tak wiêc wniosek o odrzucenie ustawy nie
przeszed³.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza modyfikuje okreœlenie
przedmiotu ustawy poprzez wskazanie, ¿e ustawa
reguluje zasady prowadzenia dzia³alnoœci po¿yt-
ku publicznego oraz wspó³pracy w³adz publicz-
nych z organizacjami pozarz¹dowymi.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, wnio-

sek zosta³ poparty przez 85, 1 senator by³ przeciw,
2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 42)

Poprawka przyjêta.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowania

zustawyprzepisówdotycz¹cych inicjatywy lokalnej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, 37

g³osowa³o za, 51 – przeciw. (G³osowanie nr 43)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzeciej. Eliminuje

ona z definicji pojêcia „organizacja pozarz¹dowa”
negatywn¹ przes³ankê „organizacji o charakterze
przymusowym”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 88 senatorów, wniosek zosta³

poparty przez 84, nikt nie g³osowa³ przeciw,
4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 44)

Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta ma na celu wyeliminowanie

spó³ek akcyjnych i spó³ek z ograniczon¹ odpowie-
dzialnoœci¹ oraz klubów sportowych bêd¹cych
spó³kami dzia³aj¹cymi na podstawie ustawy
o kulturze fizycznej z przepisu okreœlaj¹cego ka-
talog podmiotów uprawnionych do prowadzenia
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 39, 49 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 45)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta modyfikuje przepis okreœla-

j¹cy katalog podmiotów, które mog¹ prowadziæ
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, poprzez wska-
zanie, ¿e spó³ki akcyjne i spó³ki z ograniczon¹ od-
powiedzialnoœci¹ oraz kluby sportowe bêd¹ce
spó³kami mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego, je¿eli ich celem nie jest osi¹ganie zy-
sku i wy³¹czony jest udzia³ w ich dochodzie cz³on-
ków, udzia³owców i pracowników.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Og³aszam wyniki: na 89 obecnych senatorów

84 g³osowa³o za, 3 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 46)

Poprawka zosta³a poparta.
Poprawka szósta koryguje b³¹d…
(G³os z sali: Szósta zosta³a wykluczona.)
Szósta wykluczona? Przepraszam. To ósma…
(Senator Krystyna Bochenek: Siódma.)
A co z szóst¹?
(G³osy z sali: Wykluczona.)
A, tak, przepraszam i dziêkujê.

Proszê pañstwa, poprawka siódma zmierza do
uzupe³nienia katalogu zadañ publicznych, w sfe-
rze których mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ po-
¿ytku publicznego, o wspieranie kultury fizycznej
i sportu.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma. Tu proszê pañstwa wkracza-

my w obszar poprawek o charakterze doprecyzo-
wuj¹cym, ujednolicaj¹cych terminologiê lub re-
dakcyjnych. Proszê je sobie pozaznaczaæ, bo mo¿e
ja te¿ siê pogubiê, wtedy proszê protestowaæ. Zo-
sta³ z³o¿ony wniosek o przeg³osowanie tych po-
prawek ³¹cznie.

Czy ktoœ ma coœ przeciwko temu? Nie.
Wobec tego wymieniam poprawki: ósma, dzie-

si¹ta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czterna-
sta, szesnasta, siedemnasta, dwudziesta pier-
wsza, dwudziesta druga, dwudziesta trzecia,
dwudziesta pi¹ta, trzydziesta, trzydziesta trze-
cia, trzydziesta czwarta, trzydziesta szósta,
trzydziesta siódma, czterdziesta i czterdziesta
druga.

Przystêpujemy do g³osowania ³¹cznego nad ty-
mi poprawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny” i g³oso-
wanie.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Poprawki zosta³y poparte.
Przechodzimy do poprawki dziewi¹tej. Popraw-

ka dziewi¹ta uzupe³nia przepis okreœlaj¹cy ele-
menty programu wspó³pracy z organizacjami po-
zarz¹dowymi o tryb powo³ywania i zasady dzia³a-
nia komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: By³o g³osowa-

nie ³¹czne.)
Przechodzimy do poprawki piêtnastej. Popraw-

ka piêtnasta zmierza do tego, aby w sk³ad komisji
konkursowej do rozpatrzenia ofert w otwartych
konkursach ofert na realizacjê zadañ publicz-
nych obligatoryjnie wchodzi³y osoby reprezentu-
j¹ce organizacje pozarz¹dowe oraz podmioty, któ-
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re mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ po¿ytku publicz-
nego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

6 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki osiemnastej. Do-

precyzowuje ona przepis okreœlaj¹cy warunki
uzyskania statusu organizacji po¿ytku publicz-
nego poprzez wyeliminowanie mo¿liwoœci zakupu
towarów lub us³ug od podmiotów, w których
uczestnicz¹ cz³onkowie organizacji, cz³onkowie
jej organów lub pracownicy, oraz ich osób blis-
kich na zasadach innych ni¿ w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wy¿szych ni¿ rynkowe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 68 g³osowa³o za,

21 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziewiêtnastej, która

zmienia redakcjê przepisu, eliminuj¹c jednoczeœnie
b³¹d w nazwie w³asnej „Krajowy Rejestr S¹dowy”,
mówi¹c szczerze, poprawia b³¹d ortograficzny.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta…
(Senator Roman Ludwiczuk: Nie, dwudziesta

czwarta.)
A, przepraszam, dwudziesta czwarta.
Poprawka dwudziesta czwarta nadaje nowe

brzmienie przepisowi upowa¿niaj¹cemu ministra
w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego
do wydania rozporz¹dzenia i uzupe³nia ten prze-
pis o wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia
– no i chwa³a Bogu.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zyska³a poparcie.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej szó-

stej, która zmierza do modyfikacji przepisu okreœ-
laj¹cego sankcje dla organizacji po¿ytku publicz-
nego, która nie wywi¹zuje siê z obowi¹zków
okreœlonych w ustawie, w szczególnoœci przyzna-

je ministrowi w³aœciwemu do spraw zabezpiecze-
nia spo³ecznego fakultatywn¹ mo¿liwoœæ wy-
st¹pienia do s¹du rejestrowego o wykreœlenie or-
ganizacji po¿ytku publicznego z Krajowego Reje-
stru S¹dowego w przypadku powtarzaj¹cego siê
wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgod-
nie z przeznaczeniem.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 54)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma przewiduje ob-

ligatoryjne utworzenie wojewódzkiej rady dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego w wypadku, gdy
zostan¹ spe³nione warunki okreœlone w ustawie.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 70 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 14 wstrzyma³o siê do g³osu. (G³oso-
wanie nr 55)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej dzie-

wi¹tej. Zmierza ona do tego, aby…
(G³os z sali: Dwudziesta ósma.)
A, po drodze jest dwudziesta ósma.
Poprawka dwudziesta ósma zmierza do tego,

aby tryb powo³ywania cz³onków wojewódzkiej ra-
dy dzia³alnoœci po¿ytku publicznego okreœla³ sej-
mik województwa, a nie zarz¹d województwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej dzie-

wi¹tej. Zmierza ona do tego, aby organizacjê i tryb
dzia³ania wojewódzkiej rady dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego okreœla³ sejmik wojewódzki… prze-
praszam, przed chwil¹ g³osowaliœmy nad tym…

(G³os z sali: Nie, nie, to jest inna poprawka.)
Tak, s³usznie.
…Okreœla³ sejmik województwa, a nie zarz¹d

województwa.
(Senator Piotr Andrzejewski: Kompetencje.)
Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 57)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta pierwsza zmierza do tego,

aby powiatowe i gminne rady dzia³alnoœci po¿ytku
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publicznego by³y tworzone obligatoryjnie, je¿eli
z wnioskiem w tej sprawie wyst¹pi co najmniej piêæ
organizacji pozarz¹dowych i podmiotów upra-
wnionych do prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego na terenie powiatu lub trzy organiza-
cje lub podmioty dzia³aj¹ce na terenie gminy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 55 popar³o popraw-

kê, 1 g³osowa³ przeciw, 31 wstrzyma³o siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 58)

Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga ma na celu sfor-

mu³owanie przepisu upowa¿niaj¹cego organ sta-
nowi¹cy powiatu i gminy do okreœlenia trybu po-
wo³ywania cz³onków oraz organizacji i trybu dzia-
³ania powiatowych i gminnych rad dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 55 popar³o popraw-

kê,33wstrzyma³osiêodg³osu. (G³osowanienr59)
Poprawka przyjêta.
Poprawki trzydziesta pi¹ta i czterdziesta pier-

wsza maj¹ na celu utrzymanie dotychczasowych
rozwi¹zañ dotycz¹cych stowarzyszeñ zwyk³ych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 85 popar³o popraw-

ki, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Poprawki przyjête.
Poprawka trzydziesta ósma przes¹dza, ¿e do

realizacji zadañ zleconych w trybie otwartych
konkursów ofert og³oszonych przed dniem we-
jœcia w ¿ycie ustawy znajd¹ zastosowanie przepi-
sy dotychczasowe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.(G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta wprowadza

przepis przejœciowy, który przewiduje, ¿e
w przypadku rocznych programów wspó³pracy
uchwalonych przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy znajd¹ zastosowanie przepisy dotych-
czasowe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a…
Na 88 obecnych senatorów 86 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 62)

Poprawka przyjêta.
Przechodzimy do poprawek czterdziestej trze-

ciej i czterdziestej pi¹tej. Maj¹ one na celu wyeli-
minowanie z ustawy przepisu, który zosta³ sfor-
mu³owany przy za³o¿eniu, ¿e ustawa wejdzie w ¿y-
cie przed dniem 1 stycznia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 87 popar³o popraw-

ki, 1 by³ przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 63)

Poprawki przyjête.
Poprawka czterdziesta czwarta dokonuje ko-

rekty przepisu okreœlaj¹cego termin wejœcia w ¿y-
cie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 88 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, ju¿ wszyscy siê wyg³osowali,

wiêc mogê og³osiæ wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za,

37 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 65)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wo-
lontariacie oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Œrodowiska, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie. Sprawozdanie komisji znaj-
duje siê w druku nr 741Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, senator Ja-
dwigê Rotnick¹, o przestawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo, Pani Senator.
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisje po wspólnym posiedzeniu rekomendu-

j¹ Wysokiemu Senatowi przyjêcie poprawki pier-
wszej, od trzeciej do trzynastej, piêtnastej, szesna-
stej, dziewiêtnastej, dwudziestej oraz dwudziestej
trzeciej i dwudziestej pi¹tej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wnioski w trakcie dyskusji zg³osili: senator An-

drzejewski, senator Misio³ek, senator Skurkie-
wicz. Ponadto sprawozdawc¹ Komisji Œrodowiska
by³ senator Krzysztof Majkowski.

Czy ktoœ z uprawnionych chcia³by zabraæ g³os?
Nie.

Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 66)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do zmiany zasad kwa-

lifikowania jako odpadów okreœlonych w przepi-
sie substancji i przedmiotów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 37 popar³o popraw-

kê, 49 g³osowa³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³o-
su, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 67)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny, za-

pewnia poprawnoœæ gramatyczn¹ przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowanie zosta³o zakoñczone.
Na 87 obecnych senatorów, 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 68)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I poprawka czwarta. Jej celem jest usuniêcie

z przepisu niemaj¹cego ¿adnej treœci normaty-
wnej i mog¹cego powodowaæ w¹tpliwoœci inter-
pretacyjne zwrotu „z zastrze¿eniem”.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 87 popar³o popraw-

kê, 1 g³osowa³ przeciw i 1 nie g³osowa³. (G³osowa-
nie nr 69)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawkami

pi¹t¹, trzynast¹ i piêtnast¹. Poprawki te maj¹ na
celu uchylenie bezwzglêdnego zakazu unieszkod-
liwiania zakaŸnych odpadów medycznych i za-
kaŸnych odpadów weterynaryjnych w sposób in-
ny ni¿ spalanie w spalarniach. To s¹ poprawki
pi¹ta, trzynasta i piêtnasta.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dobrze. Zamykamy g³osowanie, proszê o za-

mkniêcie g³osowania. Ju¿ wszyscy siê wyg³oso-
wali, g³osowanie zakoñczone. (Weso³oœæ na sali)

W g³osowaniu uczestniczy³o 89 obecnych se-
natorów, poprawki zosta³y poparte przez 40 sena-
torów, 49 senatorów g³osowa³o przeciw. (G³oso-
wanie nr 70)

(Oklaski)
Poprawki nie zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

szóst¹. Poprawka ta okreœla wymogi, jakie musz¹
spe³niaæ pomieszczenia, do których nale¿y do-
starczaæ wymienione w przepisie odpady.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Og³aszamy wyniki.
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 obecnych sena-

torów, 89 popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 obecnych sena-

torów, poprawka zosta³a poparta przez 87 senato-
rów, 1 g³osowa³ przeciw. (G³osowanie nr 72)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawek ósmej i jedenastej.

Wprowadzaj¹ one do ustawy odwo³anie do odpo-
wiednich przepisów kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 obecnych sena-

torów, wszyscy poparli poprawkê. (G³osowanie
nr 73)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziewi¹tej. Celem

tej poprawki jest okreœlenie w³aœciwoœci miejsco-
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wej organu do wydania wskazanej w przepisie
decyzji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze dwie osoby nie g³osowa³y… O, ju¿

wszyscy.
G³osowa³o 88 obecnych senatorów, 88 popar³o

poprawkê dziewi¹t¹. (G³osowanie nr 74)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta usuwa z przepisu zbêdne

zastrze¿enie.
Przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jedna osoba jeszcze nie g³osowa³a…
G³osowa³o 88 obecnych senatorów, poprawka

zosta³a poparta przez wszystkich. (G³osowanie
nr 75)

Poprawka dziesi¹ta zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwunastej, która

zmierza do zapewnienia poprawnoœci gramatycz-
nej przepisu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 87 obecnych senatorów, wszyscy po-

parli poprawkê dwunast¹. (G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czternastej, która

ma charakter precyzuj¹cy. Okreœla ona katalog
podmiotów, z inicjatywy których wykonuje siê
wskazan¹ w przepisie ekspertyzê.

Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 obecnych se-

natorów, 36 senatorów popar³o poprawkê, 53 g³o-
sowa³o przeciw. (G³osowanie nr 77)

Poprawka czternasta nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawek szesnastej i dziewiêt-

nastej. Wprowadzaj¹ one do ustawy pojêcie masy
pojazdu wycofanego z eksploatacji. Poprawka szes-
nasta zmierza ponadto do objêcia zakresem defini-
cji pojazdu równie¿ motorowerów trójko³owych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów,

wszyscy poparli poprawkê. (G³osowanie nr 78)
Poprawki szesnasta i dziewiêtnasta zosta³y

przyjête.
Przechodzimy do poprawki siedemnastej…
(G³os z sali: Osiemnastej.)

A z siedemnast¹ co siê sta³o?
(G³os z sali: Wykluczona.)
Wykluczona. Aha, dobrze, tak, tak.
Poprawka osiemnasta ma na celu wyelimino-

wanie z ustawy przepisu wprowadzaj¹cego obli-
gatoryjnoœæ przekazania przez w³aœciciela pojaz-
du wycofanego z eksploatacji do wskazanych
w przepisie podmiotów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 obecnych senatorów, poprawka

zosta³a poparta przez 40 senatorów, przeciw g³o-
sowa³o 49. (G³osowanie nr 79)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawki dwudziesta, dwudziesta trzecia

i dwudziesta pi¹ta maj¹ na celu dostosowanie za-
kresu rocznego sprawozdania o pojazdach wyco-
fanych z eksploatacji do wprowadzonych zmian
dotycz¹cych osi¹gania poziomu odzysku i recyk-
lingu dla tych pojazdów, niezale¿nie od daty ich
produkcji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 88 obecnych senatorów, wszyscy

poparli poprawki dwudziest¹, dwudziest¹ trzeci¹
i dwudziest¹ pi¹t¹. (G³osowanie nr 80)

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
dwudziest¹ pierwsz¹, która ogranicza wymienio-
ny w przepisie katalog kar pieniê¿nych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 40 senatorów, przeciw g³osowa³o 49.
(G³osowanie nr 81)

Wobec tego poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga ma na celu wyd³u-

¿enie okresów przejœciowych, w których mo¿e byæ
kontynuowana na podstawie dotychczasowych
zezwoleñ, pozwoleñ lub decyzji w zakresie gospo-
darki odpadami okreœlona w przepisie dzia³alnoœæ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 88 obecnych senatorów, 34 popar³o

poprawkê, 53 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 82)

W ten sposób poprawka dwudziesta druga nie
zosta³a przyjêta.

Poprawka dwudziesta czwarta porz¹dkuje
przepis w zakresie dotycz¹cym utrzymania w mo-
cy rozporz¹dzeñ wydanych na podstawie noweli-
zowanych delegacji ustawowych oraz zmierza do
zapewnienia jego zgodnoœci z dyrektywami zasad
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techniki prawodawczej, dotycz¹cymi formu³owa-
nia przepisów przejœciowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów, poprawka zosta³a po-

parta przez 57 senatorów, 32 g³osowa³o przeciw.
(G³osowanie nr 83)

Poprawka dwudziesta czwarta zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a… Dobrze.
G³osowa³o 89 obecnych senatorów, wszyscy

poparli ustawê. (G³osowanie nr 84)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwatero-
waniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz niektórych innych ustaw.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowa³a
siê do przedstawionych w toku debaty wniosków
i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie. Znaj-
duje siê ono w druku nr 739Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Stanis³a-
waZaj¹ca, oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Odby³o siê dzisiaj posiedzenie Komisji Obrony

Narodowej, która rozpatrzy³a poprawki zg³oszone
do ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej. I chcê poinformowaæ Wy-
sok¹ Izbê, ¿e wszystkie poprawki zosta³y przez ko-
misjê poparte.

W dniu dzisiejszym zwracaliœmy uwagê zw³asz-
cza na poprawki jedenast¹, dwunast¹ i czterna-
st¹. Chcê poinformowaæ, ¿e stanowisko resortu
w odniesieniu do poprawki jedenastej i dwunastej
by³o negatywne, ale komisja popar³a wszystkie
poprawki. W wypadku poprawki czternastej Mini-
sterstwo Obrony Narodowej pozostawi³o roz-
strzygniêcie Wysokiej Izbie.

Dodam jeszcze tylko, ¿e zgodnie z sugesti¹ Biu-
ra Legislacyjnego, Panie Marsza³ku, mo¿na g³oso-
waæ ³¹cznie nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, czwart¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dzie-
si¹t¹ i trzynast¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ wyra¿a sprzeciw wobec ³¹cznego g³o-

sowania nad tymi poprawkami? Nad pierwsz¹,
drug¹, trzeci¹, czwart¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹ i trzynast¹?

Nie ma sprzeciwu, w zwi¹zku z tym g³osujemy
³¹cznie.

Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania ³¹cznego nad po-
prawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹,
siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹ i trzynast¹.
Poprawki te maj¹ charakter uœciœlaj¹cy i redak-
cyjny.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 85)
Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹. Wprowadza ona do ustawy definicjê warto-
œci odtworzeniowej lokalu, która uzale¿nia wyso-
koœæ op³at za u¿ytkowanie lokalu od powierzchni
zajmowanego lokalu.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³oso-
wanie nr 86)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta dostosowuje zmieniany prze-

pis do definicji dziecka zawartej w ustawie oraz
okreœla, ¿e w przypadku rozwodu rozwiedziony
ma³¿onek ¿o³nierza nabywa prawo do najmu lo-
kalu z zasobów agencji jedynie wówczas, gdy bê-
dzie osob¹ wychowuj¹c¹ dziecko. Ponadto roz-
wiedziony ma³¿onek niewychowuj¹cy dziecka,
bêd¹cy emerytem lub rencist¹ nie bêdzie wzywa-
ny do opró¿nienia lokalu, lecz zostanie w stosun-
ku do niego wszczêta procedura zmierzaj¹ca do
przyznania mu przez gminê lokalu socjalnego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. G³osowanie nr 87)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta okreœla, do kiedy dyrektor

oddzia³u regionalnego powinien sporz¹dziæ rocz-
ny plan sprzeda¿y lokali mieszkalnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 88)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwunasta okreœla nowe zasady do-

tycz¹ce sposobu obliczania bonifikat stosowa-
nych przy nabyciu lokalu od agencji i ustala mak-
symaln¹ wysokoœæ bonifikaty na poziomie 95%
ceny nabywanego lokalu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 89)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czternasta wprowadza przepis prze-

jœciowy reguluj¹cy sytuacjê prawn¹ nastêpców
prawnych tych osób, które zmar³y po wszczêciu po-
stêpowaniaonabycie lokalumieszkalnegoagencji.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 90)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 91)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie

ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwa-
rancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz
niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjali-
zacji i prywatyzacji.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a swoje sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 737Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Jana
Wyrowiñskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja ustosunkowa³a siê pozytywnie do

wszystkich wniosków. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wyrowiñski nie chce zabraæ g³osu

jako wnioskodawca? Nie. Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i trzeci¹ g³osujemy
³¹cznie. Wskazuj¹ one jednoznacznie, ¿e akcje
i udzia³y w spó³kach stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa wyodrêbnione przez Radê Mini-
strów do dnia 17 lipca 2009 r. sk³adaj¹ siê na za-
sób maj¹tkowy Skarbu Pañstwa przeznaczony na
zaspokojenie roszczeñ z tytu³u udzielonych porê-
czeñ i gwarancji.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 92)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga formu³uje przepis zmienia-

j¹cy zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 93)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 94)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzie-
lanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty-
zacji.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gmin-
nym, ustawy o samorz¹dzie wojewódzkim oraz
ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projektu uchwa-
³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do
ustawy. Druk nr 636A.

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

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ przez Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej poprawk¹.

Poprawka ma na celu wyeliminowanie z treœci
przepisu przejœciowego zbêdnego powtórzenia
normy zawartej w przepisach materialnych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 95)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmian¹
wynikaj¹c¹ z przyjêtej poprawki.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 96)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samo-
rz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie
powiatowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz ustawy o praco-
wniczych programach emerytalnych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misja Bud¿etu i Finansów Publicznych przedsta-
wi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 79 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 97)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz ustawy o pracowniczych programach emery-
talnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
si¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustana-
wiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organizacjê Rozwoju
Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej
(EUROFISH), sporz¹dzonej w Kopenhadze w dniu
23 maja 2000 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja
Spraw Zagranicznych przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Druki
nr 738A i 738B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 76 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 98)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organi-
zacjê Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wscho-
dniej i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzonej
w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

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
siódmego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia
z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

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
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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 na to czasie, czyli
w ci¹gu piêciu minut.

Nad oœwiadczeniami senatorskimi nie przepro-
wadza siê dyskusji.

Nikt nie zg³osi³ siê do…
(Senator Stanis³aw Kogut: Ja siê zg³aszam.)
(Senator Pawe³ Klimowicz: Ja te¿.)
Tak?
(G³os z sali: Tak, jak najbardziej.)
Proszê zapisaæ.
Pan senator Kogut zg³osi³ siê do wyg³oszenia

oœwiadczenia. Zapraszam.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku!
Ja swoje oœwiadczenie kierujê do premiera

rz¹du pana Donalda Tuska. Dotyczy ono kolei.
Jak koledzy senatorowie Ludwiczuk, Witczak

i Misiak wspomnieli, wychodz¹c z sali, nie mo¿e
tak byæ, ¿e przez dziewiêæ miesiêcy zwracam siê

z proœb¹ o zorganizowanie spotkania na temat li-
nii kolejowej Pod³ê¿e–Piekie³ko, a minister kon-
stytucyjny po prostu odmawia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana premiera
i do pana marsza³ka o umo¿liwienie zorganizowa-
nia takiego spotkania. To, ¿e senator przez dzie-
wiêæ miesiêcy nie mo¿e byæ przyjêty, jest wed³ug
mnie trochê upokarzaj¹ce. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Dla porz¹dku chcê powiedzieæ, ¿e trzej wymie-

nieni przez pana senatorowie wys³uchali tego oœ-
wiadczenia, nie wychodzili w tym czasie, Panie
Senatorze.

Czy s¹ jeszcze jakieœ inne oœwiadczenia? Nie
ma. A komunikaty? Te¿ nie ma.

Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego siódme-
go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej siódmej kadencji zostanie udostêpniony
senatorom w terminie trzydziestu dni po posie-
dzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój
nr 255.

Zamykam czterdzieste siódme posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 20)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
3 P.£. Andrzejewski + ? + - + + + + ? + ? + ? - + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn + + + + . + + + + + + + + + + - - - - -
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
7 R.J. Bender + + + ? + + + + + + + + + - ? + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
12 B.M. Borusewicz . + + + + + + + + + + + + + + - + - - -
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
14 J.M. Chróœcikowski . + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
16 L. Cichosz . + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + ? ? + - - ? + + + + ? ? ? ? - - - - -
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + ? ? + - + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
25 S. Gogacz + + + - + + + + + + + + + - + . + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + - - - # -
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
28 H. Górski + + # - + + + + + + + + + - + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + ? + + + + - + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
33 W.L. Idczak ? + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + . + - + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
53 A. Massalski + + + + . + + + + + + + + - + + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
55 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
60 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
61 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
62 W.Z. Ortyl + + + - + + + + + + ? + + - + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
67 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + - - - # -
68 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
74 Z. Romaszewski + + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
76 J. Rulewski + + - ? + + + + + + + + + + + - - - - -
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
78 S. Sadowski + + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + ? + + + + + + + + + + + - - - - -
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
81 T.W. Skorupa + + + - + + + + + + + + + - + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + ? + + + + . + + ? + - + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
94 M. Wojtczak . + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
95 H.M. WoŸniak . + + + + + + + + + + + + + + - - - - -
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + # + + + + + + + - - - - -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + + ? + + + + + ? + ? + - + + + + + +
99 P.B. Zientarski + + + + + + + # + + + + + + + - - - - -

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + - - - - -

Obecnych 89 94 94 94 92 94 94 94 93 94 94 93 94 94 94 93 94 94 94 94
Za 88 92 91 82 91 93 93 92 91 93 91 89 92 55 92 37 39 38 38 38
Przeciw 0 0 1 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 38 0 56 55 56 54 56
Wstrzyma³o siê 1 2 1 5 0 0 1 0 2 1 3 4 2 1 2 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
2 M. Adamczak - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
8 J. Bergier - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
9 S. Bisztyga - - - - - - + - - - . - - - - - . - + .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
11 K. Bochenek # - - - - - + - - - - - - - - - ? - + +
12 B.M. Borusewicz - - - - - - + - - - - - - - - . - - + +
13 B. Borys-Damiêcka - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
17 W. Cimoszewicz - - - - - - + - - - - - - - - + - - ? .
18 G. Czelej + + + . + + + + + + + + + + + + + + - .
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
22 J. Duda - - - - - - + - - - - - - # - - - - + .
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
24 P.K. G³owski - - - - - - + - - - - - - - - - - - + .
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
26 S.A. Gorczyca - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
27 R.J. Górecki - - - - - - + - - - - - - - - - - - + .
28 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
29 M.T. Grubski - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
30 P.A. Gruszczyñski - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + ? + + + + + + + + + + - -
32 A.S. Grzyb - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
34 S.A. Iwan - - - - - . + - - - - - - - - - - - + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
36 S. Jurcewicz - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + ? + + + + + + + + + + + - -
38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 L. Kieres - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
40 K.M. Kleina - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
41 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
42 P. Klimowicz - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
43 R. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
45 M. Konopka - - - - - - + - - - - - - - - - - - + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
47 S. Kowalski - - - - - - + - - - + - - - - - - - + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
50 K. Kwiatkowski - - - - . - + - - - - - - - - - - - + .
51 R.E. Ludwiczuk - - - - - - + - - - - - - - - - - - + .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - -
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - .

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
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. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



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 94 93 93 92 92 92 94 94 94 94 92 94 94 94 93 93 93 93 94 70
Za 37 38 38 37 38 38 90 37 38 38 38 38 38 37 38 39 38 38 55 49
Przeciw 56 55 55 55 54 54 2 56 56 56 54 56 56 55 55 54 54 55 38 21
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
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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 + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? +

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
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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 87 88 88 88 89 89 89 89 88 89 89 87 87 88 87 87 86 87 88 87
Za 37 85 37 84 39 84 88 88 85 83 68 86 85 86 70 85 84 55 55 85
Przeciw 48 1 51 0 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Wstrzyma³o siê 2 2 0 4 1 2 1 1 3 6 21 1 2 2 14 2 2 31 33 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
Wyniki g³osowañ 245



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 85 88 89 89 87 89 89 87 89 89 89 88 88 88 88 87 89 89 89 88
Za 84 86 87 88 49 89 37 86 87 40 89 87 88 88 88 87 36 89 40 88
Przeciw 0 0 1 0 37 0 49 0 1 49 0 1 0 0 0 0 53 0 49 0
Wstrzyma³o siê 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
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 + + - + + + + + + + + + + + + + + +

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
248 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
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 89 86 88 88 89 87 88 87 86 83 86 84 83 81 76
Za 40 34 57 89 86 85 87 41 35 38 87 85 83 86 84 83 79 76
Przeciw 49 53 32 0 0 0 0 47 51 50 0 0 0 0 0 0 1 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 47. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Wysoka Izbo!
Debata bud¿etowa zawsze wzbudza okreœlone emocje. Jedni podnosz¹ niedoskona³oœæ i u³omnoœæ do-

kumentu, inni broni¹ zawartych w nim treœci. Ka¿dy przedstawia swoje racje. Chcia³bym bez zbêdnych
emocji przedstawiæ kilka realnych uwag, które trzeba uwzglêdniæ, formu³uj¹c wnioski za lub przeciw.

Po pierwsze, trzeba zwróciæ uwagê na otoczenie zewnêtrzne i œwiatowy kryzys.
Po drugie, trzeba wskazaæ aktywnoœæ obywateli i przedsiêbiorców, którzy w pe³ni wykorzystuj¹ warun-

ki, w tym równie¿ ustawodawstwo stworzone przez rz¹d, aby osi¹gn¹æ znakomite wskaŸniki i utrzymaæ
miejsca pracy.

Oczywiœcie zawsze mo¿na mówiæ o mniejszych nak³adach na s³u¿bê zdrowia, obronnoœæ, edukacjê itd.
Trzeba jednak pamiêtaæ o realnych mo¿liwoœciach i konsultacjach zarówno z ekspertami, jak i tak zwa-
nych spo³ecznych, które mia³y miejsce na etapie tworzenia bud¿etu, a tak¿e wczeœniejszych, gdy debato-
wano o oszczêdnoœciach w poszczególnych resortach. Je¿eli ocena Banku Œwiatowego, a tak¿e autoryte-
tów w dziedzinie ekonomii jest korzystna dla naszego kraju i w wielu dziedzinach Polskê stawia siê jako
przyk³ad, to totalna negacja wszystkich zapisów zawartych w bud¿ecie wydaje siê co najmniej nieuzasa-
dniona.

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e czêœæ zadañ realizowanych jest przez gminy, czêœæ przez powiaty,
samorz¹dy wojewódzkie. Nie mo¿na wiêc o wszystko winiæ rz¹du i œrodków na wszystkie zadania szukaæ
w bud¿ecie centralnym.

Jako cz³onek Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Obrony Narodowej uczestniczy³em w debacie
i w pracach nad bud¿etem. Nie wszystkie moje uwagi i w¹tpliwoœci zosta³y w pe³ni w trakcie prac komisji
rozwiane czy wyjaœnione. Maj¹c pe³ne zaufanie do rz¹du premiera Donalda Tuska i ministra finansów
oraz ¿ycz¹c realizacji tego bud¿etu i zmniejszenia deficytu, chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie kwestie: do-
chody z prywatyzacji, które w moim przekonaniu s¹ zbyt optymistyczne, oraz wydatki na obronnoœæ kra-
ju i przewidywan¹ blokadê œrodków.

Bardzo chcia³bym, aby dochody z prywatyzacji zosta³y zrealizowane na planowanym poziomie, ale ró-
wnoczeœnie mam w pamiêci wyst¹pienie pana ministra Grada i pana ministra Leszkiewicza, którzy zape-
wniali, ¿e prywatyzacja tak, ale nie za wszelk¹ cenê. Jako argument za zbyt wysokim szacunkiem przy-
chodów z prywatyzacji chcia³bym wskazaæ informacjê o oko³o osiemdziesiêciu przypadkach odst¹pienia
od prywatyzacji przez Ministerstwo Skarbu Pañstwa, g³ównie z powodu zbyt du¿ych rozbie¿noœci pomiê-
dzy wycen¹ a cen¹ oferowan¹ przez potencjalnych inwestorów.

Apelowa³bym tak¿e o rozwa¿enie mo¿liwoœci odst¹pienia od blokady œrodków na obronnoœæ kraju, g³ó-
wnie z uwagi na zadania, których mia³yby dotyczyæ.

Reasumuj¹c: uwa¿am, ¿e przedstawiony projekt bud¿etu na rok 2010 jest godny poparcia. To jest bu-
d¿et realnych mo¿liwoœci, mo¿e nie spe³niaj¹cy jeszcze wszystkich oczekiwañ, ale zapewniaj¹cy w miarê
sprawne funkcjonowanie pañstwa. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Krystyny Bochenek
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Jest taka instytucja jak Wy¿szy Urz¹d Górniczy, na któr¹ zwrócone s¹ oczy ca³ego kraju, gdy dochodzi
do tragedii w górnictwie. W rok po powo³aniu do ¿ycia WUG, czyli w lipcu 1923 r., wesz³o w ¿ycie
„Rozporz¹dzenie górniczo-policyjne”. Górnicy wiedz¹, ¿e w³aœnie dzia³ania tego urzêdu winny byæ
gwarancj¹ takiej organizacji pracy, dziêki której mog¹ pracowaæ bezpiecznie. Darz¹ WUG zaufaniem,
w ich oczach oraz w oczach spo³eczeñstwa jest to instytucja zaufania publicznego, instytucja przyjazna
obywatelom. Pe³nienie funkcji w policji górniczej wymaga nie tylko skrupulatnej znajomoœci przepisów,
doœwiadczenia i wiedzy, ale tak¿e wielu instrumentów pozwalaj¹cych dzia³aæ, poniewa¿ mo¿e znaleŸæ siê
ktoœ, kto bêdzie chcia³ omin¹æ przepisy lub nawet je przechytrzyæ. Urz¹d musi egzekwowaæ prawa.
Oczekuje siê od niego konsekwentnych, skutecznych dzia³añ, poprawiaj¹cych stan bezpieczeñstwa
w bran¿y. D¹¿enie do poprawy bezpieczeñstwa pracy, ochrona zdrowia i ¿ycia górników wpisane s¹
przecie¿ w misjê tego urzêdu. W kontekœcie tragedii, które wydarzy³y siê w górnictwie, a które œwie¿o
mamy w pamiêci, z³o¿y³am na rêce pana marsza³ka poprawkê dotycz¹c¹ zwiêkszenia dotacji bud¿etowej
dla Wy¿szego Urzêdu Górniczego do 1 miliona 500 tysiêcy z³. Ta kwota zostanie przeznaczona na
dzia³ania, które pozwol¹ miêdzy innymi zmniejszyæ niebezpieczeñstwo wybuchu metanu w polskich
kopalniach. Stosown¹ poprawkê sk³adam na piœmie.
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Przemówienie senatora S³awomira Kowalskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podczas dzisiejszej dyskusji nad bud¿etem na 2010 r. da³o siê zauwa¿yæ pewne zagro¿enia dotycz¹ce

funkcjonowania oœwiaty w naszym kraju. Analizuj¹c bud¿et w czêœci dotycz¹cej rolnictwa, mo¿na zau-
wa¿yæ wzrost wydatków na szko³y pozostaj¹ce w gestii ministerstwa rolnictwa, czyli tak zwane szko³y re-
sortowe. Szko³y o takim samym profilu, dla których organem prowadz¹cym s¹ jednostki samorz¹du tery-
torialnego, g³ównie powiaty, nie dysponuj¹ takimi mo¿liwoœciami. Rodzi siê wiêc pytanie, czy nie tworzy-
my ró¿nic w traktowaniu placówek oœwiatowych w zale¿noœci od tego, czy organem prowadz¹cym jest re-
sort, czy jednostka samorz¹du terytorialnego. Czy rozbicie systemu na szko³y resortowe i pozosta³e jest
dla ca³ej oœwiaty korzystne? Moim zdaniem placówki oœwiatowe powinny byæ w naszym pañstwie podda-
ne jednolitym regu³om finansowym.

Kolejny problem wynikaj¹cy z analizy ustawy bud¿etowej dotyczy finansowania dokszta³cania i dosko-
nalenia nauczycieli. Wystêpuj¹cy od dwóch lat znaczny wzrost wynagrodzeñ nauczycieli doprowadzi³ do
automatycznego wzrostu odpisów na dokszta³cenie, poniewa¿ jest to procentowy odpis od wynagrodzeñ.
Wydaje siê niecelowe utrzymywanie takiego systemu, poniewa¿ wzrost zarobków tej wa¿nej dla naszego
pañstwa grupy zawodowej nie powinien doprowadzaæ do automatycznego wzrostu odpisów powodu-
j¹cych niepotrzebny wzrost kosztów ka¿dej podwy¿ki p³ac. Uwa¿am, ¿e konieczna jest jak najszybsza
zmiana tego przepisu.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa bud¿etowa na rok 2010 stanowi optymalne rozwi¹zanie, na jakie pañstwo polskie mo¿e sobie

pozwoliæ w obecnych warunkach ekonomicznych. Uwa¿am, ¿e akt prawny o takiej treœci, sporz¹dzony
w takiej formie, pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie kraju w najbli¿szym roku. Wysokoœæ deficytu bu-
d¿etowego wynosz¹ca oko³o 52 miliardów z³ zosta³a ustalona z ostro¿noœci¹, jego zmiana nie powinna
mieæ miejsca. Deficyt na tym poziomie jest nieunikniony, gdy¿ plan wp³ywów i wydatków ma na celu po-
prawê kondycji gospodarczej Polski i jednoczeœnie sprzyja realizacji wybranych priorytetów. Nale¿¹ do
nich sprawy zwi¹zane z infrastruktur¹, zw³aszcza programy wydatków drogowych. W tegorocznym bu-
d¿ecie zabezpieczono równie¿ œrodki na realizacjê przygotowañ do Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Eu-
ro 2012. Organizacja tego przedsiêwziêcia wymaga ogromnych nak³adów, dlatego te¿ istotne jest, aby
przygotowania by³y realizowane w okreœlonych etapach, systematycznie. I st¹d w³aœnie zabezpieczenie
tych œrodków w bud¿ecie na 2010 r. Dodatkowe wsparcie zosta³o równie¿ skierowane do sektora samo-
rz¹dowego, co oznacza wzrost udzia³u gmin we wp³ywach z podatków dochodowych oraz subwencje oœ-
wiatowe. S¹dzê, ¿e wiêksze wp³ywy do bud¿etów gminnych zwiêksz¹ mo¿liwoœci funkcjonowania gmin.
Mam tu na myœli nie tylko realizacjê podstawowych zadañ gminy, ale tak¿e podjêcie dzia³añ inwestycyj-
nych.

W zwi¹zku ze skierowaniem œrodków na powy¿sze cele bud¿et na 2010 r. powinien zostaæ przyjêty w³a-
œnie w takiej formie. Jest to najbardziej dogodne rozwi¹zanie w sytuacji gospodarczej, w jakiej obecnie
znajduje siê Polska. Dlatego te¿ wyra¿am pe³ne poparcie dla ustawy bud¿etowej.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W moim drugim wyst¹pieniu chcia³bym zwróciæ uwagê na podnoszony ju¿ fakt ratowania bud¿etu

przez siêgniêcie do kieszeni ludzi najubo¿szych, a wiêc ich kosztem, o czym œwiadczy zamro¿enie progów
dochodowych uprawniaj¹cych do zasi³ków rodzinnych, a nadto – wyci¹gniêcie pieniêdzy z rezerwy soli-
darnoœci spo³ecznej, obni¿enie dotacji do wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych, a tak¿e zabranie pie-
niêdzy z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Wiem, ¿e us³yszê s³owa wyt³umaczenia, i¿ nie jest to ¿aden zamach na wspomniane fundusze, a jedy-
nie po¿yczka. Tak, ale mieliœmy te pieni¹dze od zaraz wydawaæ na pomoc dla rodzin i osób najbardziej po-
szkodowanych w wyniku kryzysu, czyli tych, którzy szczególnie dotkliwie odczuwaj¹ upadek swoich za-
k³adów pracy, którzy wpadli w spiralê zad³u¿enia itp.

Nie korzystaj¹c z tych funduszów, rz¹d pozostawi³ od³ogiem jak¹kolwiek politykê rodzinn¹. Wydawa³o
mi siê, ¿e liberalni konserwatyœci, za jakich uwa¿aj¹ siê cz³onkowie PO, nie bêd¹ wybieraæ wolnego rynku
bez wspólnotowej wspó³odpowiedzialnoœci, bo to oznacza³oby koniec konserwatywnych wartoœci, w tym
zw³aszcza os³abienie niezwykle wa¿nej instytucji, jak¹ jest rodzina.

Czy nie zadziwia to, ¿e w dobie kryzysu demograficznego w Europie wszystkie pañstwa zwiêkszy³y zasi³ki
rodzinne, a u nas przeciwnie – rzekomo konserwatywny rz¹d zamrozi³ wspomniane progi dochodowe, up-
rawniaj¹ce do zasi³ku rodzinnego i powi¹zanych z nim dodatków, na poziomie 504 z³. Alarmowa³a w tej
sprawie Komisja Wspólna Rz¹du i Episkopatu Polski, apelowa³y zwi¹zki zawodowe, szczególnie NSZZ „So-
lidarnoœæ”, poprzez Komisjê Trójstronn¹, stanowczo domagaj¹c siê podwy¿szenia progu dochodowego.

Przypomnê, ¿e ten próg dochodów zosta³ ustalony w 2004 r., ale z za³o¿eniem, ¿e bêdzie podwy¿szany
wraz ze zmianami dochodów i wydatków. Up³ynê³o od tamtej chwili piêæ lat, wzros³y ceny us³ug, koszty
utrzymania itd., a równoczeœnie radykalnie zmniejszy³a siê liczba dzieci uprawnionych do zasi³ku ro-
dzinnego. Oblicza siê, ¿e w latach 2004–2008 blisko dwa miliony dzieci, g³ównie z rodzin wielodzietnych,
wypad³o, ¿e tak powiem, z systemu œwiadczeñ rodzinnych.

Owszem, wyd³u¿ono w tym czasie urlopy macierzyñskie, znowelizowano ustawê o d³u¿nikach alimen-
tacyjnych, jest program do¿ywiania dzieci. Ale to s¹ drobne kwestie. Dramat braku pieniêdzy rozgrywa
siê w rodzinach, zw³aszcza w rodzinach wielodzietnych, które wychowuj¹ jedn¹ trzeci¹ polskich dzieci.
W takich rodzinach najczêœciej pracuje tylko jedno z rodziców, dlatego ich bud¿et domowy jest wiêcej ni¿
skromny. Tu znowu pos³u¿ê siê liczbami: w 2007 r. niemal 36% osób w takich rodzinach ¿y³o poni¿ej mi-
nimum poziomu egzystencji. Obecnie ten procent biednych rodzin jest jeszcze wy¿szy. Zwrócili uwagê na
ten problem cz³onkowie Narodowej Rady Rozwoju, jaka 7 stycznia bie¿¹cego roku ukonstytuowa³a siê
przy prezydencie RP. Rada zrzeszaj¹ca najwybitniejszych ekspertów: ekonomistów, socjologów, prawni-
ków, urbanistów, ale tak¿e samorz¹dowców, dzia³aczy zwi¹zkowych i przedstawicieli pracodawców, jako
pierwszy temat swojego posiedzenia wybra³a problem demografii. Jak podkreœlono, proces kurczenia siê
naszego spo³eczeñstwa, a co za tym idzie, zmiana struktury wiekowej, rodzi powa¿ne zagro¿enie dla roz-
woju i przetrwania naszego narodu.

Zwi¹zana bezpoœrednio ze zmianami demograficznymi jest kwestia systemu emerytalnego, która
w przysz³oœci bêdzie mia³a fundamentalne znaczenie tak¿e dla stanu finansów pañstwa. Krótko mówi¹c,
obecny kryzys demograficzny bêdzie mia³ katastrofalne skutki dla ca³ego polskiego spo³eczeñstwa, zw³a-
szcza dla emerytów, jak i dla polskiej gospodarki. Tu przypomnê, ¿e obecnie tak zwany wspó³czynnik re-
produkcji prostej, czyli wspó³czynnik zastêpowalnoœci pokoleñ, wynosi tylko 1,2‰, podczas gdy do pro-
stej zastêpowalnoœci pokoleñ ten wspó³czynnik musi wynosiæ przynajmniej 2,1‰. Po raz ostatni pokole-
nie dzieci odtwarza³o pokolenie rodziców w roku 1988, czyli ju¿ jedenasty rok mamy do czynienia z bez-
wzglêdnym spadkiem ludnoœci Polski, a trzeba dodaæ, ¿e pokolenie powojennego wy¿u demograficznego
nie wesz³o jeszcze w wiek emerytalny. Jeœli nie bêdziemy temu przeciwdzia³aæ, to do roku 2020 liczba Po-
laków zmniejszy siê o 1 milion osób, do 2030 r. bêdzie nas 35 milionów 700 tysiêcy, a do roku 2050 ubê-
dzie ponad 20% spo³eczeñstwa.

W konsekwencji, jak poda³a „Gazeta Prawna”, do roku 2013 w systemie emerytalnym zabraknie
157 miliardów z³otych. A stanie siê to jeszcze przed wejœciem w wiek emerytalny pokolenia wy¿u. Po ro-
ku 2015 spadnie tak¿e liczba osób wypracowuj¹cych emerytury dla osób z powojennego wy¿u demografi-
cznego, co doprowadzi do g³êbokiej niestabilnoœci systemu emerytalnego i koniecznoœci pokrycia niedo-
borów z bud¿etu pañstwa.

O tym wszystkim nale¿y pamiêtaæ dzisiaj, to obecny rz¹d i rz¹dy przysz³e musz¹ zrozumieæ, ¿e kryzys
demograficzny wymaga natychmiastowych i zdecydowanych dzia³añ, bo w przeciwnym wypadku prze-
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mieni siê on w katastrofê demograficzn¹. Krótko mówi¹c, tylko ekonomiczne wsparcie rodzin mo¿e bar-
dzo wyraŸnie wp³yn¹æ na zmiany postaw rodzicielskich i wzrost urodzeñ.

Nie bêdê podpowiada³ rozwi¹zañ prawnych w tym zakresie, nie ma na to czasu, ostrzegam jednak, ¿e
zaniechanie polityki rodzinnej maj¹cej na celu radykaln¹ poprawê materialn¹ rodzin ze wzglêdu na po-
siadanie dzieci grozi w przysz³oœci degradacj¹ naszego narodu. Dlatego oczekujê od rz¹du szybkich i ra-
cjonalnych rozwi¹zañ.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Chcê mówiæ o bud¿ecie szkolnictwa wy¿szego na rok 2010.
W czêœci 38 bud¿etu przewidziano wydatki na poziomie 9,8 miliarda z³, co jest porównywalne z wydat-

kami w roku 2009, które wynosi³y 9,2 miliarda z³, i nie oznacza zwiêkszenia udzia³u procentowego wydat-
ków na szkolnictwo wy¿sze w bud¿ecie na 2010 r. Jak wiadomo kryzys mo¿e byæ szans¹ na ruch do przo-
du, tak¿e dziêki zmianie proporcji wydatków bud¿etu na rzecz dzia³añ modernizuj¹cych pañstwo, dlate-
go dziwi zakonserwowanie relacji ubieg³orocznych. Zbyt optymistyczna jest te¿ prognoza na 2010 r doty-
cz¹ca inflacji – 1 % to naiwnoœæ.

Wed³ug przed³o¿onego dokumentu liczba studentów zmieni siê minimalnie. Projekt przewiduje wzrost
liczby s³uchaczy na nielicznych uczelniach s³u¿b pañstwowych o 34%, na wojskowych o 32% – jak wiado-
mo, dotyczy to armii zawodowej – w publicznych szko³ach zawodowych o 7%, w katolickich o 5%, w arty-
stycznych o 3%, a w medycznych o 5%. Na niezmienionym poziomie mamy liczbê studiuj¹cych za w³asne
pieni¹dze na uczelniach niepublicznych. Pozwala to na osi¹gniêcie wskaŸnika skolaryzacji brutto na po-
ziomie 51,25%, a skumulowany wskaŸnik osób z wy¿szym wykszta³ceniem zbli¿a siê do poziomu 20%
i bêdzie rós³ w latach nastêpnych, nawet jeœli uznamy, ¿e skolaryzacja na poziomie 50% to kres mo¿liwo-
œci dobrego kszta³cenia wy¿szego. Wobec ni¿u demograficznego i wyczerpania siê tak zwanego od³o¿one-
go popytu, jeœli chodzi o studia dla doros³ych, a tak¿e tanich studiów w krajach Unii Europejskiej, przewi-
dywana liczba studentów jest zawy¿ona. Stawiam dolary przeciw kasztanom, ¿e liczba studentów
w 2010 r. spadnie o 2–3%. Polityka uczelni publicznych, polegaj¹ca na zwiêkszeniu liczby kszta³c¹cych
siê na studiach bezp³atnych, przyspieszy fal¹ upad³oœci uczelni niepublicznych, czyli p³atnych. Niew¹t-
pliwie wobec braku pomys³u na sprawiedliwe finansowanie kszta³cenia wszystkich studiuj¹cych przez
pañstwo doprowadzi to do znanego w ekonomii efektu Kopernika – Greshama, polegaj¹cego na tym, ¿e
gorszy pieni¹dz wypiera lepszy. Bowiem wbrew naiwnym optymistom utrzymaj¹ siê tylko szko³y wy¿sze
ponosz¹ce ni¿sze koszty, czyli posiadaj¹ce gorsz¹ kadrê, marn¹ infrastrukturê. Fala protestów dwóch
czy trzech setek tysiêcy m³odych obywateli wystawionych przez pañstwo do wiatru mo¿e byæ w roku wy-
borczym bolesn¹ lekcj¹ dla polityków.

W dziale 803 projektu na rok 2010 przewiduje siê wydatki na poziomie 11,9 miliarda z³ i przy niezmie-
nionym udziale poszczególnych pozycji jest to propozycja niemal identyczna z ubieg³oroczn¹. Ostatnio
analizowaliœmy projekt zmian w szkolnictwie wy¿szym i jako ¿ywo w projekcie bud¿etu nie widzê sygnali-
zowanych zmian. Jak uczy nas teoria zarz¹dzania, innowacje na uniwersytetach zachodz¹ bardzo opor-
nie i jest pytanie, czy pañstwo w swojej omnipotencji musi ingerowaæ w ich tempo, na przyk³ad poprzez
celowe kierowanie strumienia pieniêdzy bud¿etowych. Dzisiejszy projekt jest utrwaleniem sytuacji
ubieg³orocznej i moim zdaniem jest wyrazem bezradnoœci rz¹dz¹cych.

Jako konsekwentny rzecznik studiów p³atnych i przyjaznego systemu kredytów uwa¿am ka¿dy admi-
nistracyjny system dzielenia pieniêdzy bud¿etowych za marnowanie sporej czêœci pieniêdzy, gdy¿ nawet
przy najbardziej uwa¿nym ich podziale nie wszystkie trafi¹ do faktycznie potrzebuj¹cych. Poza tym uczel-
nie przejmuj¹ funkcje pomocy spo³ecznej, zamiast zaj¹æ siê podstawow¹ robot¹. Studenci walcz¹ z pozor-
nym przeciwnikiem, tymczasem powinni zabiegaæ o systemowe rozwi¹zania, a nie zadowalaæ siê ka-
wa³kiem kie³basy stypendialnej.

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 47. posiedzenia Senatu 259



Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W strukturze wydatków pañstwa widoczna jest stagnacja wydatków na rolnictwo. Niepokoj¹cy jest

zw³aszcza spadek wydatków maj¹cych s³u¿yæ poprawie jakoœci i konkurencyjnoœci polskiej produkcji
rolnej. S¹ to wydatki na postêp biologiczny w produkcji roœlinnej i zwierzêcej, na ochronê roœlin i na rolni-
ctwo ekologiczne. Wydatki na rybo³ówstwo zmalej¹ a¿ o 15,6%.

Bardzo niepokoj¹cy jest spadek wydatków na górnictwo i kopalnictwo, bo o 3,4% w porównaniu do
przewidywanego wykonania w roku 2009 i o 5,5% w porównaniu do roku 2008. Wydatki bud¿etowe na
ten cel maj¹ istotne znaczenie dla monitorowania procesów funkcjonowania górnictwa wêgla kamienne-
go, likwidacji kopalñ i realizacj¹ zadañ zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ zatrudnienia. Ciêcia w tej dziedzi-
nie tym bardziej budz¹ niepokój, ¿e wszyscy pamiêtamy tragiczn¹ œmieræ polskich górników w bie¿¹cym
i ubieg³ym roku.

Wydatki bud¿etowe na transport zmniejszaj¹ siê o 14,3%. Ciê¿ar finansowania inwestycji drogowych
przerzucono z bud¿etu pañstwa na nabywców obligacji drogowych, które Krajowy Fundusz Drogowy ju¿
sprzedaje na rynku kapita³owym. Budowê infrastruktury drogowej ma sfinansowaæ sektor prywatny za-
miastpañstwa.Oszczêdnoœcidotkn¹nawet takpodstawowychwydatków jakremontysiecidrógkrajowych.

Wymykaj¹ siê spod kontroli wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego. W przysz³ym roku maj¹ wzrosn¹æ
o 13,8% w porównaniu do roku bie¿¹cego. Tak ogromny przyrost p³atnoœci z tego tytu³u jest konsekwen-
cj¹ nieustannie rosn¹cego zad³u¿enia pañstwa. Finansowanie zadañ pañstwa poprzez zaci¹gniêcie d³u-
gu zamiast strukturlanej reformy sektora publicznego jest zasadnicz¹ cech¹ bie¿¹cej polityki gospodar-
czej. W rezultacie w wydatkach bud¿etowych dominuj¹ tak zwane wydatki sztywne maj¹ce charakter zo-
bowi¹zañ prawnych. Stanowi¹ ponad 60% ca³oœci wydatków bud¿etu pañstwa i stale rosn¹. Na nich nie
da siê zaoszczêdziæ, one musz¹ byæ realizowane. Rz¹d straci³ zatem mo¿liwoœæ reagowania narzêdziami
polityki fiskalnej na sytuacjê gospodarcz¹. W finansach publicznych mamy do czynienia z najwy¿szym
stanem alarmowym. Zmniejszenie deficytu bud¿etowego w krótkim czasie jest mo¿liwe raczej tylko przez
podniesienie podatków, bowiem mo¿liwoœci zmniejszenia wydatków s¹ ograniczone.

Wbrew oœwiadczeniom rz¹du w ramach przysz³orocznego bud¿etu nie uda siê zwiêkszyæ innowacyjno-
œci polskiej gospodarki i poprawiæ jej konkurencyjnoœci na rynkach œwiatowych. Do takiego wniosku pro-
wadzi analiza wydatków krajowych na naukê, szkolnictwo wy¿sze i wydatków na informatyzacjê gospo-
darki. Te ostatnie spadn¹ o 11,3%. Wydatki na naukê i szkolnictwo wy¿sze wprawdzie nieco wzrosn¹, ale
s¹ to przyrosty niewielkie, ledwie rekompensuj¹ce spadek si³y nabywczej pieni¹dza. Przysz³oroczny bu-
d¿et w istocie utrwala ogromny dystans, jaki dzieli nasz kraj od krajów zachodnich, pod wzglêdem inno-
wacyjnoœci gospodarki. Wbrew zapewnieniom rz¹du proces zapaœci publicznej s³u¿by zdrowia bêdzie
kontynuowany.

W 2010 r. zmniejsz¹ siê realne wydatki pañstwa na pomoc spo³eczn¹. Bardzo wyraŸny bêdzie spadek
wydatków na pomoc spo³eczn¹ w gminach, zw³aszcza na œwiadczenia rodzinne i zasi³ki. Zrezygnowano
z ustawowego podniesienia progów dochodowych uprawniaj¹cych do zasi³ków z pomocy spo³ecznej na
2010 r. Niezmienione od maja 2004 r. progi dochodowe powoduj¹ sta³y spadek liczby uprawnionych do
œwiadczeñ spo³ecznych. Na pocz¹tku bie¿¹cego roku œwiadczenia rodzinne otrzymywa³o 3,2 miliona
dzieci. Ale jeszcze w 2005 r. œwiadczenia te otrzymywa³o 5,1 miliona. Prawo do zasi³ków rodzinnych mo¿e
straciæ w koñcu tego roku kolejne 0,5 miliona dzieci. Poziom pomocy dla rodzin z dzieæmi jest obecnie po-
ni¿ej minimum biologicznej egzystencji wed³ug kryterium Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przyjêtego
zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej. Nie podniesiono progów dochodowych w przypadku matek korzy-
staj¹cych ze œwiadczeñ alimentacyjnych. Wed³ug Europejskiego Instytutu do spraw Rodziny liczba dzie-
ci w Polsce dotkniêtych niedo¿ywieniem wynosi ju¿ 38%. Nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia ogra-
niczenie liczby dzieci korzystaj¹cych z programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”.

Rz¹d porzuci³ pomys³ rezerwy solidarnoœci spo³ecznej jako sposób pomocy dla najubo¿szych rodzin
wielodzietnych oraz osób niesamodzielnych. Jak pamiêtamy, od stycznia bie¿¹cego roku zosta³a podnie-
siona akcyza na alkohol i samochody. Dziêki temu do rezerwy mia³o trafiæ do koñca roku 1,13 miliarda z³.
Niespodziewanie fundusze z rezerwy solidarnoœci spo³ecznej rz¹d przeznaczy³ nie na pomoc najubo¿-
szym, tylko na ³atanie dziury bud¿etowej.

Drastyczny jest spadek wydatków na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Wielkoœæ dotacji z bud¿etu pañstwa na PFRON ograniczona zosta³a do wysokoœci 30% œrodków na dofi-
nansowanie pracodawcom kosztów wynagrodzeñ osób niepe³nosprawnych. Obecnie PFRON dostaje do-
tacjê w wysokoœci nie mniejszej ni¿ 30% wynagrodzeñ pracowników niepe³nosprawnych. Zdecydowanie
pogarsza siê sytuacja finansowa ZUS. Ju¿ w paŸdzierniku wyczerpa³a siê dotacja bud¿etowa na bie¿¹cy
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rok w wysokoœci 30,4 miliarda z³ przeznaczona na wyp³atê rent i emerytur. Aby wywi¹zaæ siê ze zobo-
wi¹zañ, ZUS musia³ zaci¹gn¹æ kredyt w bankach komercyjnych. Ma nadal otwarte trzy linie kredytowe
na sumê 8,6 miliarda z³. Na wyp³atê reszty zobowi¹zañ wobec emerytów i rencistów ZUS zaci¹gn¹³ kredyt
w bud¿ecie pañstwa na sumê 5,5 miliarda z³. W tym roku dla doraŸnego ³atania dziury Funduszu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych siêgnie siê po œrodki zgromadzone w Funduszu Rezerwy Demograficznej w wysoko-
œci 7,5 miliarda z³. Ratowanie finansów ZUS sk³oni³o rz¹d do istotnej zmiany sposobu finansowania sys-
temu emerytalnego z II filaru. Minister finansów zamierza odebraæ OFE 60% sk³adek, które fundusze do-
tychczas lokowa³y na rynku kapita³owym. Jest to wa¿na zmiana regu³ systemu emerytalnego. Wed³ug
dotychczasowych zasad rentownie zainwestowane sk³adki na rynku kapita³owym mia³y owocowaæ wyso-
kim poziomem przysz³ych wyp³at i uniezale¿nieniem sytuacji finansowej emerytów od bie¿¹cej sytuacji
bud¿etowej. Dla rozwi¹zania aktualnych trudnoœci finansowych z³amano jednak regu³y na podstawie
których ludzie podejmowali decyzje w sprawie wyboru systemu emerytalnego. Nie konsultowano te¿ tej
tak wa¿nej zmiany z partnerami spo³ecznymi, mimo ¿e Komisja Trójstronna od miesiêcy pracowa³a nad
modyfikacj¹ obecnego systemu. Okaza³o siê, ¿e odebrane OFE pieni¹dze bêd¹ wydawane na obecne
œwiadczenia z I filaru. Realnie w przysz³oœci tych pieniêdzy nie bêdzie. Sk¹d wiêc kolejne rz¹dy wezm¹
fundusze na wyp³atê bie¿¹cych emerytur i rent ? Nie wiadomo. Gor¹czkowe ³atanie dziury bud¿etowej
pieniêdzmi emerytów z II filaru poddaje w w¹tpliwoœæ zapewnienia rz¹du, ¿e gospodarka i finanse pañ-
stwa s¹ w dobrym stanie. Zreszt¹ i sytuacja emerytów w I filarze jest niepokoj¹ca. Wed³ug prognoz ZUS do
2013 r. na wyp³atê emerytur mo¿e zabrakn¹æ blisko 300 miliardów z³. To tyle, ile wyda pañstwo na wszys-
tko w przysz³orocznym bud¿ecie. Sk³adki od pracuj¹cych nie wystarczaj¹ na wyp³atê bie¿¹cych rent
i emerytur.

Sytuacja pañstwa jest niekorzystna i w innych obszarach wydatków bud¿etowych. Powiaty nie p³ac¹
sk³adek ubezpieczeniowych za bezrobotnych. Zaleg³oœci podatkowe przedsiêbiorców wobec ZUS wyno-
sz¹ ponad 11 miliardów z³.

Znacz¹co wzrosn¹ w 2010 r. wydatki na zasi³ki dla bezrobotnych. Przewidywane wyp³aty z tego tytu³u
w 2009 r. znacznie przekrocz¹ za³o¿enia zawarte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok bie¿¹cy.
Fundusz Pracy ma zanotowaæ w 2010 r. deficyt w wysokoœci 3,2 miliarda z³. Trudna sytuacja na rynku
pracy w kolejnych latach mo¿e zmusiæ do finansowania zasi³ków dla bezrobotnych kredytem bankowym.

Na przysz³y rok zaplanowano deficyt œrodków jednostek samorz¹du terytorialnego na sumê 2,7 miliar-
da z³. Jest to liczba ma³o realna, albowiem ju¿ w roku bie¿¹cym przewidywany deficyt samorz¹dów bêdzie
oscylowa³ miêdzy 5 a 6 miliardami z³. Niepokoj¹cy bêdzie zw³aszcza znaczny spadek subwencji wyró-
wnawczych i równowa¿¹cych dla gmin. Doprowadzi to do pog³êbienia ró¿nic w poziomie ¿ycia i rozwoju
miêdzy poszczególnymi regionami kraju.

Niezrozumia³e jest, dlaczego w bud¿ecie œrodków europejskich po stronie wydatków nie rozdyspono-
wano a¿ 27,4 miliarda z³. Na tak¹ sumê utworzono rezerwê celow¹, która nie zosta³a rozdzielona miêdzy
beneficjentów funduszy unijnych.

Polski sektor publiczny cechuje strukturalny brak równowagi finansowej. Nieuchronnym rozwi¹za-
niem jest bolesna reforma finansów pañstwa, a w szczególnoœci racjonalizacja jego strony wydatkowej.
Nie mo¿na w nieskoñczonoœæ polegaæ na wyprzeda¿y maj¹tku pañstwowego i prostej nieustannej emisji
d³u¿nych papierów Skarbu Pañstwa. Taki sposób pokrycia deficytu bud¿etowego oznacza de facto brak
polityki fiskalnej.

W 2010 r. rz¹d przewiduje dodatkowe dochody na pokrycie deficytu bud¿etowego z prywatyzacji ma-
j¹tku narodowego na ponad 25 miliardów z³. Wyprzeda¿ dotyczyæ bêdzie cennych, dochodowych przed-
siêbiorstw decyduj¹cych o bezpieczeñstwie ekonomicznym Polski. Spowoduje to spadek wp³ywów do
Skarbu Pañstwa z tytu³u dywidend i wp³at z zysku przedsiêbiorstw pañstwowych. Wp³ywy bud¿etowe
z tego Ÿród³a s¹ dochodami stabilnymi w d³ugim okresie. Polityka wyprzeda¿y maj¹tku pañstwowego ju¿
zaowocowa³a znacznym obni¿eniem w tym roku dochodów z omawianego Ÿród³a.

Nale¿y raczej szukaæ dodatkowych Ÿróde³ zmniejszenia deficytu bud¿etowego w ramach dzia³añ na
rzecz racjonalizacji wydatków. Istniej¹ tak¿e znaczne rezerwy w sferze gromadzenia dochodów bud¿eto-
wych. Jak dot¹d nie jest dostatecznie rozpoznana baza i zdolnoœæ podatkowa krajowych przedsiêbiorstw.
Nale¿y zatem zintensyfikowaæ dzia³ania na rzecz poprawy œci¹galnoœci podatków. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem tej ustawy, w œwietle uzasadnienia projektu, jest stworzenie warunków do efekty-

wniejszego wspó³dzia³ania organizacji pozarz¹dowych z organami administracji publicznej przez wzmoc-
nienie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego oraz zwiêkszenie racjonalnoœci spo³ecznej i ekono-
micznej realizacji zadañ publicznych.

Ustawa ta jest bardzo wa¿nym aktem prawnym z punktu widzenia organizacji pozarz¹dowych. Im bê-
dzie ona lepsza, tym lepsza bêdzie dzia³alnoœæ tych¿e organizacji. Za wszelk¹ cenê powinniœmy uspra-
wniaæ dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych, nie tylko tych o statusie po¿ytku publicznego, ale tak¿e
tych bez tego statusu, gdy¿ jednym z wa¿nych elementów demokracji jest dzia³alnoœæ organizacji poza-
rz¹dowych, które maj¹ na celu aktywizacjê spo³eczeñstwa, wzbudzenie chêci dzia³ania i niesienia pomo-
cy drugiej osobie.

Im wiêcej organizacji pozarz¹dowych, tym lepiej bêdzie funkcjonowaæ spo³eczeñstwo, a co za tym idzie
tak¿e gospodarka.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym odnieœæ siê do przyjêtej przez Sejm nowelizacji ustawy o po¿ytku publicznym i o wolontaria-

cie. Nowelê jako ca³oœæ oceniam pozytywnie.
Za korzystne uwa¿am wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania statusu organizacji po¿ytku

publicznego. Wprowadzono bowiem now¹ definicjê organizacji pozarz¹dowej, wy³¹czaj¹c z tej kategorii
spó³ki akcyjne i spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Status organizacji po¿ytku publicznego mog¹
zaœ uzyskaæ organizacje, których g³ównym celem nie jest osi¹ganie zysku i które na realizacjê celu non
profit przeznaczaj¹ wiêkszoœæ swojego zysku, nie dziel¹c go miêdzy za³o¿ycieli i pracowników. Status or-
ganizacji po¿ytku publicznego bêdzie mog³a uzyskaæ wy³¹cznie organizacja prowadz¹ca dzia³alnoœæ nie-
przerwanie przez co najmniej dwa lata. Projekt zak³ada tak¿e, ¿e cz³onkowie organu zarz¹dzaj¹cego, or-
ganu kontroli lub nadzoru organizacji bêd¹ ponosiæ odpowiedzialnoœæ za szkody wyrz¹dzone dzia³aniem
niezgodnym z prawem lub statutem.

Uwa¿am ponadto, ¿e s³usznie rozszerzono zakres dzia³ania organizacji po¿ytku publicznego. Obecnie
dzia³aj¹ one miêdzy innymi w takich dziedzinach, jak integracja i reintegracja zawodowa oraz spo³eczna
osób niepe³nosprawnych i zagro¿onych wykluczeniem, dzia³anie na rzecz osób starszych, rozwój nowych
technologii, obrona rodziny i praw dziecka oraz przeciwdzia³anie patologiom. Teraz tych sfer ma byæ trzy-
dzieœci piêæ. Organizacje po¿ytku publicznego bêd¹ mog³y dzia³aæ tak¿e na rzecz rodziny, macierzyñstwa,
rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Pozytywnie oceniam tak¿e przyjêt¹ w projekcie regulacjê zasad zlecania organizacjom po¿ytku publi-
cznego wykonywania zadañ publicznych. Mo¿liwe bêdzie przekazanie jednej organizacji poza konkursem
20 tysiêcy z³ na projekt, który by³by realizowany w ci¹gu dziewiêædziesiêciu dni. Zgodnie z nowel¹ organi-
zacje bêd¹ mog³y ubiegaæ siê tak¿e o œrodki na zadania publiczne realizowane poza konkursem w czasie
klêski ¿ywio³owej, katastrofy lub w sytuacji, gdy w grê bêdzie wchodziæ ochrona ¿ycia i zdrowia ludzkiego.
Wykonywanie zadañ publicznych przez organizacje po¿ytku publicznego u³atwi tak¿e przepis mówi¹cy
o tym, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego oprócz rocznych programów wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi bêd¹ mog³y przygotowywaæ równie¿ plany wieloletnie, co ma u³atwiæ realizacjê zadañ
d³ugoterminowych. Temu samemu celowi sprzyjaæ bêdzie mo¿liwoœæ sk³adania wspólnej oferty kilku or-
ganizacji podczas ubiegania siê o œrodki publiczne oraz mo¿liwoœæ zawi¹zywania tak zwanej umowy o wy-
konywaniu inicjatywy lokalnej, która bêdzie polegaæ na realizacji zadania publicznego z inicjatywy sto-
warzyszenia zwyk³ego we wspó³pracy z gmin¹.

Za równie istotne uwa¿am regulacje zapewniaj¹ce jawnoœæ i przejrzystoœæ funkcjonowania organizacji
po¿ytku publicznego. S³u¿yæ ma temu miêdzy innymi obowi¹zek podawania do publicznej wiadomoœci
sprawozdañ z wykorzystania 1% podatku przekazywanego przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowymi prze-
pisami tak¿e ministerstwo pracy bêdzie mog³o ¿¹daæ wyjaœnieñ dotycz¹cych dzia³alnoœci organizacji po-
¿ytku publicznego miêdzy innymi w sprawach finansowych zwi¹zanych z dotacjami, darowiznami czy
œrodkami uzyskanymi w wyniku zbiórek publicznych lub przekazanymi przez podatników. Jeœli organi-
zacja nie przedstawi ¿¹danych wyjaœnieñ, resort bêdzie móg³ wyst¹piæ do s¹du o cofniêcie statusu orga-
nizacji po¿ytku publicznego.

Nowelizacja ustawy o po¿ytku publicznym i o wolontariacie z pewnoœci¹ wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom spo³ecznym i mam nadziejê, ¿e w du¿ej mierze przyczyni siê do rozwoju trzeciego sektora oraz do
zwiêkszenia jego rzetelnoœci i wiarygodnoœci. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Wolontariat jest zapewne tak stary, jak ludzkoœæ. Na pocz¹tku nie mia³ ram instytucjonalnych, z cza-

sem zaistnia³ w organizacjach koœcielnych i samopomocowych. W Polsce powojennej ogranicza³ siê do
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, jednak od 1990 r. zacz¹³ siê rozwijaæ w licznie powstaj¹cych od tego roku
organizacjach pozarz¹dowych.

Wolontariusze s¹ szczególnymi ludŸmi, poniewa¿ dzia³aj¹ bezinteresownie na rzecz innych. Nie ocze-
kuj¹ zap³aty, wdziêcznoœci ani innych korzyœci. Po prostu chc¹ ofiarowaæ swój czas i zdolnoœci, którymi
dysponuj¹, osobom potrzebuj¹cym, a tych we wspó³czesnym spo³eczeñstwie nie brakuje. Do najczê-
stszych motywacji wolontariuszy nale¿¹ chêæ zrobienia czegoœ dobrego, po¿ytecznego, potrzeba kontak-
tu z ludŸmi, chêæ sp³acenia d³ugu wdziêcznoœci za dobro, które kiedyœ od kogoœ siê otrzyma³o i chêæ zdo-
bycia nowych umiejêtnoœci czy doœwiadczeñ zawodowych i ¿yciowych. Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿-
dy, bez wzglêdu na wiek, p³eæ, poziom zamo¿noœci, zawód, wykszta³cenie, doœwiadczenie itd. Ju¿ od naj-
m³odszych lat powinno siê uwra¿liwiaæ m³odzie¿ na potrzeby innych, bo wtedy w doros³ym ¿yciu bêdzie
ona sk³onna pomagaæ innym.

Na 5 grudnia przypada ustanowiony przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych w 1986 roku Miêdzy-
narodowy Dzieñ Wolontariusza. Na zasadzie wolontariatu odbywa siê wiele ogromnych przedsiêwziêæ
spo³ecznych. W Polsce naj³atwiej zauwa¿yæ wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy i Pol-
skiego Czerwonego Krzy¿a. W tym roku Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy zagra³a w niedzielê 10 sty-
cznia ju¿ po raz osiemnasty. Jak co roku, odby³a siê zbiórka pieniêdzy na fundacjê Jurka Owsiaka.

Nowelizacja nak³ada na Radê Ministrów obowi¹zek przedstawiania co dwa lata – w terminie do dnia 30
wrzeœnia roku nastêpuj¹cego po up³ywie okresu sprawozdawczego – Sejmowi i Senatowi sprawozdania
ze stosowania ustawy. Wprowadza przepis karny, który przewiduje karê grzywny nak³adanej w trybie po-
stêpowania w sprawach o wykroczenia w przypadku udzielenia nieprawdziwej informacji organowi ad-
ministracji publicznej, osobie fizycznej lub osobie prawnej o tym, ¿e organizacja lub podmiot posiada sta-
tus organizacji po¿ytku publicznego. Zmiany w ustawach polegaj¹ w szczególnoœci na: przyznaniu sto-
warzyszeniu zwyk³emu podmiotowoœci prawnej, modyfikacji przepisów podatkowych zwi¹zanych z prze-
kazywaniem 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego oraz zmianie charakteru przepisu
upowa¿niaj¹cego Krajow¹ Radê Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw
zabezpieczenia spo³ecznego do okreœlenia, w drodze rozporz¹dzenia, trybu informowania o nieodp³atnej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego prowadzonej przez organizacje po¿ytku publicznego; upowa¿nieniu te-
mu nadany zosta³ charakter obligatoryjny. Przewidziano równie¿, ¿e organizacje po¿ytku publicznego
dostosuj¹ postanowienia swoich statutów do wymogów nowelizacji w terminie roku od dnia wejœcia w ¿y-
cie ustawy.

Pragnê zarekomendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie przedstawionego projektu ustawy.

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
264 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 47. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych

innych ustaw ma na celu udoskonalenie obecnie obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych. Przyjêcie propono-
wanych zmian zaowocowa³oby powstaniem warunków, które przyczyni³yby siê do efektywniejszego
wspó³dzia³ania organizacji pozarz¹dowych z organami administracji publicznej przez wzmocnienie in-
stytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego. Nast¹pi³oby tak¿e zwiêkszenie racjonalnoœci spo³ecznej
i ekonomicznej realizacji zadañ publicznych s³u¿¹cych rozwojowi zarówno na poziomie lokalnym, jak
i makrospo³ecznym.

Jedna z propozycji zamieszczonych w projekcie odnosi siê do wykorzystania 1% podatku naliczonego
od osób fizycznych. Dziêki nowym regulacjom, które nakazywa³yby organizacjom po¿ytku publicznego
upublicznianie sprawozdañ z wykorzystania otrzymanych dofinansowañ, spo³eczeñstwo wiedzia³oby do-
k³adnie, na co zostaj¹ przekazane ich ciê¿ko zarobione pieni¹dze.

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, takich jak wyst¹pienie klêski ¿ywio³owej, katastrofy natu-
ralnej lub awarii technicznej, istnia³aby mo¿liwoœæ zlecania organizacjom zadañ z pomiêciem trybu ot-
wartego konkursu ofert. Dodatkowo, w sytuacji, gdy jest to niezbêdne ze wzglêdu na ochronê zdrowia lub
¿ycia ludzkiego albo ze wzglêdu na wyj¹tkowo wa¿ny interes spo³eczny lub wa¿ny interes publiczny, Pre-
zes Rady Ministrów mo¿e zlecaæ organizacjom pozarz¹dowym realizacjê zadañ publicznych.

Szanowni Pañstwo!
G³osuj¹c, miejmy na wzglêdzie wszelkie pozytywne aspekty, które mo¿emy osi¹gn¹æ za spraw¹ zmian

regulacji prawnych proponowanych w projekcie ustawy. Rozpatrzmy dok³adnie ka¿dy punkt, tak, aby
zamierzenie ulepszenia danych przepisów polega³o na rzeczywistej poprawie obecnej sytuacji, a nie na jej
pogorszeniu.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jedn¹ z zasadniczych tendencji we wspó³czesnej polityce spo³ecznej i funkcjonowaniu administracji

publicznej jest zwiêkszanie wspó³pracy w³adz publicznych ze strukturami organizacji pozarz¹dowych.
Zakres dziedzin, w których trzeci sektor odgrywa znacz¹c¹ b¹dŸ uzupe³niaj¹c¹ rolê, stale siê poszerza.
Sektor ten w wielu krajach przejmuje zadanie œwiadczenia us³ug obywatelom, a rol¹ pañstwa pozostaje
wyznaczanie ich standardów, finansowanie i kontrola ich wykonania. Jednoczeœnie pañstwo wycofuje
siê z bezpoœredniego œwiadczenia tych us³ug.

Trudno jest precyzyjnie okreœliæ liczbê organizacji pozarz¹dowych. W Polsce zarejestrowanych jest po-
nad 45 tysiêcy stowarzyszeñ i ponad 7 tysiêcy fundacji – s¹ to dane z rejestru REGON, stan na kwiecieñ
2004 r. – a ³¹czn¹ liczbê cz³onków takich organizacji w Polsce w 2004 r. szacujê siê na oko³o 8 milionów.

W Polsce efektem wspó³pracy administracji publicznej z przedstawicielami sektora pozarz¹dowego
jest ustawa o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003 r.,
DzU z 2003 r., nr 96, poz. 873. Stosownie do przepisów tej ustawy, DzU nr 96, poz. 873, oraz ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, DzU nr 96,
poz. 874, organizacje pozarz¹dowe oraz inne podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego mo-
g¹ od dnia 1 stycznia 2004 r. uzyskiwaæ szczególny status organizacji po¿ytku publicznego. Ze statusem
tym zwi¹zane s¹ szczególne uprawnienia, ale te¿ i obowi¹zki. G³ównym celem jego utworzenia by³o stwo-
rzenie pewnej elity wœród podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora, elity prowadz¹cej dzia³alnoœæ spo-
³ecznie u¿yteczn¹ na rzecz ogó³u spo³ecznoœci. Cech¹ charakterystyczn¹ tej dzia³alnoœci jest transparen-
tnoœæ zarówno w momencie rejestracji takiej organizacji, jak i w ca³ym okresie jej dzia³ania.

Rozpatrywana obecnie nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz
niektórych innych ustaw ma na celu udoskonalenie dotychczasowych regulacji, które stworz¹ warunki
do efektywniejszego wspó³dzia³ania organizacji pozarz¹dowych z organami administracji publicznej po-
przez wzmocnienie instytucji oraz zasad i form dialogu obywatelskiego.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w nowelizacji to nadanie nowej treœci definicji organizacji poza-
rz¹dowej, wprowadzenie mo¿liwoœci uchwalania wieloletnich programów wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi, rozszerzenie katalogu zadañ publicznych, w sferze których mo¿e byæ prowadzona dzia-
³alnoœæ po¿ytku publicznego, umo¿liwienie zlecania realizacji zadañ publicznych z pominiêciem trybu ot-
wartego konkursu ofert w uzasadnionych przypadkach oraz wprowadzenie instytucji inicjatywy lokalnej
jako formy wspó³pracy jednostek samorz¹du terytorialnego z mieszkañcami.

Proponowane zmiany maj¹ na celu nie tylko regulacje wspieraj¹ce dzia³ania organizacji po¿ytku publi-
cznego, ale równie¿ zagwarantowanie rzetelnoœci i wiarygodnoœci podmiotów posiadaj¹cych status orga-
nizacji po¿ytku publicznego. W tym celu dokonano szeregu zmian w zakresie œrodków nadzoru. Dla mnie
jako zastêpcy przewodnicz¹cego Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ niezwykle
wa¿n¹ zmian¹ jest dodanie do katalogu zadañ organizacji pozarz¹dowych promocji Polski za granic¹.
Wynika to z wagi, jaka jest przywi¹zywana do dba³oœci o dobre imiê Rzeczypospolitej Polskiej za granic¹.
Podstawowe za³o¿enia polityki w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granic¹, a tak¿e promocji Polski za
granic¹, znajduj¹ siê w rz¹dowych programach oraz wytyczanych na bie¿¹co planach rocznych. Propo-
nowana nowelizacja pozwoli pe³niej realizowaæ te zadania sektorowi trzeciemu.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany w tej ustawie s¹ niezmiernie wa¿ne i w istotny sposób wp³yn¹
na rozwój sektora trzeciego oraz wspó³pracê organizacji pozarz¹dowych z administracj¹ publiczn¹. Dla-
tego te¿ zachêcam gor¹co do przyjêcia tej noweli.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

jest konieczna z kilku wzglêdów.
Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie warunków do efektywniejszego wspó³dzia³ania organizacji

pozarz¹dowych z organami administracji publicznej przez wzmocnienie instytucji, zasad i form dialogu
obywatelskiego oraz zwiêkszenie racjonalnoœci spo³ecznej i ekonomicznej realizacji zadañ publicznych.

Dziêki zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw doprecyzowana zostanie definicja organizacji pozarz¹dowej i przepisy dotycz¹ce nabywania statu-
su organizacji po¿ytku publicznego, czyli OPP. Ustawa rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do
prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego o spó³dzielnie socjalne, spó³ki akcyjne, spó³ki z ograniczo-
n¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz kluby sportowe.

Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ uchwalania przez organy stanowi¹ce jednostek samorz¹du terytorial-
nego wieloletnich programów wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi oraz podmiotami uprawniony-
mi do prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego. Nowelizacja wprowadza mo¿liwoœæ przyjêcia pro-
gramu wspó³pracy na okres do piêciu lat tak¿e organom administracji rz¹dowej.

Jednym z istotniejszych elementów wprowadzanych przez nowelizacjê ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie jest uszczegó³owienie zasad tworzenia i funkcjonowania Rady Dzia³alnoœci
Po¿ytku Publicznego. Ustawa umo¿liwi tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego, pe³ni¹cych funkcjê organów konsultacyjnych i opiniodawczych, w sk³ad któ-
rych wejd¹ przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych, organów wykonawczych i stanowi¹cych odpo-
wiednio gminy i powiatu, a w przypadku rad wojewódzkich – przedstawiciele marsza³ka województwa,
sejmiku województwa oraz przedstawiciel wojewody.

Ustawa umo¿liwia zlecanie organizacjom realizacji zadañ publicznych z pominiêciem trybu otwartego
konkursu ofert w uzasadnionych przypadkach, na przyk³ad w razie wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej, kata-
strofy naturalnej, awarii technicznej czy w przypadku ochrony ludnoœci i ratownictwa.

Ustawa wprowadza zmianê w kryteriach przyznawania statusu OPP. Staraæ siê o niego bêd¹ mog³y
miêdzy innymi organizacje prowadz¹ce dzia³alnoœæ w sferze po¿ytku publicznego nieprzerwanie przez
okres co najmniej dwóch lat, a w zarz¹dach tych podmiotów nie bêd¹ mog³y zasiadaæ osoby skazane pra-
womocnymi wyrokami.

Nowelizacja nak³ada obowi¹zek podania do publicznej wiadomoœci informacji o sposobie wykorzysta-
nia 1% podatku naliczonego od osób fizycznych. Wprowadza tak¿e zasadê, zgodnie z któr¹ œrodki finan-
sowe pochodz¹ce z 1% podatku bêd¹ mog³y zostaæ wykorzystane wy³¹cznie na prowadzenie dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego.

Nowe przepisy nak³adaj¹ na Rad¹ Ministrów obowi¹zek przedstawiania co dwa lata sprawozdania ze
stosowania ustawy.

Ustawa stanie siê niezwykle wa¿nym aktem prawnym dla sektora organizacji pozarz¹dowych, dlatego
uwa¿am, ¿e nale¿y j¹ przyj¹æ i rzetelnie przyst¹piæ do jej realizacji. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest konieczna z kilku wzglêdów.
Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie uregulowañ dotycz¹cych zamykania sk³adowisk odpa-

dów niespe³niaj¹cych wymagañ prawnych, zakazu sk³adania odpadów palnych selektywnie zebranych,
zakazu sk³adowania odpadów ulegaj¹cych biodegradacji selektywnie zebranych, a tak¿e wprowadzenia
œrodków dyscyplinuj¹cych przedsiêbiorców w zakresie wywi¹zywania siê z obowi¹zku sk³adania zbior-
czych zestawieñ danych.

Zmiana ustawy o odpadach wprowadza odrêbne wymagania dla przewoŸnych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
przetwarzania odpadów zawieraj¹cych azbest.

Ustawa precyzuje zasadnicze kwestie gospodarki odpadami, „zasadê bliskoœci” i przepisy dotycz¹ce
miêdzynarodowego przemieszczania odpadów oraz definiuje pojêcie odpadów komunalnych.

Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach karnych, u³atwiaj¹c ich egzekwowanie.
Wiêkszoœæ wprowadzonych poprawek dotyczy dostosowania aktualnie obowi¹zuj¹cej nomenklatury

do pozosta³ych krajowych aktów prawnych oraz zapewnienia spójnoœci z przepisami prawa Unii Europej-
skiej.

Nowelizacja ustawy o odpadach komunalnych jest niezwykle wa¿nym aktem prawnym, dlatego uwa-
¿am, ¿e nale¿y j¹ przyj¹æ i przyst¹piæ do jej realizacji. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Pojêcie wprowadzaj¹cego pojazd definiuje art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji. Wprowadzaj¹cym pojazd jest przedsiêbiorca bêd¹cy producentem pojazdu lub
przedsiêbiorca dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdu. Ustawa wyró¿nia
wiêc trzy grupy wprowadzaj¹cych pojazd: producentów, importerów oraz sprowadzaj¹cych pojazdy
z innego kraju UE.

W art. 4 pkt 6 ustawy zmieniaj¹cej wprowadzono nowe brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy o recyklingu po-
jazdów wycofanych z eksploatacji: „wprowadzaj¹cy pojazd, inny ni¿ wymieniony w art. 10, nie zapewnia
sieci”.

Przepis art. 10 ustawy stanowi, i¿ przepisy art. 6–9 tej¿e ustawy dotycz¹ wprowadzaj¹cych pojazdy wy-
daj¹cych kartê pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym. Zgodnie zaœ z art. 77 ust. 1 producent lub importer nowych pojazdów jest obowi¹zany wydaæ
kartê pojazdu dla ka¿dego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzona regulacja, poprzez dodanie zwrotu „inny ni¿ wymieniony w art. 10” powoduje podzia³
podmiotów zajmuj¹cych siê obrotem pojazdami.

Wyk³adnia gramatyczna takiego przepisu mo¿e wskazywaæ na zawê¿enie krêgu podmiotów zobo-
wi¹zanych do zapewnienia sieci jedynie do producentów i importerów, pomijaj¹c tym samym przedsiê-
biorców dokonuj¹cych wewn¹trzwspólnotowego nabycia pojazdów u¿ywanych. Ci ostatni, w myœl nowej
regulacji, nie bêd¹ mieli mo¿liwoœci zwolnienia siê z op³aty od ka¿dego wprowadzanego na terytorium RP
pojazdu w kwocie 500 z³ na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
poprzez zapewnienie sieci zbierania pojazdów. W mocy pozostaje bowiem obecnie obowi¹zuj¹cy ust. 2
art. 12 ustawy, zgodnie z którym wprowadzaj¹cy pojazd, o którym mowa w ust. 1, który nie zapewnia sie-
ci, oraz podmiot niebêd¹cy przedsiêbiorc¹, który dokonuje wewn¹trzwspólnotowego nabycia lub impor-
tu pojazdu, s¹ obowi¹zani do wniesienia, na odrêbny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej op³aty w wysokoœci 500 z³ od ka¿dego pojazdu wprowadzonego na
terytorium kraju.

Mo¿na prognozowaæ, ¿e na³o¿enie na te podmioty dodatkowej op³aty zwi¹zanej z wewn¹trzwspólnoto-
wym nabyciem pojazdu mo¿e zostaæ zinterpretowane jako ograniczenie w nabywaniu towarów pomiêdzy
krajami Wspólnoty, a tym samym zostaæ uznane za uchybienie zapisom art. 38 Traktatu o Unii Europej-
skiej. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych jest podyktowana kilkoma czynnikami, które

ustawodawca musi uwzglêdniæ. Zaœ wyrazem tego uwzglêdnienia s¹ proponowane tutaj zmiany.
Po pierwsze, nowela ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP jest zwi¹zana z procesem profesjonali-

zacji armii, który rz¹d PO-PSL rozpocz¹³ intensywnie kilkanaœcie miesiêcy temu. Po drugiej, nale¿y do-
stosowaæ rzeczon¹ ustawê do dwóch wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. Jeden z nich neguje prawo
przyznania na podstawie decyzji administracyjnej mieszkania w lokalu nale¿¹cym do Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej osobie, która nie jest w stosunku podleg³oœci s³u¿bowej. Trybuna³ stwierdzi³, ¿e osoby nie
bêd¹ce w stosunku podleg³oœci s³u¿bowej mog¹ korzystaæ z lokali WAM na zasadach typowych cywilno-
prawnych umów najmu. Drugi wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego dotyczy wygaœniêcia z mocy prawa ty-
tu³u prawnego do lokalu i sposobu egzekwowania obowi¹zku opuszczenia lokalu nale¿¹cego do WAM, do
którego tytu³ wygasa z mocy prawa.

Nowa ustawa znosi kilka obowi¹zuj¹cych dot¹d terminów, jak na przyk³ad „¿o³nierz s³u¿by sta³ej”, czy
„kwatera zastêpcza”. Pojawiaj¹ siê równie¿ nowe definicje pojêæ „wspólna kwatera sta³a”, „zajmowanie lo-
kalu”, „s³u¿bowy pokój noclegowy” i „eksploatacja kwatery”. Oprócz zmian terminologicznych ustawa
wprowadza równie¿ wiele zmian proceduralnych. Za najwa¿niejsz¹ z nich nale¿y uznaæ bezpoœrednie
podporz¹dkowanie Ministrowi Obrony Narodowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i likwidacjê Rady
Nadzorczej WAM. Szef MON ma powo³ywaæ prezesa agencji w porozumieniu z ministrem Skarbu Pañ-
stwa. Kontrolê nad agencj¹ sprawowaæ ma minister obrony i uprawnione przez niego osoby.

Ogromnie wa¿ny jest zapis zrównuj¹cy wszystkich ¿o³nierzy zawodowych w prawie do zakwaterowa-
nia. Przejawem tego dzia³ania jest na przyk³ad przydzia³ kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przy-
dzia³ miejsca w internacie lub kwaterze internatowej i wyp³aty œwiadczenia mieszkaniowego, jako pomo-
cy finansowej dla ¿o³nierzy zakwaterowuj¹cych siê we w³asnym zakresie. W ramach zrównywania upra-
wnieñ likwidacji ulega instytucja kwatery funkcjonalnej przys³uguj¹cej dot¹d ¿o³nierzom zajmuj¹cym
kierownicze stanowiska w MON. Wa¿nym punktem ustawy jest wyraŸne zaznaczenie tego, i¿ na podsta-
wie decyzji administracyjnej lokale mo¿na rozdysponowywaæ miêdzy ¿o³nierzy zawodowych, a pozosta³e
osoby maj¹ z nich korzystaæ na podstawie umów cywilnych.

W tym miejscu nale¿y wymieniæ tak¿e wiele nowych istotnych przepisów. Pierwszym z nich jest zakaz
modernizowania kwater przez u¿ytkuj¹cych je ¿o³nierzy. Jest to zapis kontrowersyjny dla wielu osób, je-
dnak nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e ¿o³nierze, czêsto przemieszczani z miejsca na miejsce, ¿¹dali zwrotu
nak³adów poniesionych na modernizacjê kwater, co z kolei bardzo obci¹¿a³o bud¿et agencji. Nowelizacja
reguluje te¿ dok³adnie przepisy dotycz¹ce prawa ¿o³nierza i jego wspó³ma³¿onka do mieszkania w przy-
padku orzeczenia rozwodu. Zlikwidowane zostan¹ tak¿e hotele garnizonowe.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Powy¿ej przedstawione zosta³y najistotniejsze zmiany w ustawie o za-
kwaterowaniu Si³ Zbrojnych RP. Trzeba jeszcze raz przypomnieæ, ¿e nowelizacja jest konieczna, a jej zapi-
sy kompleksowe. Z tych wzglêdów, moim zdaniem, warto j¹ przyj¹æ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie istnieje na œwiecie du¿a ustawa, omawiaj¹ca istotny wycinek ¿ycia spo³ecznego, która nie zawiera-

³aby luk lub pewnego rodzaju niedopowiedzeñ. Sytuacje takie ustawodawca powinien jak najskuteczniej
niwelowaæ i takiemu dzia³aniu s³u¿y w³aœnie nowelizacja ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o sa-
morz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jesteœmy w stanie wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e zostanie odwo³ane pre-
zydium rady gminy, powiatu czy sejmiku danego województwa. Mo¿liwa jest równie¿ rezygnacja ze stano-
wiska wszystkich cz³onków prezydium. Jednak w obecnym porz¹dku prawnym nie ma œrodków zarad-
czych, jesli chodzi o tak¹ sytuacjê, bowiem nie ma komu ustaliæ daty nastêpnej sesji rady gminy b¹dŸ sej-
miku. Dlatego ustawodawca proponuje, by w terminie trzydziestu dni od przyjêcia rezygnacji albo od od-
wo³ania przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych sesjê rady gminy lub sejmiku województwa zwo³a³
wojewoda w celu wyboru przewodnicz¹cego. Do momentu wyboru przewodnicz¹cego posiedzenie prowa-
dzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyrazi³ na to zgodê. Rozwi¹zanie takie jest ze wszech
miar s³uszne, poniewa¿, po pierwsze, likwiduje stan bezczynnoœci organu uchwa³odawczego, po drugie,
wpisuje siê w przepisy dotycz¹ce nadzoru nad organami samorz¹dowymi. Przypomnijmy, ¿e nadzór ten
sprawuje prezes Rady Ministrów, wojewoda, a w sprawach finansowych regionalna izba obrachunkowa.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wydaje mi siê, ¿e proponowane przez ustawodawcê zmiany s¹ s³uszne
i potrzebne, dlatego gor¹co zachêcam Wysok¹ Izbê do ich poparcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Projekt ustawy wprowadza³by zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (DzU

z 2001 r. nr 142 poz. 1591, ze zmianami), w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(DzU z 2001 r. nr 142 poz. 1592, ze zmianami) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie wo-
jewództwa (DzU z 2001 r. nr 142 poz. 1590, ze zmianami). Myœl¹ przewodni¹ proponowanych zmian jest
wzbogacenie tych ustaw o nowe przepisy usprawniaj¹ce dzia³ania rady gminy, rady powiatu, a tak¿e sej-
miku województwa w sytuacji, kiedy przewodnicz¹cy i jego zastêpcy zrzekaj¹ siê jednoczeœnie swoich sta-
nowisk. Nieprzewidywalnoœæ zarówno ludzi, jak i zdarzeñ czêsto potwierdza regu³ê, ¿e przezorny jest za-
wsze ubezpieczony. Bior¹c pod uwagê w³aœnie te aspekty, zmiana ustawy poprzez dodanie nowych prze-
pisów niweluj¹cych szkody i usprawniaj¹cych dzia³ania maj¹ce przywróciæ nale¿yty porz¹dek w przy-
padku zaistnienia takich ewentualnoœci staje siê jednym z najlepszych rozwi¹zañ.

30 grudnia 2007 r. w jednej z gmin mia³o miejsce takie w³aœnie zdarzenie, które znacznie opóŸni³o dzia-
³anie organów rady gminy. Wskutek rezygnacji przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego nie mo¿na by-
³o zwo³aæ sesji rady, podczas której mia³o nast¹piæ wybranie nowych osób na dane stanowiska. W projek-
cie siê proponuje, aby zwo³ywaniem posiedzeñ maj¹cych na celu wybór nowych w³adz zajmowali siê od-
powiedni wojewodowie.

Szanowni Pañstwo! Wprowadzone zmiany ustawy nie poci¹gaj¹ za sob¹ ¿adnych zmian w bud¿ecie
pañstwa. Nie ma te¿ w¹tpliwoœci, ¿e pomagaj¹ zapobiec przysz³ym komplikacjom w tej dziedzinie. Oczy-
wiste jest dla nas to, ¿e rady gmin odgrywaj¹ znacz¹ce role na swoich obszarach. Popieraj¹c zatem zapro-
ponowane zmiany w ustawie, mo¿emy wspomóc te jednostki poprzez nowe przepisy, dziêki którym te nie-
przyjemne ewentualnoœci mog³yby zostaæ za¿egnane w znacznie krótszym czasie.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o sa-

morz¹dzie powiatowym jest konieczna z kilku przyczyn.
Po pierwsze, stanowi ona wa¿ny krok w kierunku wype³niania luki prawnej, która powsta³a w przepi-

sach dotycz¹cych ustaw o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o sa-
morz¹dzie powiatowym. Dziêki nowelizacji, prace rad gminnych, powiatowych czy wojewódzkich nie bê-
d¹ zawieszane lub wstrzymywane, jak to bywa³o niejednokrotnie do tej pory. Nowa ustawa daje pewne
narzêdzie wojewodom. W przypadku, gdy przewodnicz¹cy i wiceprzewodnicz¹cy rad gminnych zostali od-
wo³ani lub zrezygnowali ze swojej funkcji, wojewodowie w terminie trzydziestu dni od tego dnia mog¹
zwo³aæ sesjê rady gminy w celu wybrania nowego przewodnicz¹cego. Do tego czasu sesjom rady gminy
mo¿e przewodniczyæ najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, o ile wyrazi³ na to zgodê. To samo narzê-
dzie ma funkcjonowaæ w przypadku rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Nowe zapisy odbieraj¹ dotychczasowym przewodnicz¹cym i wiceprzewodnicz¹cym mo¿liwoœæ zablo-
kowania sesji, a tym samym daj¹ szansê normalnego funkcjonowania samorz¹dów. Dlatego uwa¿am, ¿e
nale¿y te zapisy przyj¹æ i rzetelnie przyst¹piæ do ich wprowadzania. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o sa-

morz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym.
Nowelizacja dotyczy wyboru przewodnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych rad gmin, rad powiatów i sej-

mików województw w sytuacji odwo³ania lub rezygnacji przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego z ich
funkcji. Dotychczasowy stan prawny uprawnia³ wy³¹cznie te dwa podmioty, przewodnicz¹cego i wice-
przewodnicz¹cego, do zwo³ywania sesji organu stanowi¹cego. To wi¹za³o siê z tym, ¿e w przypadku odwo-
³ania lub rezygnacji tych podmiotów z funkcji i nie powo³ania nowego przewodnicz¹cego na tym samym
posiedzeniu brak by³o podmiotu kompetentnego do zwo³ania kolejnej sesji, to by³a luka prawna. Powodo-
wa³o to powa¿ne komplikacje i utrudnienia skutkuj¹ce wstrzymaniem pracy rady gminy, rad powiatu lub
sejmiku wojewódzkiego, gdy¿ jedynym upowa¿nionym podmiotom do zwo³ania sesji by³ przewodnicz¹cy
lub wiceprzewodnicz¹cy.

Na podstawie informacji od przedstawicieli samorz¹dów wszelkich szczebli stwierdzam, i¿ powy¿sza
luka w prawie w praktyce stwarza³a zagro¿enie poprzez uniemo¿liwienie pracy organów stanowi¹cych
wielu gmin, które w takiej sytuacji nie mia³y mo¿liwoœci zwo³ania sesji lub zwo³ywa³y j¹ z naruszeniem
porz¹dku prawnego. Zgodnie z przed³o¿onym projektem zwo³anie posiedzenia w celu wyboru nowego
przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego przez wojewodê powinno siê odbyæ w ci¹gu trzydziestu dni od
rezygnacji lub odwo³ania osób poprzednio pe³ni¹cych te funkcje. Sesje do czasu wyboru nowego przewo-
dnicz¹cego bêdzie prowadzi³ najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Jestem przekonany, i¿ przedmio-
towa nowelizacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom urzêdników, samorz¹dowców, a tak¿e tych wszyst-
kich, którzy s¹ ¿ywo zainteresowani uproszczeniem i usprawnieniem przepisów i regulacji prawnych.

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pragnê wyraziæ poparcie dla nowelizacji ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym. Nowe re-
gulacje s¹ w pe³ni uzasadnione, s¹ korzystne dla sprawnego funkcjonowania organów stanowi¹cych je-
dnostki samorz¹du terytorialnego.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Indywidualne konta emerytalne, zwane w skrócie IKE, to jeden z trzech filarów emerytalnych. S¹ one
prowadzone przez fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki lub biura maklerskie.
W przeciwieñstwie do dwóch pierwszych filarów emerytalnych (ZUS i OFE) maj¹ one charakter
dobrowolny. Zyski z oszczêdnoœci zgromadzonych na IKE s¹ zwolnione z dziewiêtnastoprocentowego
podatku, tak zwanego podatku Belki. Dobrowolne oszczêdzanie na emeryturê w III filarze mo¿na
rozpocz¹æ ju¿ w wieku szesnastu lat i kontynuowaæ do emerytury.

Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych wyma-
ga³a wprowadzenia zmian w przepisach. W œwietle dotychczas obowi¹zuj¹cych prawo dokonywania
wp³at na indywidualne konto emerytalne przys³uguje osobie fizycznej maj¹cej nieograniczony obowi¹zek
podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej, która ukoñczy³a szesnaœcie lat. Osobom tym przys³uguje
tak¿e prawo do zwolnienia od podatku dochodów z tytu³u gromadzenia oszczêdnoœci na IKE. Zasada nie-
ograniczonego obowi¹zku podatkowego polega na tym, ¿e dane pañstwo ma prawo opodatkowaæ wszyst-
kie dochody osoby podlegaj¹cej tej formie opodatkowania, niezale¿nie od tego, czy osi¹gnê³a ona dochody
w tym pañstwie, czy za granic¹. Niestety, osoby, które posiadaj¹ ograniczony obowi¹zek podatkowy (opo-
datkowaniu podlegaj¹ jedynie dochody faktycznie osi¹gniête w tym pañstwie), nie mog¹ korzystaæ z po-
wy¿szych regulacji. Najbardziej przepisy te dotykaj¹ Polaków, którzy wyjechali do pracy za granicê (tak
zwani nierezydenci). Komisja Europejska dopatrzy³a siê w tym naruszeniu swobody przep³ywu kapita³u
i stwierdzi³a, ¿e jest to niezgodne z prawem wspólnotowym.

W wyniku wprowadzonych zmian ka¿da osoba, która ukoñczy³a szesnaœcie lat, bêdzie mog³a dokony-
waæ wp³at na IKE i skorzystaæ z ulg i zwolnieñ podatkowych zwi¹zanych z oszczêdzaniem pieniêdzy na
przysz³¹ emeryturê. Projekt zmian przewiduje te¿ stworzenie oszczêdzaj¹cym na IKE mo¿liwoœci wy-
st¹pienia z wnioskiem o czêœciowy zwrot œrodków, które wp³acili na swoje konta. Przekazuj¹c te œrodki,
bank doliczy oprocentowanie. Zwrot bêdzie móg³ byæ dokonany wy³¹cznie w formie pieniê¿nej.

Uwa¿am, ¿e wprowadzone zmiany s¹ s³uszne i nale¿y je poprzeæ w g³osowaniu.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych ma na celu

dostosowanie postanowieñ tej ustawy do przepisów prawa wspólnotowego poprzez usuniêcie wskaza-
nych przez Komisjê naruszeñ. Jedna z proponowanych w projekcie zmian prowadzi³aby do uzyskania
przez osoby, które ukoñczy³y szesnasty rok ¿ycia, mo¿liwoœci dokonywania wp³at na IKE.

Doprecyzowuje siê definicje wp³aty, a tak¿e proponuje siê zwiêkszenie zakresu informacji, jakie prze-
kazuje siê przy wyp³acie transferowej albo wyp³acie œrodków zgromadzonych na IKE odpowiedniej insty-
tucji finansowej prowadz¹cej IKE b¹dŸ zarz¹dzaj¹cemu programem emerytalnym, b¹dŸ te¿ do urzêdu
skarbowego. Punkt ten bez w¹tpienia zmniejszy³by liczbê potencjalnych pomy³ek, a tak¿e usprawni³by
czynnoœci wykonywane pomiêdzy danymi podmiotami. Ustalenie kwot, które bêd¹ podlega³y zwrotowi,
stanie siê o wiele ³atwiejsze, przez co zaoszczêdzony zostanie czas pracy, który mo¿na przeznaczyæ na ko-
lejne zajêcia.

Wykazana zosta³a tak¿e chêæ ujednolicenia zasad naliczania oprocentowania w przypadku dokonywa-
nia czêœciowego zwrotu z IKE prowadzonego w formie rachunku oszczêdnoœciowego.

Szanowni Pañstwo, emerytury wzbudzaj¹ ogromne zainteresowanie, gdy¿ to w³aœnie na nie przeciêtny
cz³owiek pracuje przez wiêkszoœæ ¿ycia. Bez w¹tpienia ka¿dy z nas chce zapewniæ sobie godne wp³ywy fi-
nansowe, kiedy to praca nie bêdzie ju¿ mo¿liwa. Przeanalizujmy wiêc wszelkie aspekty projektu i w miarê
mo¿liwoœci systematycznie wprowadzajmy korzystniejsze przepisy, zapewniaj¹c tym samym przysz³ym
seniorom spokojn¹ jesieñ ¿ycia.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany ustawy proponowane w tym punkcie dotycz¹ indywidualnych kont emerytalnych, które sta-

nowi¹ element III filaru systemu emerytalnego. Uczestnictwo w tym filarze daje mo¿liwoœæ oszczêdzania
obywatelom polskim, a za spraw¹ prezentowanych modyfikacji tak¿e Europejczykom w sposób zarówno
dobrowolny, jak i nieopodatkowany, gdy¿ zyski ze œrodków zgromadzonych na IKE s¹ zwolnione z dzie-
wiêtnastoprocentowego podatku. Przekazywanie czêœci œrodków finansowych z prywatnego bud¿etu po-
zwoli na bezpieczniejsze spogl¹danie w przysz³oœæ i zabezpieczenie sytuacji finansowej w okresie emery-
talnym, dlatego te¿ warto ulepszaæ przepisy ustawowe tak, aby stwarzaæ obywatelom jak najlepsze wa-
runki i mo¿liwoœci oszczêdzania poza tradycyjnym systemem emerytalnym.

Kwesti¹, która zas³uguje na szczególn¹ uwagê, jest zmiana dotycz¹ca prawa do wp³at na IKE, przys³u-
guj¹ca do tej pory osobom fizycznym powy¿ej szesnastego roku ¿ycia, posiadaj¹cym nieograniczony obo-
wi¹zek podatkowy. Wprowadzane zmiany szerzej definiuj¹ dokonuj¹cego wp³at, bo tylko jako osobê fizy-
czn¹, która ukoñczy³a szesnaœcie lat. Uwa¿am, ¿e powy¿sze udogodnienia w sposób bardziej otwarty po-
zwol¹ dokonywaæ wp³at na IKE osobom, które nie korzystaj¹ w pe³ni z obowi¹zku podatkowego b¹dŸ nie-
rezydentom Rzeczypospolitej, którzy spe³ni¹ obowi¹zek podatkowy w innym kraju Wspólnoty lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego. Poszerzenie wachlarza osób maj¹cych mo¿liwoœæ dokonywania wp³at
na IKE zgodne jest z realizacj¹ jednej z czterech g³ównych zasad obowi¹zuj¹cych w ramach Unii Europej-
skiej, a mianowicie zasady swobodnego przep³ywu kapita³u. Rzeczpospolita Polska, dokonuj¹c zmian,
wype³ni obowi¹zki spoczywaj¹ce na niej jako jednym z cz³onków Wspólnoty, zatem zmiany proponowane
w tym punkcie s¹ de facto nieuniknione.

Szczegó³owo zdefiniowano równie¿ wp³aty oraz czêœciowy zwrot. Zobligowano instytucje finansowe do
przekazania przy wyp³acie transferowej albo wyp³acie œrodków zgromadzonych na IKE informacji nastê-
pnej instytucji finansowej prowadz¹cej IKE, urzêdowi skarbowemu lub zarz¹dzaj¹cemu programem
emerytalnym. Pozytywnym aspektem tych zmian jest u³atwienie kolejnym instytucjom finansowym
ustalenia wartoœci, która ma podlegaæ zwrotowi. S¹dzê, ¿e to w konsekwencji pozwoli na minimalizacjê
czasu na wyliczenie zwrotu b¹dŸ znacz¹co wyeliminuje ewentualne pomy³ki w wyliczaniu zwrotu.

Proponowane zmiany nios¹ ze sob¹ unifikacjê polskiego porz¹dku prawnego, jego ujednolicenie z po-
rz¹dkiem europejskim oraz uproszczenie i szczegó³owe okreœlenie podstawowych pojêæ, co pozwoli
w sposób bardziej przejrzysty funkcjonowaæ indywidualnym kontom emerytalnym.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgoda na ratyfikacjê omawianej umowy przez Wysoki Senat spowoduje szereg pozytywnych posuniêæ.

Po pierwsze, przyczyniamy siê do poprawienia i ulepszenia akwakultury zaniedbanych dot¹d akwenów
wielu naszych mórz. Po drugie, intensyfikujemy wspó³pracê miêdzynarodow¹ na kolejnym istotnym po-
lu. Wreszcie po trzecie, finalizujemy dzia³ania podjête jeszcze przez rz¹d Jerzego Buzka dziesiêæ lat temu.

Miêdzynarodowa Agencja Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej ma przede wszys-
tkim dostarczaæ informacji na temat marketingu ryb oraz promowaæ handel. Ma tak¿e przyczyniaæ siê do
rozwoju rybo³ówstwa zgodnie z popytem na rynku rybnym oraz popieraæ umowy partnerskie i partner-
stwo prywatne w dziedzinie rybo³ówstwa i akwakultury. Ma równie¿ przyczyniaæ siê do polepszenia jako-
œci rybo³ówstwa i jego modernizacji, zrównowa¿enia dostaw produktów rybnych, jak najlepszego zorga-
nizowania eksportu produktów rybnych w regionie i poza nim oraz promowania wspó³pracy gospodarczej
w sektorze rybnym miêdzy cz³onkami agencji.

Œrodki na realizacjê powy¿szych celów Eurofish pozyskuje przede wszystkim ze sk³adek cz³onkow-
skich, œwiadczonych odp³atnie us³ug i darowizn.

Agencja dzia³a przez swój g³ówny organ, a mianowicie Radê Zarz¹dzaj¹c¹, w której sk³ad wchodz¹ re-
prezentanci wszystkich krajów cz³onkowskich. Cz³onkami Eurofish mog¹ byæ wszystkie pañstwa euro-
pejskie oraz pañstwa spoza Europy i regionalne organizacje integracji gospodarczej utworzone przez
pañstwa europejskie.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, myœlê, ¿e argumenty, które przedstawi³em na pocz¹tku swego przemó-
wienia, oraz wa¿kie cele, jakie stawia przed sob¹ Miêdzynarodowa Agencja Rozwoju Rybo³ówstwa w Eu-
ropie Wschodniej i Œrodkowej, bêd¹ stanowi³y wystarczaj¹c¹ rekomendacjê dla wyra¿enia przez Wysok¹
Izbê zgody na ratyfikacjê omawianej umowy. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego zapytaniami i uwagami zwracam siê do Pa-

ni z uprzejm¹ proœb¹, aby zwrócono uwagê na nastêpuj¹cy problem.
Po zg³oszeniu siê pacjenta do lekarza reumatologa, który nie zdiagnozuje u niego od razu przyczyn cho-

roby, lekarz musi skierowaæ pacjenta do szpitala na podstawowe badania w tym zakresie. Informuje przy
tej okazji, ¿e pacjent musi zostaæ w szpitalu minimum trzy doby, aby Narodowy Fundusz Zdrowia zap³aci³
za te badania, które de facto trwaj¹ nieca³y dzieñ. Po tych krótkich badaniach pacjent móg³by wed³ug le-
karza spokojnie wróciæ do domu, ale niestety nie mo¿e. Pobyt w szpitalu w tym przypadku wydaje siê byæ
zupe³nie nieuzasadniony, chocia¿by ze wzglêdów na koszty, które szpital w zwi¹zku z pobytem pacjenta
musi ponieœæ.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie, czy nie warto by³oby zmieniæ sposób
refundacji badañ tego typu, aby pacjent móg³ wróciæ do domu i nie nara¿aæ szpitala na dodatkowe koszty,
zwi¹zane na przyk³ad z dostarczeniem indywidualnych leków, jakie pacjent musi za¿ywaæ, a których do
szpitala wnieœæ nie mo¿e, czy te¿ z przygotowaniem posi³ków. Czy Ministerstwo Zdrowia dostrzega powy-
¿szy problem? A jeœli tak, to w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, pro-

sz¹c o wsparcie dzia³añ zmierzaj¹cych do jak najszybszej realizacji drogi ekspresowej S11 przez wpisanie
jej do sieci TEN-T.

Wpisanie drogi S11 do sieci TEN-T da mo¿liwoœæ pozyskania œrodków na dostosowanie jej do parame-
trów trasy ekspresowej, a zatem szybsze jej przebudowanie wed³ug standardów unijnych. Skutkiem takiej
decyzji bêdzie nie tylko usprawnienie po³¹czeñ miêdzyregionalnych, ale bardziej dynamiczny rozwój gospo-
darczy na obszarze ³¹cznie osiemdziesiêciu jednostek samorz¹dowych po³o¿onych wzd³u¿ tej drogi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Po pierwsze, jak w najbli¿szym okresie wygl¹daj¹ plany inwestycyjne w stosunku do drogi S11 w Wiel-

kopolsce?
Po drugie, na jakim poziomie zaawansowania jest wpisanie drogi S11 do transeuropejskiej sieci trans-

portowej TEN-T?
Po trzecie, kiedy nale¿y spodziewaæ siê nowej sieci TEN-T zatwierdzonej przez Komisjê Europejsk¹?

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mia³em okazjê ju¿ dwukrotnie sk³adaæ oœwiadczenia dotycz¹ce prac nad wprowadzeniem ma³ego ru-

chu przygranicznego miêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹ i terminu jego wprowadzenia. Kolejne odpowiedzi wska-
zywa³y na postêp przygotowañ do zawarcia tego porozumienia, co mo¿e prowadziæ do wniosku o szybkim
wprowadzeniu tego ruchu.

Uprzejmie proszê o informacje o aktualnym stanie prac dotycz¹cych ma³ego ruchu przygranicznego
miêdzy Polsk¹ i Bia³orusi¹. Jednoczeœnie proszê o wymienienie gmin z powiatu bialskiego i parczewskiego,
które zostan¹ nim objête, oraz odpowiedŸ na pytanie, czy bêdzie to dotyczyæ miasta Bia³a Podlaska.

Z powa¿aniem
Józef Bergier
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê dotycz¹c¹ zamierzeñ resortu oraz Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji Beskidzkiej Drogi Integracyjnej. Jako
parlamentarzyœci jesteœmy nieustaj¹co indagowani, pytani przez samorz¹dy poszczególnych gmin o losy
inwestycji. Kierowane s¹ do nas ró¿ne wyst¹pienia i apele (w za³¹czeniu), czêsto zawieraj¹ce odmienne
oczekiwania.

Bardzo proszê Pana Ministra o przedstawienie jednoznacznego stanowiska dotycz¹cego przysz³oœci
inwestycji pod nazw¹ Beskidzka Droga Integracyjna.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê na temat zaawansowania prac zwi¹za-

nych z nowelizacj¹ ustawy o towarzystwach budownictwa spo³ecznego.
Zarówno w œrodowiskach mieszkañców, jak i administratorów TBS doœæ powszechne jest oczekiwanie na

zmiany zmierzaj¹ce do przeniesienia prawa w³asnoœci, zwi¹zane z wczeœniejsz¹ sp³at¹ kredytu. Stawiane jest
tak¿e pytanie o przysz³oœæ TBS i mo¿liwoœæ kredytowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bêdê bardzo wdziêczny za informacje i podanie ewentualnych terminów wejœcia w ¿ycie proponowa-
nych zmian.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Pañstwa Jana Burego

Szanowny Panie Ministrze!
Od pewnego czasu docieraj¹ do mnie niepokoj¹ce sygna³y dotycz¹ce procesu prywatyzacji spó³ki Che-

mobudowa – Kraków SA. Chodzi nie tylko o uniewa¿nienie kolejnego ju¿ procesu prywatyzacji, ale tak¿e
o plan podzia³u spó³ki na mniejsze czêœci w celu ich sprzeda¿y. Pracownikom Chemobudowy wci¹¿ nie-
znany jest sposób, w jaki Ministerstwo Skarbu Pañstwa zamierza zabezpieczyæ ich prawa do pracy i nie-
odp³atnego nabycia nale¿nych im akcji.

Przez prawie dwiadzieœcia lat by³em dyrektorem do spraw ekonomicznych i finansowych, cz³onkiem
zarz¹du, a tak¿e prokurentem Chemobudowy. Niewiele osób z podobn¹ do mojej wiedz¹ o historii i aktu-
alnej sytuacji firmy mo¿e z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, ¿e spó³ka znajduje siê w dobrej kondycji
ekonomicznej, generuje zyski i utrzymuje p³ynnoœæ finansow¹.

Wobec tych faktów nie mo¿e dziwiæ zaniepokojenie pracowników Chemobudowy planami Minister-
stwa Skarbu Pañstwa. Uwa¿am, ¿e tak wa¿ny temat winien byæ przedmiotem powa¿nych analiz i g³êbo-
kiego zastanowienia. Z pewnoœci¹ przys³u¿y³oby siê temu ewentualne spotkanie Pana Ministra z przed-
stawicielami za³ogi Chemobudowy – Kraków SA, o które proszê w jej i swoim imieniu.

Jestem przekonany, ¿e takie spotkanie, tak¿e z udzia³em zarz¹du spó³ki, pozwoli na wypracowanie
konsensusu i prywatyzacjê Chemobudowy w warunkach tak zwanego spokoju spo³ecznego, na którym,
jak s¹dzê, zale¿y wszystkim zainteresowanym stronom.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielu rolników z niecierpliwoœci¹ oczekuje decyzji zwi¹zanej z uruchomieniem naboru wniosków o re-

nty strukturalne. Min¹³ rok 2009, a nadal nie ma konkretów. Informacje przekazywane przez pracowni-
ków ARiMR oraz publikacje w prasie rolniczej wskazuj¹, i¿ mo¿emy siê spodziewaæ uruchomienia progra-
mu i naboru wniosków w najbli¿szym czasie, lecz rolnicy trac¹ cierpliwoœæ, czemu zreszt¹ trudno siê dzi-
wiæ.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem: kiedy ministerstwo zamierza uruchomiæ program,
kiedy zostan¹ okreœlone kompletne zasady jego realizowania oraz kiedy ARiMR rozpocznie nabór wnios-
ków?

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ pana Edwarda Tomczaka, przewodnicz¹cego Rady Gminy Daszyna, zwracam

siê z proœb¹ o wyjaœnienie pewnej sprawy.
Dnia 9 lipca 2009 roku wojewoda ³ódzki poinformowa³a Radê Gminy w Daszynie, ¿e skierowa³ pismo

do premiera RP z wnioskiem o rozwi¹zanie rady gminy. Pismo wojewody za³¹czam. Okaza³o siê jednak, ¿e
wniosek wojewody skierowany zosta³ nie do premiera, lecz do MSWiA. Wp³yn¹³ on do MSWiA w pier-
wszych dniach lipca 2009 roku. Do dnia dzisiejszego rada gminy nie otrzyma³a ¿adnej informacji o ewen-
tualnych podjêtych przez MSWiA krokach dotycz¹cych rozwi¹zania rady.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie tej wa¿nej dla Rady Gminy w Daszynie sprawy.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do minister eduka-
cji narodowej Katarzyny Hall

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Minister!
Niedawno w szko³ach jêzykowych protesty wywo³a³ przygotowany przez Ministerstwo Finansów pro-

jekt ustawy o podatku od towarów i us³ug przewiduj¹cy wprowadzenie podatku VAT dla us³ug szkolenio-
wych.

Z satysfakcj¹ przyj¹³em wiadomoœæ, ¿e ostatecznie resort wycofa³ siê z tych planów. Zgadzam siê z opi-
ni¹, ¿e ob³o¿enie us³ug szkoleniowych podatkiem VAT oznacza³oby znacz¹c¹ podwy¿kê cen kursów. To
natychmiast spowodowa³oby spadek zainteresowania nimi, co w efekcie negatywnie wp³ynê³oby na po-
ziom edukacji spo³eczeñstwa, a tak¿e spowodowa³oby przeniesienie nauczania jêzyków obcych do szarej
strefy, bo mia³yby one postaæ korepetycji.

W projekcie przewidziano jednak, ¿e zwolnienie z podatku otrzymaj¹ tylko te placówki, którym zosta-
nie przyznana akredytacja kuratorium oœwiaty. Dostrzegam zagro¿enia wynikaj¹ce z takiego uregulowa-
nia. Podzielam bowiem opiniê osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ szkoleniow¹, które argumentuj¹, ¿e uza-
le¿nienie zwolnienia z VAT od uzyskania akredytacji spowoduje regulowanie rynku szkó³ jêzykowych
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jakakolwiek ingerencja i kontrola wolnego rynku przez instytu-
cje administracji pañstwowej sprawia, ¿e walka konkurencyjnych firm, maj¹ca bezpoœrednie prze³o¿enie
na jakoœæ œwiadczonych us³ug, zostaje zahamowana. Ponadto w tym konkretnie przypadku akredytacja
nie bêdzie sprawdzaæ jakoœci nauczania, a jedynie programy, kwalifikacje lektorów oraz warunki lokalo-
we. Bêdzie to stanowiæ jakiegoœ rodzaju gwarancjê jakoœci dla s³uchaczy, ale faktycznie nie wp³ynie bez-
poœrednio na poziom nauczania, a z pewnoœci¹ na³o¿y na szko³y dodatkowe obowi¹zki.

Kolejne moje obawy zwi¹zane s¹ z tym, ¿e wprowadzenie w ¿ycie postanowieñ ustawy mo¿e okazaæ siê
utrudnione ze wzglêdu na nieprzygotowanie kuratorów do dzia³añ zwi¹zanych z udzieleniem akredytacji,
tym bardziej ¿e w myœl za³o¿eñ projektu akredytacjom podlegaj¹ nie ca³e oœrodki szkoleniowe, ale po-
szczególne oferowane przez nie kursy. Zwiêkszy to znacz¹co liczbê przeprowadzanych procedur i wyda-
wanych decyzji, nie tylko utrudniaj¹c pracê kuratoriów, ale tak¿e skutecznie zniechêcaj¹c niektóre pla-
cówki do organizacji kursów. Co wiêcej, akredytacji podlegaæ maj¹ zajêcia, które odbywa³y siê w poprzed-
nim roku. To oznacza, ¿e wprowadzony na przyk³ad do szko³y jêzykowej nowy jêzyk lub rodzaj kursu
w pierwszym roku jego prowadzenia bêdzie jeszcze podlega³ opodatkowaniu i dopiero po roku szko³a bê-
dzie mog³a uzyskaæ na niego akredytacjê. Prze³o¿y siê to na jego pocz¹tkow¹ wy¿sz¹ cenê, co z pewnoœci¹
stanowiæ bêdzie barierê dla niektórych klientów oœrodków szkoleniowych.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi na pytania.
Czy w Ministerstwie Finansów dostrzega siê wskazane przez mnie zagro¿enia, a jeœli tak, to jak zamie-

rza siê im zapobiec?
Czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej dostrzega siê wskazane przez mnie zagro¿enia, a jeœli tak, to

jak zamierza siê im zapobiec?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 47. posiedzenia Senatu 287



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zosta³em poinformowany o niepokoj¹cej praktyce oddzia³ów Pañstwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, które to negatywnie weryfikuj¹ wnioski z³o¿one w ramach programu
„Pegaz obszar C” o dofinansowanie zakupu wózka o napêdzie elektrycznym. Z niepokojem przyj¹³em infor-
macje na temat argumentacji, jaka przedstawiana jest wnioskodawcom. Otó¿ odmowa dofinansowania wóz-
ka podyktowana jest przekroczeniem wieku aktywnoœci zawodowej przez wnioskodawcê.

Pragnê zauwa¿yæ, i¿ w przedmiotowej sprawie dopatrzyæ siê mo¿na przejawu dyskryminacji ze wzglê-
du na wiek, której to zakaz wyra¿ony jest wprost w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP.

W zwi¹zku z tym bardzo proszê o wyjaœnienie, czym podyktowana jest odmowa tej grupie adresatów
prawa do ubiegania siê o pomoc. Jednoczeœnie bardzo proszê o nakreœlenie, jakie s¹ formy i skala wspar-
cia w ramach innych programów PFRON.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do minister zdrowia Ewy
Kopacz

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister!
Domowe hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku dzia³a od marca 2009 r. Obecnie opiekuje siê ono dzie-

wietnaœciorgiem dzieci z ca³ego województwa podlaskiego. Najm³odsze z nich maj¹ zaledwie kilka miesiê-
cy. W szczególnoœci s¹ to dzieci z chorobami genetycznymi, metabolicznymi oraz chorobami, które po-
wsta³y w wyniku urazów oko³oporodowych.

Hospicjum zatrudnia czterech lekarzy, cztery pielêgniarki i dwie rehabilitantki. Z placówk¹ wspó³pra-
cuje te¿ ksi¹dz prawos³awny. Brakuje psychologa i ksiêdza katolickiego. Hospicjum pomaga nie tylko
dzieciom, ale tak¿e rodzicom chorych dzieci – zatrudnione pielêgniarki ucz¹ pielêgnacji, dostarczaj¹
sprzêt, pomagaj¹ za³atwiaæ ró¿ne formalnoœci. Jeœli dziecko wymaga specjalistycznych konsultacji, tra-
fia do szpitala, a wówczas te¿ jest obecna przy nim pielêgniarka z hospicjum.

Opieka nad chorymi dzieæmi i ich rodzinami œwiadczona przez hospicjum jest ca³kowicie bezp³atna.
Hospicjum jest finansowane z wp³ywów Fundacji „Pomó¿ im”, prywatnych dotacji, przekazywanego 1%
podatku, œrodków zebranych podczas publicznych kwest oraz kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia. £¹czne œrodki z wy¿ej wymienionych Ÿróde³ dochodu hospicjum pokrywaj¹ jedynie oko³o 30%
miesiêcznych wydatków. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje finansowanie dotycz¹ce
jedynie dwanaœciorga z dziewietnaœciorga podopiecznych. Tak¿e w najbli¿szej przysz³oœci nie zapowiada
siê na wy¿szy kontrakt. Jednak¿e potrzeby bia³ostockiego hospicjum s¹ znacznie wiêksze. Nie mo¿na
ograniczaæ liczby przyjmowanych pacjentów. Hospicjum zosta³o powo³ane do ¿ycia po to, by pomagaæ jak
najwiêkszej liczbie nieuleczalnie chorych dzieci. Narodowy Fundusz Zdrowia nie powinien z góry zak³a-
daæ, za ilu pacjentów w danym roku zap³aci, a kontrakt powinien dotyczyæ wszystkich objêtych opiek¹
hospicjum. Nie wolno bowiem z urzêdu ograniczaæ liczby pacjentów, którymi placówka mo¿e siê opieko-
waæ – na tyle dzieci, ile ich umiera, powinien opiewaæ podpisany kontrakt. Nale¿y wiêc zdecydowanie
zwiêkszyæ finansowanie wy¿ej wymienionej placówki.

Bior¹c pod uwagê to, i¿ dotychczasowa polityka Narodowego Funduszu Zdrowia powoduje pogorsze-
nie i ograniczenie opieki nad nieuleczalnie chorymi dzieæmi, zwracam siê do Pana Premiera oraz Minister
Zdrowia o udzielenie odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1.Czymo¿liwe jest zwiêkszenie finansowania takichplacówek jakdomowehospicjumdladzieciwBia³ym-
stoku, tak aby nie musia³y one odmawiaæ przyjmowania kolejnych chorych pacjentów? Je¿eli tak, to proszê
o wskazanie, w jakim terminie oraz w jakim zakresie zostan¹ podjête dzia³ania zmierzaj¹ce do tego.

2. Na jakiej podstawie prawnej Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera spoœród wszystkich chorych dzie-
ci jedne, którym sfinansuje opiekê sprawowan¹ przez hospicjum, a odmawia jej innym?

Proszê o dok³adne przyjrzenie siê opisanemu problemowi oraz spowodowanie objêcia przez Narodowy
Fundusz Zdrowia finansow¹ opiek¹ wszystkich umieraj¹cych dzieci, którym wsparcia udzielaj¹ placów-
ki takie jak hospicjum dla dzieci w Bia³ymstoku.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do minister pracy i polityki spo³ecznej
Jolanty Fedak

Szanowne Panie Minister!
Chcia³bym ponownie poruszyæ kwestiê tzw. becikowego, którego dotyczy³o moje oœwiadczenie sena-

torskie z 22 kwietnia 2009 r. z³o¿one na 31. posiedzeniu Senatu RP. Dotyczy³o ono wprowadzonych
w prawie pracy zmian wprowadzonych ustaw¹ z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz
innych ustaw, a mianowicie obowi¹zku udokumentowania przez matki pozostawania w czasie ci¹¿y pod
opiek¹ medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y do porodu.

W odpowiedzi na wymienione oœwiadczenie (z dnia 25 maja 2009 r. nr MZ-ZP-D-070-14771-1/KC/09)
pani minister Ewa Kopacz wskaza³a, co zacytujê.

„Planuje siê, ¿e rozporz¹dzenie (Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹
w ci¹¿y) wejdzie w ¿ycie z dniem wymogu przedstawienia zaœwiadczeñ lekarskich, tj. od dnia 1 listopa-
da 2009 r. Oznacza to, ¿e aby nabyæ prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziec-
ka lub jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka, kobieta bêdzie musia³a udokumento-
waæ pozostawanie pod opiek¹ lekarsk¹ (w ustawie jest: opiek¹ medyczn¹) po dniu 1 listopada 2009 r.
Kobieta, której 10. tydzieñ ci¹¿y bêdzie przypada³ po dniu 31 paŸdziernika 2009 r., nabêdzie prawo do
œwiadczeñ po przedstawieniu zaœwiadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opiek¹ od dnia 10. tygo-
dnia ci¹¿y do dnia porodu. Natomiast kobieta, która po dniu 31 paŸdziernika 2009 r. bêdzie w ci¹¿y
d³u¿ej ni¿ 10 tygodni, nabêdzie prawo do œwiadczeñ bez przedstawiania takiego zaœwiadczenia. Wyni-
ka to z tego, ¿e wymóg pozostawania pod opiek¹ lekarsk¹ od 10. tygodnia ci¹¿y do dnia porodu, wpro-
wadzony z dniem 1 listopada 2009 r., nie bêdzie jej dotyczy³. Nie bêdzie ona mog³a bowiem dokumento-
waæ pozostawania pod okreœlon¹ form¹ opieki medycznej od dnia 10. tygodnia ci¹¿y, skoro dopiero od
dnia 1 listopada 2009 r. wejd¹ w ¿ycie przepisy okreœlaj¹ce te formy opieki medycznej, a przepisy usta-
wy wymagaj¹ pozostawania pod tak¹ opiek¹ od 10. tygodnia ci¹¿y i taka informacja znajdzie siê w za-
œwiadczeniu lekarskim.

Przytoczona interpretacja przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzinnych wskazuje, ¿e kobiety, które
zajd¹ w ci¹¿ê do sierpnia w³¹cznie, nie bêd¹ musia³y przedstawiaæ zaœwiadczeñ o pozostawaniu pod opie-
k¹ medyczn¹ w celu uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, tzw. becikowego.”

Przedstawiona odpowiedŸ ca³kowicie by mnie usatysfakcjonowa³a, gdyby nie zg³aszaj¹cy siê do mnie wybor-
cy wskazuj¹cy na odmienne ni¿ wymienione przez Pani¹ Minister interpretowanie przedmiotowych zmian.

Ponadto odmienna interpretacja wymienionych przepisów znajduje siê na oficjalnej stronie Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w dziale „Aktualnoœci” z dnia 26 listopada 2009 r. (link:
http://www.mpips.gov.pl/index.php? gid=5&news_id=1612).

Zamieszczona tam informacja jest nastêpuj¹ca: „Wymóg do³¹czenia do wniosku o jednorazow¹ zapo-
mogê z tytu³u urodzenia dziecka oraz o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka za-
œwiadczenia lekarskiego dotyczy wniosków sk³adanych od 1 listopada 2009 r. bez wzglêdu na termin uro-
dzenia dziecka”. Tym samym matki, które urodzi³y dziecko przed 1 listopada (np. w styczniu, lutym, mar-
cu itd.), a z³o¿y³y wniosek po 1 listopada 2009 r. (mog¹ to zrobiæ do 12 miesiêcy po porodzie), musz¹ we-
d³ug Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej przed³o¿yæ zaœwiadczenie lekarskie. Interpretacja Minister-
stwa Pracy i Polityki Spo³ecznej zasadniczo ró¿ni siê od przedstawionej mi interpretacji Pani Minister
Zdrowia.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pañ Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Która interpretacja wymienionych przepisów powinna byæ wdro¿ona w ¿ycie: czy przedstawiona

mi przez Minister Zdrowia, Pani¹ Ewê Kopacz, zgodnie z któr¹ „kobiety, które zajd¹ w ci¹¿ê do sierpnia
w³¹cznie, nie bêd¹ musia³y przedstawiaæ zaœwiadczeñ o pozostawaniu pod opiek¹ medyczn¹ w celu
uzyskania dodatku z tytu³u urodzenia dziecka, tzw. becikowego”, czy te¿ Minister Pracy i Polityki Spo³e-
cznej, Pani Jolanty Fedak, zgodnie z któr¹ „wymóg do³¹czenia do wniosku o jednorazow¹ zapomogê z ty-
tu³u urodzenia siê dziecka oraz o dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka zaœwiadcze-
nia lekarskiego dotyczy wniosków sk³adanych od 1 listopada 2009 r. bez wzglêdu na termin urodzenia
dziecka”?

2. Dlaczego interpretacja przepisów obu ministrów znajduj¹cych siê w jednym rz¹dzie jest tak zna-
cz¹co odmienna?
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3. Je¿eli stanowisko przedstawione przez Pani¹ Minister Fedak na oficjalnej stronie ministerstwa jest
wi¹¿¹ce, dlaczego ustawa ma dzia³aæ wstecz, to znaczy, dotyczyæ kobiet, których 10. tydzieñ ci¹¿y przy-
pad³ przed 1 listopada 2009 r., tj. dat¹ wejœcia w ¿ycie kwestionowanych przepisów? Proszê podaæ mi
podstawê prawn¹ wstecznego dzia³ania wy¿ej wymienionej ustawy.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Z doniesieñ prasowych wynika, i¿ w dniu 10 grudnia w Moskwie Polska i Rosja uzgodni³y treœæ porozu-
mienia miêdzyrz¹dowego w sprawie dostaw rosyjskiego gazu do Polski. Aby jednak dostawy dosz³y do
skutku, rz¹dy Polski i Rosji musz¹ jeszcze podpisaæ uzgodnion¹ umowê, a spó³ki Gazprom oraz Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – kontrakt. W ramach tego kontraktu ma nast¹piæ zwiêkszenie dostaw
gazu do 10,2 miliarda m3 rocznie oraz przed³u¿enie ich do 2037 r.

Do opinii publicznej trafi³o wiele zafa³szowanych informacji o procesie negocjacyjnym w sprawie anek-
su do umowy miêdzyrz¹dowej i kontraktu na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Niejasnoœci, niedomó-
wienia, niepe³ne informacje i wreszcie nieprawdziwe dane dotycz¹ce cen i rozliczeñ gazowych podawane
podczas wspólnych negocjacji przez osoby z PGNiG, tak aby stworzyæ wra¿enie, ¿e Polska p³aci wiêcej za
gaz, wzbudzi³y du¿e zaniepokojenie wœród Polaków. Jak to mo¿liwe, ¿e w przypadku tak wa¿nego kon-
traktu dochodzi do sabota¿u, do dzia³añ na szkodê pañstwa?

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Premiera z zapytaniem, kiedy dojdzie do wi¹¿¹cych
uzgodnieñwzakresiewzajemnychrozliczeñ ipowi¹zañmiêdzyPGNiG iGazpromem.Na jakimetapie znajdu-
j¹ siê obecnie negocjacje Polski z Rosj¹ w sprawie podpisania nowego kontraktu na zakup gazu?

Wœród zagro¿eñ bezpieczeñstwa narodowego maj¹cych charakter zewnêtrzny najwiêksze znaczenie
ma uzale¿nienie polskiej gospodarki od dostaw surowców energetycznych z jednego Ÿród³a. Jak twierdzi
rz¹d Polski, aby temu zagro¿eniu przeciwdzia³aæ, d¹¿y siê m.in. do zapewnienia alternatywnych Ÿróde³
energii i zró¿nicowanego zaopatrzenia w surowce energetyczne. Dywersyfikacjê dostaw zapewniæ ma
m.in. budowa terminala LNG w Œwinoujœciu. Kontrakt na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej nasuwa
g³êbokie w¹tpliwoœci co do tego, czy przed³u¿enie umowy miêdzyrz¹dowej o dwadzieœcia siedem lat bê-
dzie sukcesem, czy tylko zwi¹zaniem Polski niekorzystnym politycznym zobowi¹zaniem a¿ do roku 2037.
Zwiêkszone dostawy gazu z Rosji po roku 2014 bêd¹ znacz¹co utrudnia³y wykorzystanie mo¿liwoœci ter-
minala w Œwinoujœciu dla rzeczywistego zró¿nicowania Ÿróde³ dostaw gazu do Polski. W tej sytuacji ter-
minal mo¿e staæ siê wprawdzie zawsze potrzebnym, ale tylko zabezpieczeniem na wypadek kryzysów
w dostawach z Rosji. Pozostawienie zasady indeksowania ceny gazu w stosunku do ropy naftowej, zasa-
da take or pay oraz obowi¹zuj¹cy do roku 2037 zakaz reeksportu stawiaj¹ stronê polsk¹ w bardzo nieko-
rzystnej sytuacji. Polska w dalszym ci¹gu nie bêdzie te¿ mia³a praktycznie ¿adnych korzyœci z tytu³u prze-
sy³u na Zachód prawie 30 miliardów m3 gazu.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ w imieniu wyborców zapytujê, dlaczego w tak wa¿nej sprawie po-
mija siê polsk¹ racjê stanu, a nawet, jak twierdzi wielu z nich, prowadzi siê dzia³ania godz¹ce w podstawy
bezpieczeñstwa.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Niepokoj¹ce s¹ doniesienia prasowe o kontrowersyjnych zapisach, jakie maj¹ znaleŸæ siê w nowelizacji
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, w tym
ustawy o bibliotekach.

Obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa zakazuje ³¹czenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami oraz bib-
liotekami szkolnymi i pedagogicznymi. Ponadto bibliotek szkolnych i pedagogicznych nie mo¿na ³¹czyæ,
dzieliæ ani likwidowaæ.

W przygotowywanym projekcie proponuje siê uchyliæ ten zakaz i umo¿liwiæ wszystkim bibliotekom
³¹czenie siê z oœrodkami kultury, muzeami czy innymi bibliotekami. Ma to obni¿yæ koszty i zwiêkszyæ
efektywnoœæ.

Wed³ug Polskiego Zwi¹zku Bibliotek takie ³¹czenie mo¿e zablokowaæ rozwój bibliotek. Ich dzia³alnoœæ
nie jest dla w³adz samorz¹dowych priorytetowa, mo¿e dojœæ do ciêcia kosztów w³aœnie kosztem bibliotek.
Bibliotekarze obawiaj¹ siê powrotu do sytuacji sprzed 2000 r., kiedy biblioteki publiczne mo¿na by³o
przekszta³caæ. £¹czono je z bibliotekami szkolnymi, domami kultury, muzeami, a nawet oœrodkami spor-
tu i rekreacji. W ten sposób samodzielnoœæ utraci³o kilkaset placówek. W wiêkszoœci przypadków biblio-
teki przestawa³y siê rozwijaæ, traci³y rozdzielane centralnie œrodki na zakupy i sprzêt. Wiele wypad³o
z ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, która umo¿liwia wymianê informacji i materia³ów.

Œrodowisko bibliotekarzy jest zaniepokojone, gdy¿ obawia siê, ¿e wprowadzenie tego zapisu spowodu-
je ciêcia finansowe przeprowadzane przez centralne instytucje lub samorz¹dy, a co za tym idzie zmniej-
szenie iloœci niedochodowych bibliotek. Niew¹tpliwie planowane rozwi¹zania prawne mog¹ stworzyæ sy-
tuacjê, w której biblioteki szkolne mog¹ byæ zdominowane przez biblioteki publiczne i zlikwidowane, a te
z ma³ych wiejskich miejscowoœci bêd¹ doprowadzone do upadku. Nale¿y dostrzec, i¿ biblioteki w œrodo-
wiskach wiejskich czêsto s¹ jedynymi oœrodkami kultury, nie ma tam kin, teatrów. Dzieci i m³odzie¿,
a tak¿e osoby doros³e przy braku innych form kultury czêsto korzystaj¹ z bibliotek.

Zastanawiaj¹ce jest, i¿ w obecnych czasach, przy spadku czytelnictwa i groŸbie funkcjonalnego anal-
fabetyzmu, zamiast wprowadziæ program walki z tymi niepokoj¹cymi zjawiskami, Polska zamierza
zmniejszyæ liczbê bibliotek. Ma³e wiejskie biblioteki, oddalone o kilkadziesi¹t kilometrów od innych oœ-
rodków kultury, to miejsca, w których przetrwa³a sztuka czytania i sztuka rozmowy o ksi¹¿ce. Jak mo¿na
odebraæ gwarantowany im przez Konstytucjê RP dostêp do kultury?

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
W jaki sposób rz¹d polski zamierza przeciwdzia³aæ spadkowi czytelnictwa w kraju, skoro planuje siê

wprowadziæ takie zmiany?
Co z programem Biblioteka+, który mia³ s³u¿yæ rozwojowi i przekszta³ceniu bibliotek w nowoczesne oœ-

rodki informacji i kultury?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

W zwi¹zku z zaawansowanymi ju¿ pracami zwi¹zanymi z budow¹ stadionów przygotowywanych w kil-
ku miastach Polski na Mistrzostwa Euro 2012, uprzejmie proszê o nastêpuj¹ce informacje.

1. Jakie s¹ ca³kowite koszty budowy stadionów w miastach, w których przewidywane s¹ mecze z okazji
Euro 2012? Proszê o pe³n¹ informacjê wraz z kosztami przygotowania placów pod budowê stadionów
oraz rekompensat za dzia³ki czy zakup mieszkañ dla osób wysiedlonych z terenów, na których budowany
jest stadion.

2. Jaki procent kosztów zwi¹zanych z budow¹ stadionu pokrywa bud¿et pañstwa, a jaki pokrywaj¹ po-
szczególne miasta?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera oraz do
prezydent miasta sto³ecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Warszawska akcja usuwania krzy¿y stawianych ofiarom wypadków drogowych z poboczy dróg wzbu-
dzi³a u wielu Polaków niesmak i za¿enowanie. Zawiadomi³ mnie o tym miêdzy innymi pan Krzysztof Z.
wraz z grup¹ warszawskich motocyklistów. Akcjê podj¹³ Warszawski Zarz¹d Dróg Miejskich, t³umacz¹c
j¹ wymogami prawa o ruchu drogowym. Skoro akcja zosta³a przeprowadzona zgodnie z prawem, to cze-
mu pod os³on¹ nocy, a nie w œwietle dziennym? Zastanawiaj¹ce jest, dlaczego w³aœnie akcjê tê przepro-
wadzono miesi¹c po szokuj¹cym wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka nakazuj¹cym usu-
niêcie krzy¿y z w³oskich szkó³. Jeszcze niedawno krzy¿e, które w niektórych miejscach stoj¹ od kilku lat
i traktowane s¹ przez bliskich ofiar jak alternatywne nagrobki, nikomu nie przeszkadza³y. Co sprawi³o, ¿e
Zak³ad Oczyszczania Miasta dosta³ zlecenie akurat teraz? Dlaczego ZDM nie wyst¹pi³ z inicjatyw¹, aby
ludzie sami te krzy¿e zabrali, tylko zdecydowa³ o ich usuniêciu? Przecie¿ wiele z tych krzy¿y by³o poœwiê-
conych.

Stawianie krzy¿y ofiarom œmiertelnych wypadków drogowych wros³o ju¿ w nasz¹ kulturê i tradycjê.
W ten sposób upamiêtniamy bliskich, którzy odeszli w tragicznych okolicznoœciach. Przy wielu traktach
od wieków spotykamy kapliczki, bardziej niebezpieczne od prowizorycznych krzy¿y, gdy¿ czêsto solidne,
murowane. I nikt nie nawo³uje, aby je usuwaæ.

T³umaczenie, ¿e krzy¿e stanowi¹ zagro¿enie dla uczestników ruchu drogowego w sytuacji, gdy rzeczywi-
sty stan dróg mocno odbiega od standardów europejskich, gdy dziura piêtrzy siê na dziurze, a ulice s¹ s³abo
oœwietlone i Ÿle zabezpieczone, nie s¹ przekonuj¹ce. Gdybyœmy przyjêli ten tok rozumowania, doszlibyœmy
do prostych wniosków, ¿e trzeba wyci¹æ wszystkie przydro¿ne drzewa, a wszystkie znaki drogowe i sygnali-
zacjê œwietln¹ montowaæ na umieszczonych nad jezdni¹ stalowych mostkach, których ramiona podtrzy-
muj¹ce by³yby oddalone od ulic o kilkadziesi¹t metrów.

W innych miastach jakoœ krzy¿e poœwiêcone ofiarom wypadków drogowych nie stanowi¹ zagro¿enia,
a nawet wed³ug opinii policji pe³ni¹ w pewnym sensie rolê prewencyjn¹, bo przypominaj¹ kierowcom, do
czego mo¿e doprowadziæ brawura, lepiej ni¿ „czarne punkty”. Widok takich krzy¿y pobudza refleksje, lu-
dzie zaczynaj¹ mimowolnie ograniczaæ prêdkoœæ.

Krzy¿e stawiane na miejscu wypadków drogowych s¹ œwiadectwem cierpienia, które siê tam zdarzy³o,
oraz wiary i pamiêci osoby, która to czyni. Administracyjne decyzje o usuwaniu krzy¿y z miejsc wypad-
ków s¹ œwiadectwem bezdusznego stosowania litery prawa, które zabrania stawiania w pasie drogowym
krzy¿y, a zezwala na du¿o wiêksze i bardziej rozpraszaj¹ce uwagê kierowców reklamy.

Nie popieram masowego ustawiania krzy¿y przydro¿nych, gdzie popadnie, choæ rozumiem intencje, ja-
kie przyœwiecaj¹ rodzinom ofiar oraz ich uczucia. Nie mogê siê jednak zgodziæ na masowe i bezmyœlne ich
usuwanie. Czy¿ nie mo¿na usuwaæ w porozumieniu z rodzinami ofiar tylko tych krzy¿y, które faktycznie
mog¹ stanowiæ zagro¿enie? Czy¿ nie mo¿na pozostawiæ krzy¿y przy zachowaniu odpowiednich warun-
ków: materia³u, z którego s¹ wykonane, wysokoœci, odleg³oœci od jezdni?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera oraz do
prezydenta miasta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza

Zaniepokoi³y mnie fakty podane przez gazetê „Nasz Dziennik” w dniu 23 grudnia 2009 r. o reaktywacji prus-
kich tradycji we Wroc³awiu. Wszystko dzieje siê pod pretekstem powrotu do historycznego nazewnictwa.

Hala Ludowa wznoszona w latach 1911–1913 jest ju¿ nazywana Hal¹ Stulecia, choæ nie stoi za tym ¿a-
dna decyzja prawna. Takie miano nadano jej w 1913 r. na czêœæ tryumfu niemieckiego orê¿a w bitwie pod
Lipskiem, podczas której Prusy i Austria rozgromi³y wojska Napoleona Bonapartego, a ¿ycie straci³
ksi¹¿ê Józef Poniatowski. Obiekt formalnie wci¹¿ jest Hal¹ Ludow¹, ale w momencie starania siê o wpis
na listê zabytków Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO powrócono do Hali Stulecia. Fakt ten
bardzo negatywnie ocenia profesor Tadeusz Marczak z Instytutu Studiów Miêdzynarodowych Uniwersy-
tetu Wroc³awskiego, który twierdzi, jak podaje „Nasz Dziennik”, i¿ „nie ma to nic wspólnego z histori¹ Pol-
ski. To tak, jak byœmy czcili w³asn¹ klêskê”.

Znajduj¹ca siê w centrum miasta ulica Ofiar Oœwiêcimskich mia³aby zostaæ przemianowana na ulicê
Junkrów (junkrzy to dawni przedstawiciele pruskiej szlachty, s³u¿¹cy g³ównie w wojsku, którzy nadawali
ton niemieckiej polityce zagranicznej, opowiadaj¹c siê za nowymi podbojami, szczególnie ziem s³owiañ-
skich). Przewodnicz¹cy Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej Wroc³awia Jerzy Skoczylas zaskoczony
informacj¹ zapewnia, i¿ taki wniosek, gdyby wp³yn¹³, w tym sk³adzie komisji absolutnie nie uzyska ak-
ceptacji. A jednak nazwa ulicy Ofiar Oœwiêcimskich rzeczywiœcie zostanie zmieniona. Jest to spowodo-
wane uchwa³¹ Sejmu, zgodnie z któr¹ nie by³o obozu oœwiêcimskiego, tylko by³ obóz w Auschwitz. Jak do-
wiedzieli siê dziennikarze gazety, bierze siê pod uwagê zmianê nazwy ulicy Ofiar Oœwiêcimskich na ulicê
Pañsk¹, co oznacza³oby wedle opinii Komisji Kultury i Towarzystwa Mi³oœników Wroc³awia powrót do hi-
storycznej nazwy.

Wed³ug profesora Tadeusza Marczaka z Instytutu Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wroc-
³awskiego zupe³nie nietrafiona jest propozycja przemianowania ulicy Ofiar Oœwiêcimskich na ulicê Pañ-
sk¹. Nazwê ulicy Pañskiej (Herrenstrasse) do roku 1945 nosi³a obecna ulica Kie³baœnicza. Po co wiêc
wprowadzaæ mêtlik do historycznego nazewnictwa?

Jeœli zatem istniej¹ uzasadnione powody do zmiany nazwy ulicy Ofiar Oœwiêcimskich, to przysz³a na-
zwa powinna uwzglêdniaæ albo w³aœciw¹ nazwê obozu, czyli powinna to byæ ulica Ofiar Auschwitz albo
œw. Maksymiliana Marii Kolbego. Ojciec Kolbe, który ofiarowa³ w³asne ¿ycie za ¿ycie wspó³wiêŸnia i po-
niós³ mêczeñsk¹ œmieræ w obozowym bunkrze g³odowym by³by najw³aœciwszym patronem dla obecnej
ulicy Ofiar Oœwiêcimskich. W ten sposób Wroc³aw zyska³by kilka znacz¹cych punktów upamiêtnia-
j¹cych zbrodniê ludobójstwa. Obok wspomnianego wy¿ej placu Bohaterów Getta i ulicy Edyty Stein, by-
³aby równie¿ ulica Maksymiliana Kolbego.

Jerzy Skoczylas zapytany przez dziennikarzy gazety „Nasz Dziennik” o mo¿liwoœæ nadania fragmentowi
Pasa¿u Staromiejskiego imienia rotmistrza Witolda Pileckiego stwierdzi³, ¿e po sesji Rady Miejskiej, na któ-
rej zapad³a decyzja o przekazaniu tej propozycji do tak zwanego drugiego czytania, zwrócono siê w trybie
pilnym do prezydenta Wroc³awia, aby wskaza³ ulice, mosty, obwodnice, które mog³yby byæ nazwane imie-
niem tego wielkiego bohatera. Jerzy Skoczylas zapewnia, ¿e je¿eli bêdzie du¿a determinacja, aby jednak by³
w tym miejscu bulwar Rotmistrza Pileckiego, to komisja nie bêdzie siê temu sprzeciwia³a.

Mam nadziejê, ¿e na mapie Wroc³awia pojawi siê tak¿e bulwar Rotmistrza Pileckiego, naocznego œwiad-
ka ludobójstwa niemieckiego i ofiary ludobójstwa stalinowskiego. Wydaje siê zasadne upamiêtnienie
w tym kontekœcie heroicznej postaci Henryka S³awika, który uratowa³ co najmniej piêæ tysiêcy ¯ydów, p³a-
c¹c w³asnym ¿yciem za tê dzia³alnoœæ. Listê polskich bohaterów mo¿na wyd³u¿aæ w nieskoñczonoœæ.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z zapytaniem, dlaczego w Rzeczypospolitej Polskiej istnieje przy-
zwolenie na przywracanie pruskiego nazewnictwa, a zas³u¿eni Polacy nie s¹ brani pod uwagê podczas
wybierania nazw ulic, mostów, obwodnic, placów.

Pana Prezydenta Wroc³awia zapytujê tak¿e, dlaczego z urzêdu nie dba o pielêgnowanie historii i dumy
narodowej w tym piastowskim mieœcie poprzez odpowiedni¹ politykê w tym zakresie.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Jak wynika z informacji podanych w internecie (interia.pl), na pocz¹tku wrzeœnia 2009 r. hamburska

policja aresztowa³a dwóch polskich obywateli: trzydziestoletniego Marcina S., pochodz¹cego z miejsco-
woœci Cerekiew i trzydziestoczteroletniego Dariusza Z. z Knurowa, którym zarzucono handel ludŸmi,
strêczycielstwo i zmuszanie nieletnich do czynnoœci seksualnych. Ich ofiarami sta³y siê czternastoletnia
Aneta i piêtnastoletnia Marta.

Obie dziewczynki zaginê³y w Polsce ju¿ w marcu, zosta³y podstêpem wywiezione z Polski i sprzedane.
W Hamburgu przez ponad pó³ roku by³y bite, gwa³cone, gro¿ono im broni¹ i zmuszano je do prostytucji.
W mieszkaniu, gdzie by³y przetrzymywane przez trzech Polaków, oprawcy zrobili dziewczynom rozbiera-
n¹ sesjê zdjêciow¹. Fotografie trafi³y do og³oszeñ towarzyskich w internecie z cen¹ 150 euro za godzinê.
W ten sposób do mieszkania w Hamburgu trafiali klienci.

Po kilku miesi¹cach przestêpcy stwierdzili, ¿e dziewczyny nie zarabiaj¹ tyle, ile planowali. Pos³uguj¹c
siê fa³szywymi dokumentami, w których figurowa³y jako dwudziestojednolatki, zatrudnili je w jednym
z najwiêkszych domów publicznych w Hamburgu „Geizhaus”. £adne i zgrabne Polki wzbudza³y du¿e za-
interesowanie wœród klientów. Nikomu nie przysz³o do g³owy, ¿e to porwane i zastraszone nastolatki, któ-
re nie zna³y nawet niemieckiego.

W trakcie policyjnych poszukiwañ pojawi³y siê wskazówki, ¿e co najmniej jedna z nich mog³a zostaæ
uprowadzona do Niemiec i zmuszona do prostytucji. Niemieccy œledczy z Krajowego Urzêdu Kryminalne-
go (LKA) w Hamburgu ustalili mo¿liwe miejsce pobytu dziewcz¹t. Natrafili na osobê, która przypomina³a
jedn¹ z zaginionych Polek, posiada³a polski paszport, ale wystawiony na inne nazwisko. Druga dziewczy-
na przyzna³a, ¿e jej dokument to¿samoœci znajduje siê w domu publicznym w hamburskiej dzielnicy
Wandsbek. Policja stwierdzi³a, ¿e oba dokumenty zosta³y sfa³szowane, a Polki to zaginione Aneta i Marta.
Nie jest jasne, czy nastolatki zosta³y uprowadzone do Niemiec, czy te¿ skuszone fa³szywymi obietnicami.

Pod koniec listopada 2009 r. program „Uwaga” TVN pokaza³ wstrz¹saj¹cy reporta¿ o gehennie, jak¹
prze¿y³y Marta i Aneta.

Niestety przypadek Marty i Anety nie jest odosobniony, wiele m³odych dziewcz¹t jest wywo¿onych za
granicê, przez wiele lat zmuszanych do prostytucji i nigdy nie zostaj¹ odnalezione.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
Co rz¹d polski zrobi³, aby pomóc pokrzywdzonym osobom, takim jak Marta i Aneta?
Czy przys³uguje im d³ugofalowa pomoc finansowa z Niemiec na podstawie zawartych umów

polsko-niemieckich?
Czy prawo niemieckie jednakowo dba finansowo o ofiary gwa³tów seksualnych dokonanych w Niem-

czech na dzieciach rodziców niemieckich lub polskich?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Wszelkie dzia³ania Pana Ministra zmierzaj¹ce do reaktywacji wojskowego akademickiego szkolnictwa

medycznego s¹ przyjmowane przez parlamentarzystów ziemi ³ódzkiej i spo³ecznoœæ akademick¹ £odzi
z wielk¹ atencj¹ i zadowoleniem. Jest pan pierwszym ministrem obrony narodowej, który powstrzyma³ de-
gradacjê procesu przygotowania lekarzy do s³u¿by w Si³ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Trwa dyskusja nad dostosowaniem struktury organizacyjnej nauczania lekarzy wojskowych do norm
szkolnictwa wy¿szego, a jednoczeœnie do doktryny Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie bo-
wiem nauczaniu wojskowo-medycznemu wysokiej rangi akademickiej jest celem w³adz Uniwersytetu
Medycznego w £odzi i Oddzia³u do spraw Szkolenia Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
w £odzi.

Zamierzenia i plany umiejscowienia nauczania wojskowo-medycznego w strukturze Uniwersytetu
Medycznego w £odzi mog³yby byæ przedstawione Panu Ministrowi przez jego magnificencjê rektora prof.
dr hab. n. med. Paw³a Górskiego i parlamentarzystów ziemi ³ódzkiej w terminie zaproponowanym przez
Pana Ministra.

Liczê na pozytywne rozpatrzenie mojej proœby.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Dnia 1 stycznia 2010 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej z dnia

23 grudnia 2009 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie orzekania o niepe³nosprawnoœci i stopniu nie-
pe³nosprawnoœci (DzU nr 224 poz. 1803). §15 ust. 1 nowelizowanego rozporz¹dzenia w nowym brzmieniu
stanowi, i¿ osoba niepe³nosprawna posiadaj¹ca orzeczenie o niepe³nosprawnoœci mo¿e wyst¹piæ z wnios-
kiem o ponowne ustalenie niepe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawnoœci nie wczeœniej ni¿ trzy-
dzieœci dni przed up³ywem wa¿noœci posiadanego orzeczenia.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pani minister o informacjê, jakie skutki prawne wywo³a przyjêcie
przez wyznaczone do tego organy wniosku o ustalenie niepe³nosprawnoœci lub stopnia niepe³nosprawno-
œci przed okreœlonym w rozporz¹dzeniu terminem, a przede wszystkim o wskazanie sposobu zakoñcze-
nia postêpowania administracyjnego w takim przypadku.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Jedn¹ z mo¿liwoœci podjêcia pracy przez m³odych ludzi, przy uwzglêdnieniu rosn¹cego bezrobocia, s¹

sta¿e organizowane przez Powiatowe Urzêdy Pracy. Instytucja ta jest z za³o¿enia s³uszna, choæ za wyko-
nywan¹ pe³noetatow¹ pracê p³aca jest co najmniej za niska.

W regulacjach dotycz¹cych sta¿y absolwenckich za³o¿ono, ¿e osoby odbywaj¹ce sta¿ powinny siê utrzy-
maæ za 684 z³ netto. Odebrano im natomiast mo¿liwoœæ jakiegokolwiek dodatkowego zarobkowania. Gdy
osoba bêd¹ca na sta¿u z PUP, zechce dodatkowo – nawet jednorazowo – dorobiæ, traci status bezrobotnego
i automatycznie koñczy sta¿. Napisanie artyku³u do gazety na umowê o dzie³o za wynagrodzeniem 50 z³, jest
jednoznaczne z zakoñczeniem sta¿u. Wystêpuje tu paradoks: nakazujemy m³odym ludziom, czêsto zak³ada-
j¹cym w tym okresie w³asne rodziny, pracowaæ za nieca³e 700 z³ i zabraniamy im uczciwie dorobiæ. Sytuacja
ta mo¿e doprowadziæ do dodatkowego ich zatrudniania siê na czarno, co z kolei zmniejszy wp³ywy do bud¿etu
i poszerzy szar¹ strefê. Mo¿na stwierdziæ, ¿e prawowici obywatele s¹ w tym momencie napiêtnowani, gdy¿ da-
j¹c im jedn¹ mo¿liwoœæ, zabraniamy jakiejkolwiek innej dzia³alnoœci.

Przepisy te nale¿y jak najprêdzej zmieniæ, by nie stawiaæ m³odych obywateli przed wyborem zwi¹za-
nym z utrat¹ sta¿u – który jest ich pierwsz¹ prac¹ w ¿yciu – i brakiem perspektyw na dalszy rozwój. Zgo-
dziæ siê nale¿y, ¿e umowa o pracê powinna automatycznie rozwi¹zywaæ sta¿, ale umowa o dzie³o lub
umowa-zlecenie dotycz¹ce jednorazowych czynnoœci ju¿ nie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Proszê o informacjê dotycz¹c¹ zabezpieczenia zdrowotnego Polaków na wypadek ewentualnych awarii

elektrowni atomowych.
Informacja ta jest istotna w zwi¹zku z bezpieczeñstwem zdrowotnym, szczególnie wobec pojawia-

j¹cych siê doniesieñ o awarii elektrowni atomowej w Rosji.

Z wyrazami szacunku
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do naczelnego dyrektora Przedsiêbiorstwa Pañstwowego Porty Lotnicze Mi-
cha³a Marca

Szanowny Panie Dyrektorze!
Z radoœci¹ przyjêliœmy wiadomoœæ o uruchomieniu Nowej Kaplicy w Porcie Lotniczym im. F. Chopina

w Warszawie. Na Pañskie rêce pragniemy z³o¿yæ gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przy-
czynili siê do powstania tej kaplicy. Przygotowanie miejsca, w którym mog¹ pomodliæ siê razem podró¿ni
i osoby im towarzysz¹ce, œwiadczy o tym, i¿ w rozwoju portu lotniczego uwzglêdnia siê równie¿ duchowe
potrzeby pasa¿erów.

Jako senatorowie RP niejednokrotnie w swoich s³u¿bowych podró¿ach odwiedzaliœmy Star¹ Kaplicê
po³o¿on¹ w strefie zastrze¿onej lotniska. Ufamy, ¿e plany modernizacji Terminalu 1 pozwol¹ nadal zacho-
waæ to potrzebne miejsce ciszy i modlitwy, którego lokalizacja jest szczególnie dogodna dla pasa¿erów
tranzytowych.

¯ycz¹c dalszego rozwoju portu lotniczego i wielu sukcesów, za³¹czamy wyrazy szacunku.
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Z powa¿aniem
Kazimierz Jaworski
Piotr Kaleta
Rafa³ Muchacki
Stanis³aw Piotrowicz
Stanis³aw Kogut
Przemys³aw B³aszczyk
Jaros³aw Duda
Jan Dobrzyñski
Maciej Klima
Lucjan Cichosz
Stanis³aw Zaj¹c
Wojciech Skurkiewicz
Jan Wyrowiñski
Ryszard Bender
Mieczys³aw Augustyn
Andrzej Grzyb
Stanis³aw Iwan
Pawe³ Klimowicz
Leon Kieres
Waldemar Kraska
Zdzis³aw Pupa
Micha³ Wojtczak
Marek Trzciñski
Andrzej Misio³ek
Zbigniew Cichoñ
Tadeusz Skorupa
Gra¿yna Sztark
Zbigniew Paw³owicz
Janina Fetliñska
Wies³aw Dobkowski
Krzysztof Majkowski
Witold Idczak
Zbigniew Meres
Adam Massalski

Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Jurcewicz
Krzysztof Zaremba
Grzegorz Banaœ
Piotr Andrzejewski
Maciej Grubski
Andrzej Person
Janusz Rachoñ
Andrzej Owczarek
Grzegorz Czelej
Henryk Górski
Norbert Krajczy
Grzegorz Wojciechowski
Zbigniew Romaszewski
Henryk WoŸniak
W³adys³aw Ortyl
W³adys³aw Dajczak
S³awomir Sadowski
Marek Konopka
Ma³gorzata Adamczak
Janusz Sepio³
Stanis³aw Gorczyca
Antoni Piechniczek
£ukasz Abgarowicz
Bohdan Paszkowski
Jacek Swakoñ
Marek Zió³kowski
Czes³aw Ryszka
Tadeusz Gruszka
Krystyna Bochenek
W³adys³aw Sidorowicz
S³awomir Kowalski
Antoni Motyczka
Józef Bergier
Edmund Wittbrodt



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W przeddzieñ zbli¿aj¹cej siê 65. rocznicy wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL

Gross-Rosen, miejsca, w którym nazistowski terror zada³ cierpienia tysi¹com wiêŸniów, pragnê zwróciæ
siê do Pana z gor¹cym apelem o udzielenie finansowego wsparcia projektowi „Kamienne Piek³o KL
Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zag³ady w Muzeum Gross-Rosen w RogoŸnicy”.

W ramach przedmiotowego projektu Muzeum Gross-Rosen z³o¿y³o wniosek o dofinansowanie opraco-
wania projektu budowlanego dla tego przedsiêwziêcia ze œrodków programu ministra kultury i dziedzi-
ctwa narodowego „Infrastruktura Kultury”.

„Kamienne Piek³o KL Gross-Rosen II” to przedsiêwziêcie na wskroœ nowoczesne, starannie zaplanowa-
ne, o unikalnej wartoœci artystycznej i sile wyrazu. Moralnie oczywiste i znakomicie wpisuj¹ce siê w aktu-
alny kontekst polityczny, spo³eczny i ekonomiczny. Uwa¿am, ¿e po zakoñczeniu realizacji ma szansê staæ
siê prawdziw¹ atrakcj¹ turystyczn¹ oraz noœnikiem intensywnej i przekonywaj¹cej dzia³alnoœci
kulturalno-edukacyjnej skierowanej do mieszkañców regionu, kraju oraz spo³ecznoœci miêdzynarodo-
wej, ze szczególnym uwzglêdnieniem m³odzie¿y polskiej, izraelskiej i niemieckiej.

Mojej rekomendacji dla projektu „Kamienne Piek³o KL Gross-Rosen II” udzielam z pe³nym przekona-
niem. Bêdê zobowi¹zany za podjêcie w sprawie zadania „Opracowanie projektu budowlanego dla projek-
tu «Kamienne Piek³o KL Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zag³ady w Muzeum Gross-Rosen w RogoŸni-
cy»” decyzji umo¿liwiaj¹cej rych³e rozpoczêcie fazy realizacyjnej tego przedsiêwziêcia.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W œrodkach masowego przekazu pojawi³y siê informacje dotycz¹ce wyników oceny zarz¹dzania w TVP.

Podano, ¿e NIK oszacowa³, i¿ TVP w czasie objêtym kontrol¹ nieprawid³owo wyda³a 150 milionów z³.
W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Czy informacja o kwocie 150 milionów z³ jako tej nieprawid³owo wydanej jest zgodna z prawd¹?
Czy wyp³acone cz³onkom Zarz¹du TVP nagrody by³y zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami?
Czy zatrudnianie pracowników w TVP by³o zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami?
Czy Rada Nadzorcza TVP wnosi³a uwagi, zalecenia b¹dŸ zastrze¿enia do dzia³añ i decyzji podejmowa-

nych przez Zarz¹d TVP, a jeœli tak, to jakie?
Czy dzia³ania Zarz¹du TVP dotycz¹ce zlecenia us³ug, na przyk³ad doradczych, prawniczych, by³o zgod-

ne z przepisami obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie?
Czy by³y przeprowadzone kontrole Zarz¹du TVP przez wewnêtrzne organy kontroli, a jeœli tak, to jakie

przedstawiono wnioski lub zalecenia?
Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymywa³a informacjê od Rady Nadzorczej TVP dotycz¹c¹

dzia³alnoœci merytorycznej i sytuacji finansowo-ekonomicznej TVP? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Tele-
wizji wystêpowa³a o informacje w wymienionym zakresie?

Te pytania dotycz¹ ostatniego okresu badanego przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w ostatnim czasie w prasie wielkopolskiej informacje

dotycz¹ce problemu niep³acenia przez samorz¹dy za pobyt swoich dzieci w kaliskich przedszkolach.
Do przedszkoli w mieœcie chodzi oko³o stu dzieci z dwunastu oœciennych gmin z powiatów kaliskiego,

ostrowskiego i pleszewskiego. Art. 90 ust. 2c ustawy z 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty, mówi, ¿e je-
œli do przedszkola uczêszcza dziecko niebêd¹ce mieszkañcem gminy dotuj¹cej to przedszkole, gmina,
której mieszkañcem jest to dziecko, pokrywa koszty dotacji w obowi¹zuj¹cej tam wysokoœci. Powoduje to
ogromne koszty, zw³aszcza dla gmin w gorszej sytuacji, które musz¹ dop³acaæ bogatszym, zamiast rozwi-
jaæ w³asne przedszkola.

Chcia³bym zaproponowaæ wprowadzenie subwencji na przedszkola, czyli nieodp³atn¹ i bezzwrotn¹
pomoc finansow¹ udzielon¹ przez pañstwo, która zapewni³aby budowê nowych przedszkoli, a tak¿e spo-
wodowa³a ich rozwój i podnios³a standard.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy Ministerstwo Edukacji Narodowej
mia³oby dodatkowe œrodki na wyp³acenie subwencji na przedszkola i czy rozwa¿a wprowadzenie takiej
nowelizacji?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego wp³ywa coraz wiêcej listów z proœb¹ o poparcie przy-

œpieszenia prac legislacyjnych i g³osowanie za przyjêciem ustawy ca³kowicie zakazuj¹cej palenia tytoniu
w miejscach publicznych. Oto jedno z uzasadnieñ.

W latach dziewiêædziesi¹tych Polska by³a liderem we wprowadzaniu regulacji prawnych ogranicza-
j¹cych nara¿enie spo³eczeñstwa na dym tytoniowy. Zapisy uchwalonej wtedy ustawy nie chroni¹ jednak
w pe³ni prawa obywatelskiego do ¿ycia w zdrowiu i œrodowisku wolnym od dymu tytoniowego. Obecnie
straciliœmy przoduj¹c¹ pozycjê, gdy¿ wiele pañstw w Europie i na œwiecie wprowadzi³o ca³kowity zakaz
palenia tytoniu w barach, pubach, restauracjach, œrodkach transportu i innych miejscach publicznych.
W grudniu 2006 r. sejmowa Komisja Zdrowia przyjê³a zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów inicjatywê usta-
wodawcz¹ zmierzaj¹c¹ do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu
i wyrobów tytoniowych. Niestety, w nastêpnych latach proces legislacyjny uleg³ zahamowaniu. Wznowie-
nie prac nad nowelizacj¹ ustawy jest oczekiwane przez wiele œrodowisk zainteresowanych zrównaniem
stanu zdrowia obywateli polskich ze stanem zdrowia obywateli wiêkszoœci krajów Unii Europejskiej.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nara¿anie osób niepal¹cych na wdychanie dymu tytoniowego prowadzi do
ró¿nych chorób, a nawet zgonów. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e wypalany papieros wydziela dwa razy wiêcej
dymu z tak zwanego strumienia bocznego ni¿ g³ównego (zawiera on trzydzieœci piêæ razy wiêcej dwutlen-
ku wêgla i cztery razy wiêcej nikotyny ni¿ dym wdychany przez aktywnych palaczy).

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z pytaniami:
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie?
2. Czy w najbli¿szym czasie jest przewidywana debata na forum parlamentu nad tym tematem?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pana

ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê,

umów o dzie³o, umów-zleceñ) w kierowanym przez Pana ministerstwie w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pa-

ni¹ ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pani¹ resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ)

zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pani¹ w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pa-

ni¹ ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pani¹ resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ)

zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pani¹ w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z utrzymaniem przez Pana Ministra decyzji odmownej dotycz¹cej wyra¿enia zgody na nie-

rolnicze przeznaczenie gruntów rolnych w gminie Wieliczka, proszê o ponowne zweryfikowanie swojej de-
cyzji w niniejszej sprawie.

Gmina Wieliczka opracowa³a projekt nowego miejscowego planu zagospodarowania na podstawie
uchwalonego studium uwarunkowañ i kierunków rozwoju miasta i gminy. Zgodnie z ustawow¹ procedu-
r¹ wyst¹pi³a z trzema wnioskami o wyra¿enie zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych.
Wnioski zosta³y zaopiniowane pozytywnie przez Ma³opolsk¹ Izbê Rolnicz¹ i przes³ane do ministra rolni-
ctwa przez marsza³ka województwa ma³opolskiego.

Utrzymanie odmownej decyzji argumentuje Pan za³o¿eniem o ochronie gruntów rolnych, wynikaj¹cym
z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Przepis ten jedynie w sposób bardzo
ogólny stwierdza, ¿e ochrona gruntów rolnych polega miêdzy innymi na ograniczaniu ich przeznaczenia
na cele nierolnicze.

Wychodz¹c z tego za³o¿enia, stwierdza Pan, ¿e w latach 2000–2005 w ramach opracowania kolejnych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyra¿one zosta³y zgody na przeznaczenie grun-
tów na cele nierolnicze w ramach rezerwy inwestycyjnej. Taka sytuacja ma miejsce w obecnie obowi¹zu-
j¹cym planie zagospodarowania uchwalonym w 2005 r. Jednak zupe³nie nie zaspokaja to obecnych po-
trzeb.

Wbrew temu ogromnemu zapotrzebowaniu Pan Minister stwierdza, ¿e obecnie oraz w najbli¿szych la-
tach rezerwa ta pozwoli na zaspokojenie potrzeb w zakresie realizacji celów inwestycyjnych i w zwi¹zku
z tym przeznaczenie nowego obszaru gruntów rolnych nie znajduje uzasadnienia.

Wnioski gminy Wieliczka by³y ca³kowicie zasadne ze wzglêdu na po³o¿enie gminy w bliskim s¹siedz-
twie Krakowa oraz ze wzglêdu na zanikaj¹c¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ i skierowanie dzia³añ na rzecz rozwoju
osadnictwa oraz rozwoju us³ug i przedsiêbiorczoœci.

Brak zgody Pana Ministra powoduje likwidacjê mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego gminy. Jest to o tyle
zaskakuj¹ce, ¿e zarówno w Niepo³omicach, jak i w Krakowie, na terenach przyleg³ych do zaplanowanej
Wielickiej Strefy Aktywnoœci Gospodarczej, nie by³o ¿adnych przeszkód, by grunty mog³y zmieniæ prze-
znaczenie z rolnych na budowlane.

Wobec tego prosimy o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e utrzymanie odmownej decyzji blokuje mo¿liwoœæ dalszego rozwoju gminy

Wieliczka?
2.Czyuwa¿aPanzazasadnepozbawianiesamorz¹dówdecyzyjnoœciwsprawachdlanichstrategicznych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pana

ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ)

zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pana

ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ)

zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pana

ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ)

zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pana

ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pana resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ) zo-

sta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pana w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracamy siê z proœb¹ o przedstawienie danych dotycz¹cych funkcjonowania kierowanego przez Pa-

ni¹ ministerstwa w zakresie oszczêdnoœci bud¿etowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008.
1. Jakie oszczêdnoœci zosta³y wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Pani¹ resorcie i jakich ob-

szarów dotyczy³y?
2. Jakie oszczêdnoœci w wydatkach osobowych (ile zawarto umów o pracê, umów o dzie³o, umów-zleceñ)

zosta³y wygenerowane w ministerstwie kierowanym przez Pani¹ w porównaniu z rokiem 2008?
3.Jakieoszczêdnoœciwygenerowanowwydatkachmaj¹tkowychw2009r.wporównaniuzrokiem2008?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z serdecznymi ¿yczeniami wszelkiej pomyœlnoœci w nowym, 2010 roku. ¯yczê Pa-

nu, aby realizacja zadañ na³o¿onych na kierowany przez Pana resort odbywa³a siê z pe³n¹ satysfakcj¹ dla
Pana, Pañskich wspó³pracowników i obywateli Rzeczypospolitej, którzy nas wszystkich zatrudniaj¹
w s³u¿bie publicznej. Dziœ, niestety, nie jest tak, aby praca Ministerstwa Infrastruktury odpowiada³a
aspiracjom Polski XXI wieku. Dowody znajdujemy na pierwszych stronach gazet, na ekranach telewizo-
rów i na pierwszych stronach portali informacyjnych.

Oto na pocz¹tku 2010 r. spad³ œnieg i chwyci³ kilkustopniowy mróz. Na skutek zjawisk, w Polsce o tej po-
rze roku naturalnych, za³amaniu uleg³a pasa¿erska komunikacja kolejowa. Poci¹gi o rozk³adowym kilku-
godzinnym czasie przejazdu mia³y kilkunastogodzinne opóŸnienia. Na najwa¿niejszych polskich szlakach
kolejowych (jak magistrala wêglowa) nastêpowa³y awarie zasilania. Poci¹gi ju¿ ze stacji pocz¹tkowych wy-
je¿d¿a³y z opóŸnieniem lub w ogóle je odwo³ywano. Informacje mediów na temat PKP w pierwszych dniach
bie¿¹cego roku przypomina³y informacje z frontu. Z wojny, która zmierza ku klêsce.

Wiem, ¿e czêœæ tej wojennej atmosfery ma Ÿród³o w fakcie, i¿ dziennikarze ¿yj¹ z sensacji. Ale nie t³uma-
czy to wszystkiego. Nie t³umaczy stanu infrastruktury wymagaj¹cej w sytuacji wyst¹pienia zjawisk atmo-
sferycznych znanych w tej czêœci Europy od tysiêcy lat nadzwyczajnych dzia³añ przedsiêbiorstw. Loko-
motywy spalinowe na czele szybkich poci¹gów, kolejki sk³adów oczekuj¹cych w trasie na naprawê trak-
cji… to mo¿e siê zdarzaæ, ale nie w tak masowej skali!

Panie Ministrze! Proszê o piln¹ informacjê, jaka by³a skala awarii i opóŸnieñ w okresie tak zwanego ata-
ku zimy na pocz¹tku bie¿¹cego roku. O ile skala awarii i opóŸnieñ w tym czasie przekracza standardowe
wartoœci? Jaki wp³yw na skalê awarii i opóŸnieñ ma, w opinii resortu, stan organizacji (a w³aœciwie dezor-
ganizacji) Polskich Kolei Pañstwowych podzielonych na wiele spó³ek z trudem uk³adaj¹cych wspó³pracê?
Jakie znaczenie dla skali dezorganizacji ruchu kolejowego w tym czasie ma stan infrastruktury kolejo-
wej? Jaki jest poziom nak³adów, które trzeba ponieœæ, aby podnieœæ kolej do stanu, w jakim by³a w prze-
sz³oœci, gdy by³a niepodatna na przeciêtne mrozy i przeciêtne opady œniegu?

Intuicyjnie odbieram wydarzenia, które mia³y miejsce w ostatnich dniach na kolei, jako przejaw ciê¿-
kiej choroby tocz¹cej bran¿ê. Proszê mnie przekonaæ, ¿e jest inaczej.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Koguta

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Rok 2009 by³ rokiem obchodów szeœædziesiêciolecia istnienia i dzia³alnoœci pañstwowej szko³y muzy-
cznej w Nowym S¹czu, jedynej takiej szko³y na S¹decczyŸnie, placówki, która wykszta³ci³a wielu œwiet-
nych muzyków, na przyk³ad Janusza Olejniczaka laureata Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego
imienia Fryderyka Chopina. Wielu uczniów z tej szko³y wygrywa ogólnopolskie i miêdzynarodowe kon-
kursy muzyczne.

Dyrekcja nowos¹deckiej pañstwowej szko³y muzycznej od lat boryka siê z problemami zwi¹zanymi
z brakiem funduszy na dokoñczenie przebudowy budynku szkolnego, który zosta³ przekazany przez mia-
sto Nowy S¹cz w roku 1993. Budynek ten, po³o¿ony tu¿ przy ruchliwej trasie krajowej ³¹cz¹cej Kraków
z Krynic¹, nie spe³nia dziœ norm bezpieczeñstwa, jeœli chodzi o uczêszczaj¹cych do szko³y uczniów. Mo¿li-
we jest dokoñczenie adaptacji budynku przekazanego niegdyœ szkole muzycznej w taki sposób, aby zmi-
nimalizowaæ zagro¿enie wynikaj¹ce z s¹siadowania jej z g³ównym ci¹giem komunikacyjnym.

Prowadzona w trzech etapach adaptacja budynku na potrzeby szkolne nie zosta³a zakoñczona. Po
przeprowadzeniu dwóch etapów adaptacyjnych, mimo konsultacji w stosownych departamentach Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie przyst¹piono do etapu trzeciego, zak³adaj¹cego miêdzy
innymi przebudowê wejœcia do szko³y, wytyczenie parkingu, odbudowanie skrzyd³a budynku miesz-
cz¹cego trzydziestoosobowy internat szkolny, bibliotekê, ma³¹ salê kameraln¹ i sale do zajêæ rytmiki.
Wieloletnie starania dyrektora szko³y nie przynios³y rezultatu w postaci decyzji o zakoñczeniu adaptacji
budynku, o której mowa. Dziœ budynek szkolny jest zbyt ma³y w stosunku do potrzeb dydaktycznych,
brakuje sal do prowadzenia zajêæ indywidualnych i grupowych. S¹decczyzna odczuwa brak nauczycieli
rytmiki, tak bardzo potrzebnych w przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych typu domy kultury,
a rozbudowa budynku szkolnego zak³ada mo¿liwoœæ utworzenia dzia³u rytmiki, gdzie bêdzie mo¿na
kszta³ciæ m³odych nauczycieli w tej specjalizacji.

Panie Ministrze! Do mojego oœwiadczenia do³¹czam pismo dyrekcji pañstwowej szko³y muzycznej
w Nowym S¹czu z proœb¹ o dokoñczenie prac adaptacyjnych, kserokopiê pozwolenia na budowê budyn-
ku szkolnego, kosztorys i kserokopiê pism wysy³anych przez dyrektora szko³y do Centrum Edukacji Arty-
stycznej w Warszawie. Zwa¿ywszy na wielki wk³ad dyrekcji i kadry pedagogicznej pañstwowej szko³y mu-
zycznej w Nowym S¹czu w kszta³towanie wra¿liwoœci artystycznej m³odego pokolenia Polaków, wzi¹wszy
pod uwagê bogaty w osi¹gniêcia dorobek pracy artystycznej szko³y, du¿¹ iloœæ abiturientów podejmu-
j¹cych dalsz¹ naukê w akademiach muzycznych, proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci szybkiego zakoñczenia
prac adaptacyjnych budynku s¹deckiej szko³y muzycznej.

Stanis³aw Kogut
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z kolejnymi apelami wp³ywaj¹cymi do mojego biura pragnê zwróciæ siê do Pani Minister

z problemem cezury wiekowej w zakresie uprawnieñ do wczeœniejszej emerytury Sybiraków kombatan-
tów urodzonych po 1 stycznia 1949 r., wynikaj¹cych z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Osoby te czuj¹ siê pokrzywdzone faktem, i¿ data urodzenia ró¿nicuje Sybiraków na gorszych i lep-
szych. Treœæ preambu³y do ustawy, brzmi¹ca „Kombatantom oraz ofiarom represji nale¿ny jest g³êboki
szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji pañstwowych, samo-
rz¹dów terytorialnych i organizacji spo³ecznych”, nie ró¿nicuje ofiar represji, tylko mówi o szczególnej
trosce i opiece ze strony pañstwa. Kieruj¹c siê generaln¹ zasad¹ równoœci wobec prawa, nale¿y zgodziæ
siê z opini¹ osób represjonowanych w latach 1949–1956.

Zdajê sobie sprawê z konsekwencji finansowych, ale liczba osób bêd¹ca w krêgu tej problematyki jest
bardzo ma³a. Przywrócenie uprawnieñ, o których tu mowa, to równie¿ realizacja konstytucyjnej zasady
sprawiedliwoœci spo³ecznej.

Uprzejmie proszê Pani¹ Minister o ponowne przeanalizowanie poruszanego przeze mnie problemu i roz-
wa¿enie mo¿liwoœci zniesienia cezury wiekowej w przypadku osób urodzonych po 1 stycznia 1949 r.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z interwencj¹ Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów zwracam siê z proœb¹ o ustosunkowanie

siê do propozycji nastêpuj¹cych zmian w przepisach ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity: DzU z 2006 r. nr 121 poz. 844 z póŸn. zm.).

1. Zmiana definicji nieruchomoœci objêtych stawk¹ podatku od nieruchomoœci, wskazanej w art. 5
ust. 1 pkt 2 lit. d, tj. zapisu: „zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania
œwiadczeñ zdrowotnych”, na nastêpuj¹c¹: „zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakre-
sie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych oraz niezbêdnych do realizowania tych œwiadczeñ”.

2. Przeformu³owanie treœci zwolnienia zawartego w art. 7 ust. 2 pkt 2, tj. zapisu: „publiczne i niepubli-
czne jednostki organizacyjne objête systemem oœwiaty oraz prowadz¹ce je organy, w zakresie nierucho-
moœci zajêtych na dzia³alnoœæ oœwiatow¹” na nastêpuj¹cy: „publiczne i niepubliczne jednostki organiza-
cyjne objête systemem oœwiaty oraz prowadz¹ce je organy, w zakresie nieruchomoœci zajêtych na dzia³al-
noœæ oœwiatow¹ oraz niezbêdnych do realizowania tych zadañ”.

3. Zast¹pienie treœci art. 2 ust. 3 pkt 2, tj. zapisu: „grunty pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi i ka-
na³ami ¿eglownymi, z wyj¹tkiem jezior oraz gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych”, nastêpuj¹c¹: „grunty pod wodami powierzchniowymi p³yn¹cymi i kana³ami ¿eglownymi, z wyj¹t-
kiem jezior, gruntów zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych oraz gruntów pod zbior-
nikami wodnymi wykorzystywanymi w zwi¹zku z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej”.

4. Zmiana treœci zwolnienia zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 8a, tj. zapisu: „bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa: grunty pokryte wodami jezior o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych oraz
grunty zajête pod sztuczne zbiorniki wodne”, na nastêpuj¹c¹: „bêd¹ce w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa:
grunty pokryte wodami jezior o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie wód powierzchniowych oraz grunty zajête
pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyj¹tkiem gruntów pod zbiornikami wodnymi wykorzystywanymi
w zwi¹zku z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej”.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami osób prowadz¹cych tak zwane „ma³e przedsiêbiorstwa” zwracam

siê z proœb¹ o informacjê dotycz¹c¹ zasadnoœci funkcjonowania „u¿ytkowania wieczystego nieruchomo-
œci”.

Czy prowadzone s¹ jakiekolwiek prace maj¹ce na celu zniesienie tego przepisu?
Czy ministerstwo d¹¿y do wprowadzenia regulacji prawnych maj¹cych na celu zrównanie podmiotów

ubiegaj¹cych siê o obni¿enie op³aty za przekszta³cenie (mo¿liwoœæ uzyskania nawet 100% ulgi maj¹ na
przyk³ad rolnicy czy spó³dzielnie mieszkaniowe)?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Zwracam siê z pytaniem do Pana Dyrektora: czy bêdzie przetarg na wykonanie projektu budowy obwo-
dnicy Nysy i Niemodlina, w ci¹gu drogi krajowej nr 46, w 2010 r.?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu ma studium wykonalnoœci, audyt, ocenê
œrodowiskow¹ i mo¿e przyst¹piæ do og³oszenia przetargu na projekt.

Nieprzeprowadzenie przetargu w 2010 r. spowoduje, ¿e budowa obwodnicy Nysy i Niemodlina na dro-
dze krajowej nr 46 do roku 2013 nie zostanie rozpoczêta, a ma to byæ inwestycja wspó³finansowana ze
œrodków unijnych.

Proszê Pana Dyrektora o odpowiedŸ ze wzglêdu na du¿y oddŸwiêk spo³eczny tego tematu. Mieszkañcy
Niemodlina i Nysy przygotowuj¹ blokady drogi krajowej nr 46, która przebiega przez te miasta.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Wiêkszoœæ miejskich oœrodków pomocy spo³ecznej w ca³ym kraju w pierwszych dniach stycznia prze-
¿ywa³o prawdziwe oblê¿enie. Do okienek, w których przyjmowano wnioski o dofinansowanie sprzêtu or-
topedycznego, likwidacji barier i turnusów rehabilitacyjnych, ustawia³y siê ogromne kolejki. Ludzie stali
w nich nawet kilka dni, czêsto w kilkunastostopniowym mrozie, a podkreœliæ nale¿y, ¿e by³y to osoby
schorowane, niepe³nosprawne, maj¹ce problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Oczekuj¹cy w ko-
lejkach tworzyli spo³eczne listy, poniewa¿ zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra pracy i polityki spo³ecznej
jednym z kryteriów rozpatrywania wniosków jest kolejnoœæ ich sk³adania.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o informacjê, czy ministerstwo zamierza wprowadziæ zmiany
w tym zakresie.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Resort zdrowia bardzo znacznie ograniczy³ listê preparatów zielarskich, które mog¹ byæ sprzedawane
poza aptekami. Rozporz¹dzenie krytykuj¹ pacjenci przyzwyczajeni do zakupu preparatów w sklepach
zielarskich, w których personel posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzê zapewniaj¹ce bezpieczeñ-
stwo stosowania tych produktów leczniczych.

Tymczasem m.in. tak popularne wœród pacjentów maœci jak np. cynkowa, bursztynowa i propolisowa,
a tak¿e dziurawiec i plastry borowinowe bêd¹ dostêpne wy³¹cznie w aptekach.

W tym miejscu warto podkreœliæ, ¿e w aptekach jest bardzo ma³y wybór zió³ i w efekcie pacjenci mog¹
zostaæ pozbawieni preparatów, które stosuj¹ z powodzeniem od wielu lat.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœba o ponowne przeanalizowanie treœci rozporz¹dzenia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ostatnie doniesienia medialne spowodowa³y, ¿e zrobi³o siê g³oœno o sprawie, która doœæ intensywnie

nurtuje opiniê publiczn¹. Mianowicie chodzi o kwestiê opodatkowania znaleŸnego.
Przypadki przytaczane z ca³ej Polski powoduj¹, szczególnie w ostatnim czasie, wzrost znaczenia tego

zjawiska.
Ka¿dy z nas mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której zgubi lub znajdzie rzecz znacznej wartoœci albo œrodki

finansowe. Kiedy zgubimy wartoœciowy przedmiot b¹dŸ pieni¹dze, jedynym wyjœciem jest zg³oszenie tego
organom œcigania. W znacznej liczbie przypadków zguba nie wraca do w³aœciciela. Pozostaje jednak na-
dzieja, ¿e osoba, która znajdzie utracone mienie, zwróci je organom w³adzy pañstwowej lub w³aœcicielowi.
W tej sytuacji wed³ug przepisów kodeksu cywilnego art. 186 znalazcy przys³uguje 10% wartoœci znaleŸ-
nego. Znalazca jednak nie mo¿e pozostawiæ ca³ej sumy w swoim prywatnym bud¿ecie, gdy¿ kwota ta jest
opodatkowana. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ÿród³em uzyskania przychodu mog¹ byæ w zasadzie wszystkie Ÿród³a. Zatem ka¿dy dochód powinien byæ
opodatkowany i ka¿dy podatnik, który uzyskuje dochody, powinien rozliczyæ siê z fiskusem i zap³aciæ od-
powiedni podatek.

Postawa znalazcy, który wykazuje siê dobr¹ wol¹, zwracaj¹c w³aœcicielowi zgubê w postaci œrodków fi-
nansowych lub wartoœciowej rzeczy, zas³uguje na uznanie. Jednak stawka podatku (w zale¿noœci na ja-
kim pu³apie podatkowym rozliczy siê podatnik – 18% lub 32%) w wiêkszoœci przypadków powoduje, ¿e
znalazcy nie „kalkuluje siê” oddanie zguby, bo zniechêca go mocno uszczuplona kwota. Wiem, ¿e oddanie
znalezionej rzeczy lub œrodków pieniê¿nych nie powinno zale¿eæ od nagrody tylko od wartoœci moralnych,
jednak¿e uwa¿am, i¿ powinno siê wspieraæ takie pozytywne postawy poprzez ich korzystn¹ gratyfikacjê.

Zwracam siê wiêc do Pana Ministra z pytaniem: czy w przypadku znaleŸnego nie by³oby zasadne uje-
dnolicenie stawki podatku, obni¿enie jej lub ca³kowite zniesienie podatku?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W grudniu 2009 r. pielêgniarki œrodowiskowe zwróci³y siê do mnie z proœb¹ o interwencjê. S¹ one za-

niepokojone swoj¹ sytuacj¹ zawodow¹, a wi¹¿e siê to ze zmian¹ przepisów.
Zmiany wprowadzone zarz¹dzeniem nr 105 oraz innymi zarz¹dzeniami prezesa Narodowego Fundu-

szu Zdrowia spowoduj¹, ¿e w roku 2010 wygasn¹ kontrakty zawierane przez NFZ z tak zwanymi pielêg-
niarkami œrodowiskowymi i nie zostan¹ odnowione. Zadania pielêgniarek œrodowiskowych maj¹ przej¹æ
pielêgniarki opieki d³ugoterminowej; pacjenci, którzy uzyskaj¹ powy¿ej 40 punktów w skali Barthel, zo-
stan¹ objêci opiek¹ pielêgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. W przeciwieñstwie do pielêgniarek
opieki d³ugoterminowej pielêgniarki œrodowiskowe maj¹ szeroki wachlarz us³ug. W ich zakres wchodz¹
œwiadczenia dotycz¹ce promocji zdrowia i profilaktyki, œwiadczenia diagnostyczne, pielêgnacyjne, lecz-
nicze oraz usprawniaj¹ce. Zachodzi wiêc obawa, ¿e konsekwencj¹ tych zmian mo¿e byæ znaczne ograni-
czenie dostêpu do czêœci us³ug pacjentów pozostaj¹cych w domu. Wed³ug wielu pacjentów i ich rodzin,
jak te¿ i pracowników domów pomocy spo³ecznej, system opieki prowadzony przez tak zwane pielêgniarki
œrodowiskowe sprawdzi³ siê doskonale.

Istotn¹ kwesti¹ jest tutaj równie¿ pozostawienie ogromnej liczby pielêgniarek bez pracy. Nie znam tej
liczby w skali kraju, ale z informacji pozyskanych od pielêgniarek wynika, ¿e jest to oko³o szeœciuset osób
w jednym tylko regionie.

Na proœbê zainteresowanych pielêgniarek zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Czym by³o podyktowane wprowadzenie takich zmian ustawowych? Czy przekazuj¹c zadania, wziêto pod
uwagê ró¿nice kwalifikacyjne i zadaniowe pomiêdzy pielêgniarkami œrodowiskowymi i pielêgniarkami
podstawowej opieki zdrowotnej? To mo¿e mieæ istotny wp³yw na jakoœæ œwiadczonych us³ug. Czy wpro-
wadzone rozwi¹zania nie doprowadz¹ do wzrostu bezrobocia wœród pielêgniarek? A je¿eli tak, to jak mini-
sterstwo zamierza przeciwdzia³aæ takiemu zjawisku?

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Massalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego oraz do minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 15 oraz 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
pos³a i senatora (ujednolicony tekst na podstawie DzU: z 2003 r. nr 221 poz. 2199; z 2004 r. nr 116
poz. 1202 i nr 210 poz. 2135; z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414; z 2006 r. nr 104 poz. 708;
z 2009 r. nr 144 poz. 1177), zwracam siê o szczegó³owe wyjaœnienie w¹tpliwoœci zwi¹zanych ze zmianami
dokonanymi przez ustawê z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publi-
cznych (DzU z 2009 r. nr 157 poz. 1241).

Oœwiadczenie niniejsze jest podyktowane niejasn¹ sytuacj¹ pracowników pañstwowych szkó³ wy¿-
szych w kontekœcie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery bud¿etowej.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. zosta³a uchwalona nowa ustawa o finansach publicznych (DzU nr 157
poz. 1241). Na mocy art. 38 ustawy wprowadza siê miêdzy innymi zmianê w ustawie z dnia 12 grudnia
1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud¿etowej (DzU nr 160 poz. 1080
z póŸn. zm.), a na mocy art. 45 zmianê w ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta³towaniu wynagrodzeñ
w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 110 poz. 1255 z póŸn. zm.).

Ustawa – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych dokona³a zmiany ustawowej defi-
nicji pañstwowej sfery bud¿etowej, przez któr¹, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o kszta³towaniu wynagro-
dzeñ w pañstwowej sferze bud¿etowej oraz o zmianie niektórych ustaw w nowym brzmieniu, rozumie siê:
pañstwowe jednostki bud¿etowe, które prowadz¹ gospodarkê finansow¹ na zasadach okreœlonych
w art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zapis ten doprowadzi³ do
wyeliminowania z pojêcia pañstwowej sfery bud¿etowej pañstwowych szkó³ wy¿szych (uczelni publicz-
nych). W pkcie 2 art. 2 cytowanej ustawy zdefiniowano pojêcie pracownika jako osoby zatrudnionej w je-
dnostkach okreœlonych w pkcie 1.

Nale¿y wskazaæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, art. 1 ust. 2 pkt 1, przez
pracowników jednostek sfery bud¿etowej rozumie siê pracowników pañstwowych jednostek sfery bud¿e-
towej, dla których œrodki na wynagrodzenia kszta³towane s¹ na podstawie odrêbnej ustawy.

Porównanie obu definicji, to jest pañstwowej sfery bud¿etowej i pracowników pañstwowej sfery bud¿eto-
wej, prowadzi do wniosku, ¿e pracownicy pañstwowych szkó³ wy¿szych (uczelni publicznych) nie s¹ zali-
czani do podmiotów uprawnionych do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla praco-
wników jednostek sfery bud¿etowej. Chocia¿ w art. 2 ust. 1 z dnia 12 grudnia 1997 r. ustawy o dodatkowym
wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej stwierdza siê, ¿e pracownik nabywa
prawo do wynagrodzenia rocznego w pe³nej wysokoœci po przepracowaniu u danego pracodawcy ca³ego ro-
ku kalendarzowego. A ust. 2 tego artyku³u stanowi, ¿e pracownik, który nie przepracowa³ u danego praco-
dawcy ca³ego roku kalendarzowego nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokoœci proporcjonal-
nej do okresu przepracowanego, pod warunkiem ¿e okres ten wynosi co najmniej 6 miesiêcy. Ust. 3 tego ar-
tyku³u okreœla, ¿e przepracowanie co najmniej 6 miesiêcy, warunkuj¹cych nabycie prawa do wynagrodze-
nia rocznego, nie jest wymagane w wypadkach: „1) nawi¹zania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzo-
wego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacj¹ pracy szko³y (szko³y wy¿szej)”.

W zwi¹zku z tym nasuwa siê w¹tpliwoœæ: czy w œwietle zmian dokonanych ustaw¹ – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (DzU z 2009 r. nr 157 poz. 1241), z uw-
zglêdnieniem przepisu art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowni-
ków jednostek sfery bud¿etowej (DzU z 1997 r. nr 160 poz. 1080), pracownicy uczelni publicznych s¹
w dalszym ci¹gu uprawnieni, tak jak to mia³o miejsce przed dokonaniem zmiany przepisów, do dodatko-
wego wynagrodzenia rocznego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagro-
dzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud¿etowej (DzU z 1997 r. nr 160 poz. 1080 z póŸn.
zm.), zmienionej ustaw¹ z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicz-
nych (DzU z 2009 r. nr 157 poz. 1241).

Proszê tak¿e o okreœlenie terminu, w którym Szanowni Pañstwo podejmiecie decyzjê w tej sprawie.

Adam Massalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra o wyjaœnienie, jakie motywy leg³y u podstaw decyzji o likwidacji Œl¹skie-

go Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu.
Czy zosta³y uwzglêdnione skutki spo³eczne w postaci rozwi¹zania umów o pracê z oko³o dwustu praco-

wnikami cywilnymi tego¿ oddzia³u, a tak¿e koniecznoœæ przeniesienia lub te¿ rozwi¹zania stosunku s³u¿-
bowego z nastêpnymi dwustu funkcjonariuszami oddzia³u? Mam tu na myœli w szczególnoœci œwiadcze-
nia w postaci odpraw, koszty przekwalifikowania zawodowego, a tak¿e koszty zwi¹zane z przejœciem na
emeryturê niektórych z tych osób.

Czy wobec koniecznoœci przejêcia niektórych pracowników i funkcjonariuszy przez nowo utworzony od-
dzia³ w K³odzku zosta³y uwzglêdnione koszty ich przeniesienia w postaci, np. koniecznoœci zapewnienia tym
osobom nowych lokali mieszkaniowych? Czy wreszcie rozwa¿ono mo¿liwoœæ „wch³oniêcia” przez gminê K³o-
dzko kolejnych osób od strony infrastruktury? Przypomnê, i¿ chodzi nie tylko o funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych, ale te¿ o ich rodziny. Wi¹¿e siê to z koniecznoœci¹ zapewnienia tym osobom miejsc pracy
i miejsc w placówkach edukacyjnych, zapewnienia odpowiedniej bazy kulturalno-oœwiatowej.

Nadto nale¿y zadaæ jeszcze jedno pytanie. Czy zosta³y wziête pod uwagê skutki wynikaj¹ce z realizacji
obowi¹zków ustawowych przez Stra¿ Graniczn¹, a zwi¹zane z likwidacj¹ oddzia³u?

Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej wykonuje swoje zadania na terenie najbardziej zurbanizowanym
i uprzemys³owionym w skali ca³ego kraju. W regionie tym krzy¿uj¹ siê ci¹gi komunikacyjne, drogowe, ko-
lejowe i lotnicze o zasiêgu miêdzynarodowym oraz kontynentalnym. Wi¹¿e siê to z jedn¹ z najwiêkszych
w skali kraju migracji ludnoœci. Tym samym na omawianym terenie kumuluj¹ siê negatywne zjawiska
w postaci zarówno przemytu, jak i nielegalnej imigracji.

Wobec planów pozostawienia w Raciborzu jedynie placówki Stra¿y Granicznej, o bardzo okrojonym
sk³adzie osobowym, nale¿y stwierdziæ, i¿ realizowanie ustawowych zadañ tej formacji, ze wzglêdu na ska-
lê wykonywanych zadañ, bêdzie zgo³a niemo¿liwe.

W tym miejscu nasuwa siê pytanie, jakie przes³anki merytoryczne leg³y u podstaw decyzji o przeniesie-
niu oddzia³u do K³odzka.

To pytanie nasuwa siê dlatego, i¿ w rejonie K³odzka, ze wzglêdu na o wiele mniejszy stopieñ urbaniza-
cji, mniejsz¹ liczbê ludnoœci, a tym samym mniejsz¹ infrastrukturê komunikacyjn¹, wystêpuje o wiele
mniejsza liczba zjawisk negatywnych zwi¹zanych z przestêpczoœci¹ graniczn¹ ni¿ na terenie Górnego
Œl¹ska. Dlatego te¿ proszê Pana Ministra o wyjaœnienie, jakie s¹ przyczyny likwidacji oddzia³u.

Z powa¿aniem
Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z dramatycznym apelem o pomoc, jaki dotar³ do mojego biura senatorskiego z Wojewódz-

kiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzêbiu Zdroju, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o podjêcie
dzia³añ wspomagaj¹cych istnienie i dzia³anie placówki w Jastrzêbiu.

Z przekazanych mi informacji wynika, ¿e z³a sytuacja szpitala zwi¹zana jest z niskimi kontraktami, ja-
kie Œl¹ski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach zawar³ z jastrzêbsk¹ jednostk¹. Dosko-
nale zdajê sobie sprawê z tego, i¿ Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszy³ kontrakty szpitalom w skali
ogólnopolskiej, jednak placówka w Jastrzêbiu ju¿ w 2009 r. musia³a utrzymaæ siê z funduszy, które by³y
o 20–40 mln z³ ni¿sze od tych, które otrzymywa³y szpitale o podobnej wielkoœci. S¹ to znaczne kwoty, któ-
re rzutuj¹ na sytuacjê finansow¹ i dzia³alnoœæ ca³ego szpitala. Ze wzglêdu na to, i¿ tegoroczne kontrakty
s¹ o 7,7% ni¿sze w stosunku do roku ubieg³ego (co daje 81772 punktów mniej), istnieje powa¿na obawa
o dalsze funkcjonowanie szpitala. Zaczyna brakowaæ leków, materia³ów medycznych i œrodków opatrun-
kowych. Na dzieñ 30.09.2009 r. zad³u¿enie szpitala osi¹gnê³o poziom 44 407 233 z³! Jednostka nie jest
ju¿ w stanie wyp³acaæ nale¿noœci, wobec czego wierzyciele zaczynaj¹ windykacje.

Trzeba nadmieniæ, i¿ szpital posiada wysokospecjalistyczn¹ aparaturê, zmodernizowany blok opera-
cyjny oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowan¹ kadrê medyczn¹, z uwagi na niski kontrakt nie jest w sta-
nie tego wykorzystaæ. Nie trzeba przypominaæ, ¿e najbardziej ucierpi¹ na tym pacjenci, którym dostêp do
œwiadczeñ zdrowotnych zostanie powa¿nie ograniczony.

W zwi¹zku z tym proszê Pani¹ Minister o zajêcie siê spraw¹ i pomoc w ratowaniu sytuacji szpitala w Ja-
strzêbiu Zdroju.

Z powa¿aniem
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych

(DzU z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z póŸn. zm.) obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
podlegaj¹ osoby fizyczne prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ oraz osoby z nimi wspó³pracuj¹ce.

Przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ ustawa rozumie wspólnika jednoosobowej spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz wspólników spó³ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8
ust. 6 pkt 4 u.s.u.s.). Tym samym w katalogu podmiotów podlegaj¹cych obowi¹zkowemu ubezpieczeniu
nie uwzglêdniono wspólników – komplementariuszy w spó³ce komandytowo-akcyjnej.

Spó³ka komandytowo-akcyjna jest obok spó³ki jawnej, komandytowej i partnerskiej spó³k¹ osobow¹.
Podobnie jak w spó³ce komandytowej wspólnikiem, który reprezentuje spó³kê wobec osób trzecich oraz
posiada prawo i obowi¹zek prowadzenia ich spraw, jest komplementariusz. Ró¿nica polega na udziale
drugiego wspólnika, którym w spó³ce komandytowej jest co najmniej jeden komandytariusz, a w spó³ce
komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden akcjonariusz. Rozumiej¹c ró¿nice w konstrukcji obu spó³ek,
nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w obu spó³kach pozycja komplementariuszy jest podobna – odpowiadaj¹ za zobo-
wi¹zania spó³ki bez ograniczenia solidarnie ze spó³k¹ i subsydiarnie.

Komplementariusze jako osoby uprawnione i zobowi¹zane do prowadzenia spraw spó³ki i wystêpuj¹ce
jako jej reprezentanci w stosunku do podmiotów trzecich w praktyce s¹ pozbawieni mo¿liwoœci œwiadcze-
nia w tym zakresie swoich us³ug na rzecz spó³ki odp³atnie na podstawie umów o pracê lub umów cywilno-
prawnych mog¹cych stanowiæ podstawê do ustalenia obowi¹zkowego ubezpieczenia. S³usznie kwestio-
nowana jest bowiem sytuacja, kiedy komplementariusz zobowi¹zany na mocy przepisów kodeksu i umo-
wy b¹dŸ statutu do prowadzenia spraw spó³ki, które to pojêcie obejmuje czynnoœci zwi¹zane z szeroko
pojêtym zarz¹dzaniem jej interesami, jest jednoczeœnie zatrudniony na podstawie umowy o pracê w za-
kresie obejmuj¹cym takie obowi¹zki.

Przepis art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych rozwi¹zuje zatem tak¹ kwestiê,
przyznaj¹c expressis verbis wspólnikowi jednoosobowej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz
wspólnikom spó³ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej prawo podlegania ubezpieczeniu emerytalne-
mu i rentowemu.

Obowi¹zuj¹cy stan prawny prowadzi jednak do sytuacji nierównoœci podmiotów wobec prawa, polega-
j¹cej na odmiennym traktowaniu osoby bêd¹cej komplementariuszem w spó³ce komandytowo-akcyjnej,
która nie zosta³a objêta obowi¹zkiem ubezpieczeniowym i w zwi¹zku z tym pozbawiona jest wynikaj¹cej
z niego ochrony.

Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e komplementariusz spó³ki komandytowo-akcyjnej nie jest uprawniony do
dobrowolnego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych.

Spó³ka komandytowo-akcyjna jest stosunkowo nowym typem spó³ki osobowej wprowadzonym do pol-
skiego systemu prawnego przez kodeks spó³ek handlowych.

Maj¹c na uwadze wskazywane argumenty, proszê o rozwa¿enie zmiany art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o sys-
temie ubezpieczeñ spo³ecznych w taki sposób, by w jego dyspozycji uwzglêdniæ interes prawny komple-
mentariusza spó³ki komandytowo-akcyjnej. Proszê o rozwi¹zanie przedmiotowego zagadnienia ewen-
tualnie w inny sposób gwarantuj¹cy jego realizacjê.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W Republice Czeskiej po podpisaniu w 1995 r. Konwencji Ramowej oraz jej ratyfikacji w 1997 r. przez

dwie izby parlamentu, w 2001 r. przyjêta zosta³a ustawa o mniejszoœciach narodowych. Zgodnie z jej tre-
œci¹ w rejonach, gdzie ludnoœæ polska stanowi ponad 10% w jêzyku polskim mog¹ byæ umieszczane rów-
nie¿ tablice informacyjne, nazwy miejscowoœci i przystanków kolejowych. Rz¹d czeski dofinansowuje
prasê mniejszoœci, dzia³aj¹ polskie szko³y. Zauwa¿aj¹c ró¿ne opory lokalne przed respektowaniem zapi-
sów ustawy, nale¿y podkreœliæ, ¿e kierunek dzia³añ maj¹cych zapewniæ europejskie standardy zosta³
okreœlony przez Republikê Czesk¹ w sposób wydaj¹cy siê nie budziæ w¹tpliwoœci.

Na tle takiego uregulowania spraw mniejszoœci z niepokojem przyjmujê pojawiaj¹ce siê informacje
o wprowadzanych lub planowanych dzia³aniach w³adz Republiki Litewskiej wobec mniejszoœci polskiej.

Zdaj¹c sobie sprawê z delikatnej materii stosunków ³¹cz¹cych Polskê i Litwê, nie sposób nie zauwa¿yæ,
i¿ od lat prezentowane s¹ w stosunku do Polaków mieszkaj¹cych na Litwie podobne schematy rzeczywi-
stych dzia³añ, mimo pozornie przyjaznych dla mniejszoœci uregulowañ prawnych. Prowadzona przez
pañstwo „polityka dobrych chêci” nie wydaje siê znajdowaæ dostatecznego prze³o¿enia w realnym ¿yciu
Polaków na Litwie. Dotyczy to przede wszystkim u¿ywania jêzyka mniejszoœci, np. polskiego, jako po-
mocniczego w ¿yciu publicznym, pisowni nazwisk w wersji oryginalnej, u¿ywania jêzyka niepañstwowe-
go w napisach i nazwach ulic oraz miejscowoœci czy nieuregulowanej kwestii zwrotu nieruchomoœci.

Pomimo liberalnej ustawy z 1989 r. reguluj¹cej kwestiê mniejszoœci narodowych, wprowadzona w la-
tach 90. ubieg³ego wieku ustawa o jêzyku pañstwowym zezwala jedynie na u¿ywanie jêzyka pañstwowe-
go jako jêzyka publicznego, uznaje tylko litewskie nazewnictwo (wywieszki w jêzyku mniejszoœci narodo-
wych mog¹ posiadaæ tylko organizacje i instytucje mniejszoœci narodowych) i stanowi tym samym dosyæ
jaskrawy przyk³ad ograniczonych praw mniejszoœci. Odrêbn¹ kwestiê stanowi równie¿ dyskryminowa-
nie dzieci w dostêpie do nauki w jêzyku polskim.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wskazywane okolicznoœci powinny zostaæ rozpatrzone w aspekcie przestrzegania
zapisów Traktatu miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Litewsk¹ o przyjaznych stosunkach i dobro-
s¹siedzkiej wspó³pracy oraz Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodowych.

Kszta³towanie modelowych standardów wspó³¿ycia pomiêdzy narodami i respektowania praw mniej-
szoœci narodowych jest mo¿liwe – o czym dobitnie œwiadczy chocia¿by przyk³ad niemieckich landów
Schlezwig i Holstein oraz Danii. Warto jedynie pamiêtaæ, ¿e sam up³yw czasu – jakkolwiek stanowi nie-
zbêdny czynnik na poziomie relacji lokalnych umo¿liwiaj¹cy wypracowanie i zastosowanie wzajemnie
obowi¹zuj¹cych regu³ – nie bêdzie wystarczaj¹cym motorem oczekiwanych przez Polaków zmian bez wy-
tyczenia i wsparcia przez Republikê Litewsk¹ po¿¹danego kierunku dzia³añ.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Zwracam siê do Pana Marsza³ka z proœb¹ o spowodowanie, aby odpowiedŸ ministra infrastruktury do-

tyczy³a zapytañ i problemów poruszonych w moich oœwiadczeniach z dnia 3 listopada 2009 r.
W za³¹czeniu moje oœwiadczenia oraz odpowiedŸ ministra.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
W imieniu w³adz Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej we W³oc³awku, studentów tej uczelni, a tak¿e

we w³asnym pragnê przedstawiæ stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym. Projektowane zmiany wprowadzaj¹ rozwi¹zania godz¹ce w ideê autonomii uczelni. Obni¿aj¹ one
presti¿ uczelni wy¿szej i nie s¹ spójne z obowi¹zuj¹cym systemem prawa.

Szkolnictwo wy¿sze, w tym tak¿e zawodowe, to wspólnotowoœæ, universitas, gwarantuj¹ca jednoœæ
wiedzy i prawdy oraz niezale¿noœæ od bie¿¹cej polityki. Zgodnie z tym za³o¿eniem ca³a spo³ecznoœæ szko³y
wy¿szej pracuje z dobr¹ wol¹ i przekonaniem, realizuj¹c w ten sposób misjê szko³y wy¿szej. Uzale¿nienie
pañstwowych szkó³ zawodowych od w³adz samorz¹dowych województwa bêdzie wi¹za³o siê przede wszy-
stkim z ich upolitycznieniem. Stworzy siê jeszcze jedna p³aszczyzna walki politycznej. Istniej¹ obawy, ¿e
co cztery lata uczelnia bêdzie „poligonem” niewybrednych zabiegów i walki o stanowiska, a tysi¹ce stu-
dentów bêd¹ stanowiæ po¿¹dany elektorat dla walcz¹cych opcji politycznych. W³adze uczelni bêd¹ zmu-
szane do realizacji polityki partii rz¹dz¹cej, co w konsekwencji sprowadzi siê do obejmowania stanowisk
z klucza partyjnego. Tym samym naruszona zostanie najwiêksza wartoœæ w procesie kszta³cenia wy¿sze-
go, jak¹ jest wolnoœæ i niezale¿noœæ myœlenia.

Konstytucja RP w ar. 70 ust. 5 stanowi: „Zapewnia siê autonomiê szkó³ wy¿szych na zasadach okreœlo-
nych w ustawie”. Zasada autonomii uczelni wyra¿ona zosta³a w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym (DzU nr 164 poz. 1365 z póŸn. zm.), który stanowi, ¿e uczelnia jest auto-
nomiczna we wszystkich obszarach swojego dzia³ania na zasadach okreœlonych w ustawie. Przepis art. 4
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym w projekcie nowelizacji nie jest zmieniony, co w konsekwencji oz-
nacza, ¿e podporz¹dkowanie PWSZ samorz¹dom województw jest w istocie zaprzeczeniem konstytucyj-
nej gwarancji autonomii szkó³ wy¿szych. Czy uczelnia bêdzie autonomiczna wobec decyzji samorz¹du
województwa o bud¿ecie, mieniu i obsadzie kadrowej w³adz? W sk³ad w³adz samorz¹dowych wchodz¹
niejednokrotnie osoby zwi¹zane z uczelniami prywatnymi i niepublicznymi. Czy strukturalne powi¹za-
nie PWSZ z samorz¹dami, w których zasiadaj¹ przedstawiciele w³adz szkó³ niepublicznych i prywatnych,
bêdzie wzmacnia³o uczelnie? Nie ma takiej gwarancji.

Szanowna Pani Minister! Popieram stanowisko spo³ecznoœci PWSZ, widz¹c w nowelizacji ustawy de-
precjacjê pozycji pañstwowych wy¿szych szkó³ zawodowych, która studentom, spo³eczeñstwu i krajowi
przyniesie wiêcej szkody ni¿ po¿ytku.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Nowy rok rozpocz¹³ siê rekordowymi mrozami w ca³ej Polsce. Jak co roku, zima parali¿uje komunika-

cjê i nasze ¿ycie, a informacje o zalegaj¹cych tonach œniegu s¹ najwa¿niejszymi informacjami dnia. Zim¹
pojawia siê równie¿ zagro¿enie powodziami zatorowymi. Wielkie powodzie opadowe, które nawiedzi³y po-
³udniow¹ Polskê w minionych latach oraz ³agodny przebieg ostatnich sezonów zimowych odwróci³y uwa-
gê od bardzo powa¿nego zagro¿enia powodziami zatorowymi.

Polska po³o¿ona jest na styku oddzia³ywania klimatów morskiego i kontynentalnego, co powoduje czê-
ste zmiany w okresie zimowym i sprawia, ¿e Wis³a nale¿y do rzek bardzo podatnych na tworzenie siê œry-
¿u. W czasie pochodu lodów Wis³a jest najbardziej niebezpieczn¹ rzek¹ w Europie, zaœ Dolna Wis³a jest
najbardziej zatorogennym miejscem w Polsce. Najwy¿sze obserwowane stany wody na Dolnej Wiœle s¹
wynikiem spiêtrzeñ zatorowych. Œwiadcz¹ o tym historyczne znaki wielkich wód na murach miast i wielo-
letnie serie wyników obserwacji stanów wód.

Wyst¹pienie katastrofalnej powodzi zatorowej na Wiœle w rejonie Zalewu W³oc³awskiego i powy¿ej
w styczniu 1982 r. pokaza³o, ¿e konieczne jest opracowanie programu monitoringu lodowego na rzekach
i jeziorach Polski. Monitorowanie zjawisk lodowych ma ogromne znaczenie dla zmniejszenia ryzyka po-
wodzi zatorowej i likwidacji powsta³ego ju¿ zatoru.

Szanowny Panie Ministrze! 28 grudnia wprowadzono w P³ocku alarm przeciwpowodziowy. Lodo³ama-
cze pracuj¹ce na Wiœle w okolicach Dobrzynia nad Wis³¹ upora³y siê z zatorem lodowym i zagro¿enie po-
wodziowe zosta³o odwo³ane. Jednak¿e zmienne warunki meteorologiczne od gór do Ba³tyku, opady œnie-
gu i deszczu sprzyjaj¹ tworzeniu siê zatorów lodowych.

Wobec faktu, i¿ Wis³a w dolnym odcinku jest wybitnie œry¿ogenna i zatorogenna, uprzejmie proszê
o informacjê o podjêtych dzia³aniach zapobiegaj¹cych katastrofie powodziowej w okolicach P³ocka i Zale-
wu W³oc³awskiego.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Panie Ministrze!
Jako cz³onek senackiej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu chcia³bym zwróciæ uwagê na niezwykle

wa¿ny list biskupów polskich do wiernych, zatytu³owany: „Bezcenne dobro jêzyka ojczystego”. Bêdzie on
czytany w koœcio³ach w niedzielê, 17 stycznia bie¿¹cego roku. Biskupi przypominaj¹, ¿e jêzyk to bezcen-
ne dobro ka¿dego narodu. „Wyra¿a siê w nim jego zbiorowa pamiêæ, tradycja, historia i kultura. Jêzyk je-
dnoczy naród, pozwala budowaæ jego moraln¹ si³ê i trwaæ mimo zmiennych kolei losu. Jako synteza war-
toœci narodowych stanowi podstawê to¿samoœci narodu”.

Episkopat dziêkuje ludziom kultury, którzy „dbaj¹, by ich zamys³ i myœl zosta³y oddane w piêkny, za-
chwycaj¹cy sposób, buduj¹cy przestrzeñ wzajemnego ubogacenia i dobra”. S³owa podziêkowania bisku-
pi kieruj¹ tak¿e do polonistów i bibliotekarzy. Z uznaniem odnosz¹ siê do plebiscytu „Mistrz mowy pol-
skiej”, Dyktanda Ogólnopolskiego oraz kampanii spo³ecznej „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Dostrzegaj¹
te¿ kap³anów, którzy przekazuj¹c S³owo Bo¿e, troszcz¹ siê tak¿e o jêzykowe piêkno przekazu.

Biskupi z ubolewaniem zauwa¿aj¹, ¿e wraz z rozwojem kultury masowej nasili³y siê w ostatnich latach
zjawiska degradacji kultury i jêzyka polskiego. „Zubo¿enie jêzyka obserwujemy u dzieci i m³odzie¿y, u do-
ros³ych i starszych, u polityków i ludzi kultury. Spotykamy siê z nim na ulicy i w tramwaju, w szkole
i w pracy, w gazetach i ksi¹¿kach, w teatrze i w programach rozrywkowych” – wyliczaj¹ biskupi. Dodaj¹,
¿e szczególnie niepokoj¹cym zjawiskiem jest wulgaryzacja jêzyka i lekcewa¿enie kultury narodowej po-
przez ukazywanie w sposób karykaturalny tradycji narodowej.

Nawi¹zuj¹c do trudnych momentów w dziejach Polski, biskupi podkreœlaj¹ zas³ugi Koœcio³a, który po-
nad granicami zaborów jednoczy³ Polaków przez tê sam¹ wiarê, kulturê religijn¹ i jêzyk. Dodaj¹ te¿, ¿e
skuteczn¹ broni¹ w walce o duchow¹ suwerennoœæ Polaków sta³a siê wybitna twórczoœæ polskich roman-
tyków, pozytywistów i twórców M³odej Polski.

„Nasz naród – jak mówi³ w UNESCO Jan Pawe³ II – przetrwa³ najstraszniejsze doœwiadczenia dziejów; wie-
lokrotnie skazywany na œmieræ pozosta³ przy ¿yciu i pozosta³ sob¹ poœród rozbiorów i okupacji w oparciu
o w³asn¹ kulturê, która okaza³a siê silniejsz¹ potêg¹ od tych, które chcia³y j¹ zniszczyæ” – pisz¹ biskupi.

Jak podkreœlaj¹ biskupi, niezrównanym mistrzem polskiej mowy by³ papie¿ Jan Pawe³ II. Zachêcaj¹,
by mówienie na co dzieñ piêknym jêzykiem polskim sta³o siê trosk¹ wszystkich, a szczególnie osób publi-
cznych na ka¿dym poziomie i stanowisku.

W swoim liœcie biskupi zawarli apel do wszystkich Polaków, w kraju i za granic¹, aby zaanga¿owali siê
w inicjatywy zmierzaj¹ce do obrony kultury i piêkna polszczyzny. „Jego motywacj¹ powinno byæ poczucie
godnoœci osobistej, szacunek dla samego siebie, dla naszych bliŸnich, dla kraju ojczystego i jego kultury,
która ujmuje i budzi uznanie poznaj¹cych j¹ cudzoziemców”.

To nie pierwszy list biskupów, w którym podnosz¹ kwestiê troski o jêzyk ojczysty. W 1969 r. powsta³
„List Episkopatu na œwiêto Chrystusa Króla «Spo³eczna krucjata mi³oœci» jako «krucjata dobrego s³owa»”.
Biskupi sformu³owali w nim zasady z zakresu „mi³oœci w mowie”: 1. Bêdziemy wierni danemu s³owu. 2.
Bêdziemy mówiæ prawdê. 3. Stañmy na stra¿y naszego jêzyka i kultury s³owa. 4. Bêdziemy z ka¿dym roz-
mawiali przyjaŸnie. 5. Bêdziemy mówiæ o innych tylko ¿yczliwie. „Mi³oœæ domaga siê, abyœmy zwracaj¹c
siê do bliŸnich, u¿ywali s³ów czystych i kulturalnych, oddaj¹cych piêkno mowy ojców naszych” – pisali
biskupi. Zachêcali, by wydaæ walkê wulgarnym s³owom, przekleñstwom, a tak¿e, by unikaæ „wojny s³ów”
z otoczeniem.

Panie Ministrze, wiem, ¿e Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest ¿ywotnie zainteresowa-
ne wszelkimi inicjatywami s³u¿¹cymi kulturze jêzyka polskiego, dlatego zwracam uwagê na list bisku-
pów, aby wspó³praca z Koœcio³em w tym dziele by³a jeszcze owocniejsza.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
334 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 47. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê o informacjê w sprawie kursowania porannego poci¹gu poœpie-
sznego na linii kolejowej Warszawa–Radom, na odcinkach Warszawa S³u¿ewiec–Piaseczno–Radom.

Z niepokojem przyj¹³em informacjê od pasa¿erów PKP dotycz¹c¹ kursowania poci¹gów na trasie War-
szawa S³u¿ewiec–Piaseczno–Radom. Po zmianie w nowym rozk³adzie jazdy poci¹gów PKP przejazd kolej¹
w godzinach porannych na tym odcinku jest bardzo utrudniony. Obecnie nie mo¿na dojechaæ do Rado-
mia porannymi poci¹gami z Warszawy S³u¿ewiec ani Piaseczna przed godzin¹ 7.00.

Zgodnie z nowym rozk³adem jazdy PKP, który obowi¹zuje od 13 grudnia 2009 r., rozwi¹zaniem tego
problemu by³oby spowodowanie, aby poci¹g TLK relacji Ko³obrzeg–Kraków P³aszów zatrzymywa³ siê na
stacjach Warszawa S³u¿ewiec i Piaseczno (obecnie nie zatrzymuje siê na tych stacjach), gdy¿ i tak jedzie
t¹ tras¹. Wspomniany poci¹g na stacji Warszawa Zachodnia jest o godz. 4.55, zaœ w Radomiu jest o godz.
6.43. Jest to jedyny poci¹g, jakim z Warszawy mo¿na przybyæ do Radomia przed godzin¹ 7.00 i spokojnie
dojechaæ do pracy czy szko³y. Dwa krótkie postoje na stacjach Warszawa S³u¿ewiec i Piaseczno nie bêd¹
mia³y wp³ywu na czas podró¿y czy punktualnoœæ.

Pragnê zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, ¿e z dworców Warszawa S³u¿ewiec i Piaseczno korzysta co-
dziennie bardzo du¿o osób, zarówno doje¿d¿aj¹cych z Radomia, jak i doje¿d¿aj¹cych z Warszawy i miej-
scowoœci podwarszawskich. Stacja Warszawa S³u¿ewiec obs³uguje po³udniowe dzielnice stolicy, a stacja
Piaseczno – po³udniowe tereny podwarszawskie. Z obu stacji korzystaj¹ osoby zamieszka³e w ca³ej po³u-
dniowej czêœci aglomeracji warszawskiej. Wielu pasa¿erów doje¿d¿aj¹cych do pracy z ziemi radomskiej
wysiada na obu wymienionych stacjach i codziennie z nich korzysta.

Ze wspomnianych powodów zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o przeanalizowanie mo¿liwoœci
postojów poci¹gu poœpiesznego relacji Ko³obrzeg–Kraków P³aszów oraz poci¹gu powrotnego tej relacji na
dworcach Warszawa S³u¿ewiec i Piaseczno.

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Macieja Nowickiego

Zgodnie z kontynuacj¹ zapisów Dyrektywy 2003/87/WE, w przypadku niepowodzenia obecnego
rz¹du RP w negocjacjach z Uni¹ Europejsk¹ dotycz¹cych zasad przydzia³u darmowych uprawnieñ do
emisji CO2, ju¿ w 2013 r. ciep³o mo¿e zdro¿eæ nawet o 30%. Takie alarmuj¹ce stwierdzenie znalaz³o siê
w stanowisku Izby Gospodarczej „Ciep³ownictwo Polskie”, gdy¿ po roku 2013 tylko 80% uprawnieñ do
emisji CO2 bêdzie przydzielone bezp³atnie.

Jednoczeœnie specjaliœci zwracaj¹ uwagê, ¿e w 2013 r. ciep³ownie mog¹ nie dostaæ darmowych upra-
wnieñ do 80% emisji. W Unii Europejskiej panuje opinia, ¿e punktem odniesienia dla wyznaczania bazy
wyliczania emisji maj¹ byæ ciep³ownie emituj¹ce najmniej CO2, co w praktyce oznacza przyjêcie instalacji
pracuj¹cych na gazie. Oczywiste zaœ jest, ¿e 90% ciep³owni w Polsce wykorzystuje do produkcji wêgiel ka-
mienny. Jedynym sposobem unikniêcia skokowej podwy¿ki cen ciep³a jest zmiana zasad przydzia³u dar-
mowych uprawnieñ do emisji CO2. Krajowi przedstawiciele bran¿y ciep³owniczej wnosz¹, aby w odniesie-
niu do ciep³owni wêglowych wyznaczono emisjê z najlepszych ciep³owni wêglowych i aby podobnie by³o
w przypadku ciep³owni gazowych. Szczegó³owe przepisy do dyrektywy maj¹ byæ przyjête do koñca
2010 r., a Polska w swojej walce ma niewielu sprzymierzeñców, gdy¿, jak wiadomo, sektory energetyczne
innych krajów Europy w mniejszym stopniu ni¿ Polska wykorzystuj¹ w produkcji wêgiel.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jak rz¹d RP zamierza prowadziæ negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹?
2. Kiedy zostan¹ okreœlone przepisy ustanawiaj¹ce przydzia³ uprawnieñ dla ciep³owni?
3.Czymo¿liwe jestwynegocjowaniewobecnychzapisach „wêglowegopodejœcia”dopolskiej energetyki?
4. W jaki sposób rz¹d RP ma zamiar przeciwdzia³aæ ewentualnemu skokowi cen ciep³a?
5. Czy w prowadzone obecne negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹ nie nale¿y w³¹czyæ przedstawiciela sek-

tora ciep³owniczego?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wparcie inicjatywy polegaj¹cej na rewaloryzacji i nadaniu no-

wych funkcji spo³ecznych i kulturowych budynkowi koszar na terenie by³ego obozu zag³ady w Dzia³dowie.
Przedmiotem projektu jest renowacja zabytkowego budynku by³ych koszar znajduj¹cych siê na terenie by-
³ego hitlerowskiego obozu zag³ady w Dzia³dowie.

Przedmiotowa inicjatywa polega na udostêpnieniu odnowionego budynku koszar dla us³ug kultural-
nych i spo³ecznych oraz podniesieniu atrakcyjnoœci turystycznej Dzia³dowa jako miejscowoœci z bogat¹
ofert¹ kulturaln¹. Odrestaurowanie budynku pozwoli przypomnieæ polskiemu spo³eczeñstwu historiê
tego miejsca i przebywaj¹cych tu ludzi. W obiekcie powstan¹ izba pamiêci, kaplica i sala konferencyjna.
Szacuje siê, i¿ to miejsce bêdzie odwiedza³o oko³o czterech tysiêcy osób rocznie. Na bazie odnowionego
budynku powo³ane zostan¹ nowe instytucje nieistniej¹ce do tej pory na terenie powiatu dzia³dowskiego,
to jest zak³ad opiekuñczo-leczniczy (czterdzieœci szeœæ osób) i hospicjum (dwadzieœcia piêæ osób).

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do dyrektor generalnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Joanny Nurkiewicz

Szanowna Pani Dyrektor!
Proszê o udzielenie informacji o planowanych terminach i zakresie prac remontowych i modernizacyj-

nych drogi krajowej nr 62 na terenie gminy S³upno. W szczególnoœci zasadne jest wykonanie tzw. lewo-
skrêtów, bo to poprawi i usprawni p³ynnoœæ ruchu, a przede wszystkim przyczyni siê do poprawy bezpie-
czeñstwa podró¿nych i mieszkañców gminy S³upno. Warto podkreœliæ, ¿e gmina S³upno zadeklarowa³a
wspó³udzia³ finansowy w realizacji przedmiotowych inwestycji.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W zwi¹zku z wyst¹pieniem w³adz powiatu drawskiego i choszczeñskiego dotycz¹cym zagro¿enia skreœ-
lenia z listy kluczowych inwestycji projektu na modernizacjê linii 15 kV na 110 kV relacji Drawsko Po-
morskie–Kalisz Pomorski, zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu problemu polegaj¹ce-
go na braku dzia³añ ze strony Gk Energa Gdañsk.

Zaniechania ze strony wymienionego podmiotu dotycz¹ koniecznoœci podpisania umowy przedwstêp-
nej, której brak skutkowaæ bêdzie skreœleniem inwestycji z Indykatywnej Listy Projektów Indywidual-
nych RPO WZ. Negatywnie wp³ynie to na poprawê sieci energetycznej wskazanego regionu, co z kolei bez
w¹tpienia wywrze bezpoœredni wp³yw na jego rozwój.

Gra¿yna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Gra¿ynê Sztark
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
Tomasza Siemoniaka

W zwi¹zku z wyst¹pieniem pana Krzysztofa Lisa, przewodnicz¹cego Konwentu Starostów Powiatów Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, dotycz¹cym stanu zagospodarowania i bezpieczeñstwa na terenach
przejêtych od wojsk Federacji Rosyjskiej, zwracamy siê z proœb¹ o mo¿liwoœæ kontynuacji programu wielo-
letniego pod nazw¹ „Zagospodarowanie przejêtego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez
wojska Federacji Rosyjskiej”.

Poniewa¿ by³ to program wieloletni, samorz¹dy województwa zachodniopomorskiego, u których wystê-
puje problem terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej, przejê³y na swoje bud¿ety obo-
wi¹zek finansowania w zakresie zagospodarowania tych terenów lub finansowa³y je z innych Ÿróde³.

Panie Ministrze, poniewa¿ zjawiska zwi¹zane z zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz stwarzaj¹ce
nadzwyczajne zagro¿enie dla œrodowiska, powsta³e w wyniku stacjonowania wojsk Federacji Rosyjskiej,
s¹ na terenach województwa zachodniopomorskiego nadal obecne, zwracamy siê z proœb¹ o rozwa¿enie
kontynuowania wymienionego programu.

Gra¿yna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wielokrotnie zwraca³em siê do Pana Ministra z zapytaniami i proœbami o rozwa¿enie mo¿liwoœci udzie-

lenia pomocy beneficjentom programu „U³atwianie startu m³odym rolnikom”, którzy nie s¹ w stanie, nie
z powodu w³asnych b³êdów i zaniedbañ, co podkreœlam, wype³niæ podpisanej z ARiMR umowy o dofinan-
sowanie. Jeszcze raz pragnê podkreœliæ, i¿ w wyniku zmiany ustawy o systemie oœwiaty w roku 2007,
a wiêc w momencie kiedy wszyscy, podkreœlam, wszyscy beneficjenci mieli podpisane z ARiMR umowy
o dofinansowanie, zniesiono mo¿liwoœæ uzyskania uprawnieñ rolniczych poprzez ukoñczenie kursu eks-
ternistycznego.

Panie Ministrze, mimo wielokrotnie wysy³anych zapytañ nigdy nie otrzyma³em odpowiedzi, jak to jest
mo¿liwie, ¿e prawo dzia³a wstecz, i ¿e nie zapewniono tym m³odym ludziom innego, alternatywnego roz-
wi¹zania, tylko pozostawiono ich samym sobie! Dlaczego urzêdnicy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wykazali siê kompletnym brakiem odpowiedzialnoœci i nie sygnalizowali Ministerstwu Edukacji Naro-
dowej podczas zmiany ustawy o systemie edukacji w ramach konsultacji resortowych takiego zagro¿enia
i problemu?! Jak wynika z informacji ministerstwa edukacji, resort rolnictwa nie mia³ ¿adnych uwag. Jak
to mo¿liwe, ¿e resort, który ma dbaæ o sprawy wsi i rolników, zamiast pomagaæ, szkodzi?!!

Do mojego biura zg³asza siê coraz wiêcej zdesperowanych m³odych rolników, którzy otrzymuj¹ wezwa-
nia z ARiMR do zwrotu otrzymanej pomocy w zwi¹zku z niedope³nieniem warunków umowy, to znaczy
nieuzupe³nieniem wykszta³cenia. Tylko ¿e oni chc¹ to wykszta³cenie uzupe³niæ, ale nie maj¹ takiej mo¿li-
woœci, bo przecie¿ sami sobie kursów nie zorganizuj¹ i egzaminów nie przeprowadz¹.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, dlaczego Pan Minister, jako osoba nadzoruj¹ca system oœwiaty
rolniczej, nie rozwi¹za³ tego problemu. Dlaczego stosuje Pan rozwi¹zanie najprostsze, to znaczy rêkami
podleg³ych mu urzêdników ARiMR odbiera tym m³odym ludziom przyznane i bardzo czêsto zainwestowa-
ne w gospodarstwo dofinansowania? Otó¿ pragnê podkreœliæ, i¿ wiêkszoœæ z tych m³odych ludzi inwesto-
wa³o te pieni¹dze w swoje gospodarstwa, czyni¹c je bardziej konkurencyjnymi i ekonomicznie ¿ywotny-
mi, co potwierdzaj¹ stosownymi dokumentami ksiêgowymi, to jest fakturami. Czy Pan Minister nie widzi
zagro¿enia, nie widzi, ¿e ¿¹danie zwrotu premii wraz z odsetkami spowoduje groŸbê upadku wielu prowa-
dzonych przez m³odych ludzi gospodarstw? Co wiêcej, zniechêci tych ludzi do prowadzenia gospodarstw
i porzuc¹ oni to niejednokrotnie od pokoleñ uprawiane zajêcie, zasilaj¹c rzesze bezrobotnych na obsza-
rach wiejskich. Czy zdaniem Pana Ministra nie zatrzyma to wymiany pokoleniowej w gospodarstwach?
A to by³ przecie¿ jeden z priorytetów programu rozwoju obszarów wiejskich. Czy zdaniem Pana Ministra
w obecnej sytuacji wszystkie cele stawiane przed programem „U³atwienie startu m³odym rolnikom” zo-
stan¹ wype³nione?

Ponownie zwracam siê do Pana Ministra o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy w zwi¹zku z tak licznymi sprawami o zwrot premii nie by³aby zasadna zmiana stanowiska

ARiMR w sprawie zaliczenia do tych piêciu lat okresu od chwili przejêcia gospodarstwa do chwili podpisa-
nia umowy z ARiMR? Chodzi o okres piêciu lat konieczny do uzyskania kwalifikacji rolniczych i rozlicze-
nia pomocy. Proszê o uzasadnienie odpowiedzi.

2. Ilu m³odym rolnikom skrócono wymagany okres uzyskania wykszta³cenia? Od ilu z nich ARiMR za-
¿¹da³a zwrotu przyznanej pomocy?

3. Ilu m³odym rolnikom skrócono okres, po którym nastêpuje rozliczenie z ARiMR? Od ilu z nich
ARiMR za¿¹da³a zwrotu przyznanej pomocy?

4. Czy nie jest Panu Ministrowi wstyd, jako rolnikowi i ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, z powodu stano-
wiska, jakie Pañski resort zaj¹³ w tej sprawie mimo wielokrotnych informacji o krzywdzeniu m³odych rolników
przez ARiMR i MRiRW, zawartych chocia¿by w wielu moich kierowanych do Pana oœwiadczeniach?

Proszê Pana Ministra o rzetelne ustosunkowanie siê do sprawy zwrotu premii przez m³odych rolników,
gdy¿ na tê odpowiedŸ z niecierpliwoœci¹ oczekuje wielu niepewnych swego losu i losu swojego gospodar-
stwa m³odych rolników.

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 oraz do ministra œro-
dowiska Macieja Nowickiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W 2007 r. Najwy¿sza Izba Kontroli dokona³a kontroli administracyjnego sprawowania nadzoru nad

prowadzeniem wielkoprzemys³owego chowu trzody chlewnej w Polsce. Wyniki tej kontroli zosta³y przed-
stawione w informacji zbiorczej opublikowanej przez NIK w listopadzie 2007 r. W informacji tej zawarte
zosta³y istotne zalecenia dla kontrolowanego G³ównego Inspektoratu Œrodowiska, Inspekcji Weteryna-
ryjnego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Panów Ministrów z proœb¹ o informacjê, jak obecnie wygl¹da nadzór
nad funkcjonowaniem ferm chowu trzody chlewnej.

W kontroli NIK wykazano, i¿ zasadniczym problemem pozostawa³o ustalenie liczby podmiotów zobli-
gowanych do posiadania pozwoleñ zintegrowanych na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli trzo-
dy chlewnej, a nadzór organów administracji rz¹dowej nad prawid³owym funkcjonowaniem wielkoprze-
mys³owych ferm trzody chlewnej, g³ównie w zakresie przestrzegania przepisów ochrony œrodowiska,
zw³aszcza dotycz¹cych w³aœciwego zagospodarowania p³ynnych nawozów naturalnych, by³ niewystar-
czaj¹cy i nieskuteczny. Co siê zmieni³o przez ostatnie dwa lata w tym zakresie?

Ponadto Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê do prezesa Rady Ministrów z dwoma wnioskami: po pier-
wsze, o spowodowanie wprowadzenia jednolitego systemu umo¿liwiaj¹cego uzyskiwanie bie¿¹cej i wiary-
godnej informacji o liczbie wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej, a po drugie, o wprowadzenie
zmian legislacyjnych maj¹cych na celu zintegrowanie wspó³pracy inspekcji nadzoruj¹cych funkcjono-
wanie wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej. Czy przez ostatnie dwa lata powsta³y akty prawne re-
guluj¹ce ten obszar?

Najwy¿sza Izba Kontroli zwróci³a siê tak¿e do ministra œrodowiska z wnioskami o: zainicjowanie zmian le-
gislacyjnych zobowi¹zuj¹cych podmioty do posiadania pozwolenia zintegrowanego niezale¿nie od formalnie
dokonanych podzia³ów instalacji do chowu lub hodowli trzody chlewnej; wprowadzenie do rozporz¹dzenia
z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mog¹cych powodowaæ znaczne zanieczyszczenie po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo œrodowiska jako ca³oœci (DzU nr 122 poz. 1055) zmian uzale¿-
niaj¹cych obowi¹zek uzyskania pozwolenia zintegrowanego od wielkoœci utrzymywanego pog³owia trzody
chlewnej, wyliczanego wed³ug jednolitego wskaŸnika, niezale¿nie od kategorii wagowej zwierz¹t; opracowa-
nie przepisów dotycz¹cych wartoœci odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metod oceny jakoœci
zapachowej powietrza.

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi NIK zwróci³ siê z wnioskiem o dokonanie przegl¹du i analizy zakre-
su informacji o trzodzie chlewnej w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierz¹t oraz podjêcie stosowa-
nych dzia³añ w celu zapewnienia prawid³owego ich gromadzenia.

Czy podleg³e panom ministrom G³ówny Inspektorat Œrodowiska i Inspekcja Weterynaryjna przedsta-
wi³y rozwi¹zania w tym zakresie?

W odpowiedzi na moje oœwiadczenie w tej sprawie z³o¿one na 4. posiedzeniu Senatu RP ministerstwo
rolnictwa w piœmie z dnia 1 lutego 2008 r. nr ¯W bok/jp-4107/2008 pisa³o, i¿ w celu wzmocnienia nadzo-
ru nad Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ g³ówny lekarz weterynarii ma przedstawiæ szczegó³ow¹ informacjê doty-
cz¹c¹ nadzoru w zakresie funkcjonowania wielkoprzemys³owych ferm trzody chlewnej za rok 2007.

Proszê o informacjê, co zawiera³ ten raport, oraz czy g³ówny lekarz weterynarii przedstawi³ takie infor-
macje za lata 2008 i 2009, a jeœli tak, to co one zawiera³y?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do minister pracy i polityki spo-
³ecznej Jolanty Fedak oraz do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Wed³ug szeroko upowszechnionej przez media informacji Pan Premier Donald Tusk w styczniu br.

podj¹³ decyzjê o pozbawieniu prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza jednomiesiê-
cznego wynagrodzenia za pracê w zwi¹zku ze skandalem bezzasadnego wstrzymania w 2010 r. dostawy
leków onkologicznych.

Proszê o wskazanie podstawy prawnej tej decyzji oraz o wyjaœnienie, czy jest w polskich przepisach
prawa uregulowanie pozwalaj¹ce pracownikowi zrezygnowaæ z nale¿nego mu wynagrodzenia za pracê.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Proszê o udzielenie informacji, czy ministerstwo kultury zamierza w najbli¿szym czasie zlikwidowaæ
zakaz ³¹czenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami i bibliotekami szkolnymi.

Do mojego biura senatorskiego wp³ywaj¹ informacje od œrodowisk bibliotekarskich o planach wpro-
wadzenia przez ministerstwo zmian w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoœci kulturalnej,
co odbije siê negatywnie na modernizacji funkcjonuj¹cych bibliotek oraz w znacznym stopniu ogranicz¹
ich autonomiê i samodzielnoœæ programow¹.

Biblioteki publiczne s¹ ogólnodostêpnymi instytucjami kultury, zaœ biblioteki szkolne s¹ wyspecjali-
zowanymi pracowniami edukacji szkolnej, stanowi¹cymi nieroz³¹czn¹ czêœæ systemu szko³y, a ich zada-
niem jest pe³nienie funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuñczej. Po³¹czenie doprowadzi do
utraty samodzielnoœci i œrodków oraz do dysfunkcjonalizacji tych instytucji. W konsekwencji prze-
kszta³c¹ siê one w ubogie pod wzglêdem zbiorów, wyposa¿enia i form dzia³alnoœci wypo¿yczalnie. Ponad-
to koniecznoœæ ochrony szkó³ sprawia, ¿e biblioteki po po³¹czeniu przestan¹ byæ placówkami ogólnodo-
stêpnymi.

Uzasadnieniem tych zmian maj¹ byæ wzglêdy ekonomiczne, jednak¿e nie mo¿na oszczêdzaæ na kultu-
rze. Nale¿y zauwa¿yæ tak¿e, ¿e biblioteki publiczne pracuj¹ w sieci i sprawuj¹ opiekê merytoryczn¹ nad
bibliotekami ni¿szego szczebla (gminnymi i ma³omiejskimi), zaœ po po³¹czeniu relacje miêdzy tymi pod-
miotami niew¹tpliwie zostan¹ zerwane. Pozbawienie bibliotek wiejskich i ma³omiejskich autonomii i sa-
modzielnoœci programowej wy³¹czy je z udzia³u w systemach bibliotecznych i wynikaj¹cych z tego udzia-
³u korzyœciach.

Proponowane zmiany s¹ szkodliwe, bowiem autonomia i samodzielnoœæ programowa bibliotek zostanie
zniesiona. Zmiany te przyczyni¹ siê ponadto do os³abienia dzia³alnoœci funkcjonuj¹cych jednostek i dalszej
likwidacji bibliotek szkolnych oraz placówek bibliotecznych, zw³aszcza na terenach wiejskich i w ma³ych
miastach, co w konsekwencji spowoduje dalszy spadek czytelnictwa i poszerzanie sfery wykluczonych
z korzystania z dobrodziejstw spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Zdaniem organizacji bibliotekarskich
proponowane zmiany utrudni¹, a w wielu wypadkach uniemo¿liwi¹ modernizacjê bibliotek, a tak¿e reali-
zacjê wielu inicjatyw i programów bibliotecznych, w tym tak wa¿nych i cennych jak Biblioteka+ oraz Pro-
gram Rozwoju Bibliotek.

Zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniami.
Czy ministerstwo zamierza wprowadziæ zmiany w zakresie zniesienia zakazu ³¹czenia bibliotek publi-

cznych, bez wzglêdu na konsekwencje, co doprowadzi w przysz³oœci do likwidacji wielu bibliotek, zw³asz-
cza w ma³ych miejscowoœciach?

Czy rozwa¿one zosta³y wszystkie negatywne skutki, jakie mog¹ wyst¹piæ w razie wprowadzenia no-
wych przepisów?

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Proszê o udzielenie informacji, czy planowane jest podjêcie przez ministerstwo pilnych dzia³añ w spra-
wie pomocy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie, któremu zosta³a od-
ciêta mo¿liwoœæ otrzymania na ten rok œrodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nop-
rawnych.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie jest jedyn¹ placówk¹ w wojewó-
dztwie podkarpackim zajmuj¹c¹ siê dzieæmi z wadami s³uchu i z wadami mowy. Organizacja ta zajmuje
siê kompleksow¹ opiek¹ nad dziecimi, które dziêki prowadzonej terapii ucz¹ siê mówiæ, s³yszeæ. Sprawia
to, ¿e mog¹ uczêszczaæ na zajêcia w szko³ach publicznych i w pe³ni integrowaæ siê z rówieœnikami. Taka
terapia wymaga przede wszystkim czasu i poœwiêcenia, jest kosztowna, jednak¿e dziêki niej dzieci te ma-
j¹ szansê na normalne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.

Na pocz¹tku 2010 r. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu znalaz³o siê w bardzo
trudnej sytuacji finansowej, poniewa¿ œrodki finansowe na ten cel, otrzymane z PFRON, by³y o ponad
200 tysiêcy z³ mniejsze ni¿ w roku ubieg³ym. Taka sytuacja spowodowana zosta³a tym, ¿e z³o¿ony przez
stowarzyszenie wniosek dotycz¹cy finansowania zosta³ odrzucony na szczeblu centralnym. Oznacza to,
¿e mniej wiêcej dwieœcie dzieci mo¿e zostaæ pozbawione kompleksowej rehabilitacji. Zadziwiaj¹cy jest
fakt, ¿e na szczeblu wojewódzkim w PFRON w Rzeszowie wniosek ten przeszed³ bez problemu, uzyska³ on
dziewiêædziesi¹t piêæ punktów na sto mo¿liwych i pe³n¹ aprobatê. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e by³ on podobny do
ubieg³orocznego, co podkreœlaj¹ wnioskodawcy.

Taka sytuacja spowodowa³a, ¿e wiele spoœród nies³ysz¹cych dzieci z województwa podkarpackiego nie
bêdzie mia³o mo¿liwoœci skorzystania z fachowej pomocy rehabilitantów. Ze wzglêdu na zmniejszenie
œrodków nie bêdzie mo¿liwa kompleksowa pomoc dla tych dzieci. Zostanie zwolnionych czterech z sze-
œciu rehabilitantów, terapie dla dzieci zostan¹ znacznie ograniczone, z kilkugodzinnych do jednogodzin-
nych, a ponadto odpadn¹ terapie grupowe. Najbardziej poszkodowane na skutek bezwzglêdnych decyzji
urzêdników s¹ dzieci, bowiem pozbawia siê je szans na normalne ¿ycie, ograniczaj¹c im dostêp do pra-
wid³owej i kompleksowej terapii, która powinna byæ dostêpna dla wszystkich potrzebuj¹cych dzieci, pro-
wadzona regularnie i odpowiednio czêsto. Je¿eli nie ma œrodków finansowych, to ca³y wysi³ek pracy reha-
bilitacyjnej, mimo wszczepienia dzieciom implantów czy te¿ dostarczenia aparatów, idzie na marne. Na-
le¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e prowadzenie dzia³alnoœci przez stowarzyszenie w tak ograniczonym zakresie jest
mo¿liwe jedynie do po³owy roku, póŸniejsza dzia³alnoœæ stoi pod znakiem zapytania. A przecie¿ organiza-
cja ta niesie pomoc dzieciom, które nie z w³asnej winy znalaz³y siê w potrzebie. Pañstwo powinno zape-
wniæ im dostêp do fachowej rehabilitacji, a nie ograniczaæ jej mo¿liwoœæ.

Maj¹c na uwadze dramatyczn¹ sytuacjê dzieci, którymi zajmuje siê Stowarzyszenie Rodziców i Przyja-
ció³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie, zwracam siê do pani minister o podjêcie stanowczych dzia³añ zmie-
rzaj¹cych do udzielenia pomocy dzieciom dotkniêtym chorobami s³uchu i mowy.

Zwracam siê ponadto z proœb¹ o udzielenie informacji, czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie
specjalnych programów stwarzaj¹cych mo¿liwoœci pozyskania funduszy dla takich organizacji jak Sto-
warzyszenie Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w razie wyst¹pienia tak dramatycznej sytuacji
jak ta, w jakiej znalaz³o siê obecnie kroœnieñskie stowarzyszenie pomagaj¹ce dzieciom niedos³ysz¹cym.

Proszê te¿ o informacjê, czy istnieje inna alternatywa dla pozyskania dodatkowych œrodków na taki cel
dla organizacji zajmuj¹cych siê pomoc¹ dzieciom cierpi¹cym na wady s³uchu.

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie informacji, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje rozwi¹zaæ problem zwi¹za-
ny z kontraktowaniem œwiadczeñ medycznych dla placówek publicznych ochrony zdrowia w wojewódz-
twie podkarpackim.

Do mojego biura senatorskiego wp³ywaj¹ apele i protesty zwi¹zane z przyjêciem zaproponowanych
przez NFZ kontraktów. Ich wysokoœæ ju¿ trzeci rok z rzêdu powoduje zmniejszenie nak³adów na dzia³al-
noœæ jednostek s³u¿by zdrowia na Podkarpaciu, a w wielu wypadkach tworzy brak mo¿liwoœci funkcjono-
wania tych jednostek. Skutkiem przyjêcia zaproponowanych rozwi¹zañ bêdzie niew¹tpliwie wyd³u¿enie
kolejek do wielu us³ug medycznych oraz podjêcie drastycznych kroków oszczêdnoœciowych, a przede
wszystkim redukcje personelu w placówkach medycznych.

Problematyka ta powoduje g³êbokie zaniepokojenie w jednostkach s³u¿by zdrowia oraz wœród samo-
rz¹dowców i parlamentarzystów z Podkarpacia. Z otrzymanego ostatnio „Apelu podkarpackiego” przyjête-
go na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego w dniu 4 stycznia 2010 r. widaæ, jak
w dramatycznej sytuacji znalaz³o siê nasze województwo. Nap³ywaj¹ równie¿ informacje wyra¿aj¹ce g³êbo-
kie zaniepokojenie proponowanymi przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia decyzjami w zakresie finansowania.
Otrzyma³em ostatnio równie¿ sygna³y o trudnej sytuacji Podkarpackiego Oœrodka Onkologicznego, zosta³o
to przedstawione przez Radê Powiatu Brzozowskiego oraz Radê Spo³eczn¹ Szpitala Specjalistycznego
w Brzozowie. Jednoczeœnie dyrektorzy innych podkarpackich szpitali alarmuj¹, ¿e zaproponowana wyso-
koœæ kontraktów znacznie ogranicza normalne funkcjonowanie placówek w naszym województwie. To dys-
kryminuje przede wszystkim mieszkañców Podkarpacia w porównaniu z mieszkañcami innych regionów,
które otrzyma³y œrodki umo¿liwiaj¹ce im normalne funkcjonowanie.

Problem ten niew¹tpliwie nale¿y rozwi¹zaæ jak najszybciej, bowiem trwaj¹ca od d³u¿szego czasu trud-
na sytuacja w s³u¿bie zdrowia jeszcze bardziej siê pog³êbia. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sytuacja ta dotyka nie
tylko wybranych, ale wszystkich placówek s³u¿by zdrowia w województwie. Pozwolê sobie powo³aæ siê na
otrzymane równie¿ ostatnio stanowisko sejmiku województwa wyra¿aj¹ce ogromne zaniepokojenie obni-
¿eniem nak³adów na lecznictwo zamkniête w 2010 r. Spowoduje to zagro¿enie funkcjonowania szpitali
oraz zniweczy dotychczasowe ogromne wysi³ki, jakie placówki te w³o¿y³y w przeprowadzenie procesów re-
strukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

Brak stabilizacji w dziedzinie zdrowia i stale pogarszaj¹ca siê sytuacja powoduje, ¿e sprawowanie ci¹g-
³oœci opieki medycznej nie bêdzie mo¿liwe w wielu placówkach ze wzglêdu na brak wystarczaj¹cych œrod-
ków finansowych.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Jakie rozwi¹zanie planuje podj¹æ Ministerstwo Zdrowia, aby zmieniæ tê trudn¹ sytuacj¹?
Czy planowane jest stworzenie regulacji prawnych, które dawa³yby mo¿liwoœæ zwiêkszenia œrodków

na kontraktowane œwiadczenia medyczne?

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Na pocz¹tku 2010 r. nast¹pi³a kolejna fala przeœladowañ katolików w Azji Po³udniowo-Wschodniej,
Wietnamie i Malezji.

W dniu 6 stycznia bojówki komunistycznej s³u¿by bezpieczeñstwa zaatakowa³y parafiê Dông Chiêm

w archidiecezji Hanoi. W ataku wziê³o udzia³ oko³o 500 funkcjonariuszy uzbrojonych w pa³ki, gaz ³za-
wi¹cy i broñ paln¹. Zniszczono krzy¿ postawiony na pobliskiej górze, pobito broni¹cych go wiernych. Do-
sz³o do œwiêtokradztwa wobec krzy¿a, najdro¿szego symbolu wiary chrzeœcijañskiej. Nieproporcjonalne-
go u¿ycia si³y wobec niewinnych i bezbronnych katolików nie mo¿na okreœliæ inaczej ni¿ jako naruszenie
godnoœci ludzkiej. Miejscowoœæ odciêto od reszty kraju.

W nastêpnych dniach nast¹pi³y kolejne ataki na chrzeœcijan w tej czêœci Wietnamu. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e brutalne ataki na katalików w Wietnamie zdarza³y siê ju¿ wczeœniej i mia³y charakter regular-
nie powtarzaj¹cych siê groŸnych incydentów.

W po³owie ubieg³ego roku, jak poda³o Radio Watykañskie, a za nim – portal internetowy Wiara.pl:
„zajmuj¹ca siê problematyk¹ chrzeœcijañstwa na kontynencie azjatyckim agencja AsiaNews doko-
na³a analizy spo³eczno-gospodarczej w Wietnamie. Dowiod³a ona, ¿e ostatnie antykatolickie wy-
st¹pienia maj¹ nie tylko pod³o¿e religijne, ale staraj¹ siê te¿ odwróciæ uwagê opinii publicznej od
bie¿¹cych problemów kraju. (...) Koœció³ jest praktycznie jedyn¹ instytucj¹ upominaj¹c¹ siê w Wiet-
namie o przestrzeganie prawa i los najubo¿szych. Widziane jest to jednak jako «antyrz¹dowa propa-
ganda». St¹d, jak zauwa¿a agencja AsiaNews, w³adze staraj¹ siê uciszyæ wierz¹cych, a nawet stwo-
rzyæ regiony bez katolików. St¹d te¿ narastaj¹ca fala antychrzeœcijañskich wyst¹pieñ”.

Jednoznaczne postêpowanie Koœcio³a katolickiego w Wietnamie i zdecydowane stanowisko hierar-
chów Koœcio³a w obronie praw cz³owieka i wiary stwarzaj¹ realne zagro¿enie, ¿e katolicy w tej czêœci œwia-
ta nadal bêd¹ nara¿eni na represje. Katolicka wspólnota w Wietnamie liczy oko³o 6,5% ogó³u mieszkañ-
ców.

Niepokoj¹ce wieœci docieraj¹ do opinii publicznej równie¿ z Malezji, gdzie w ostatnich dniach przybra³y
na sile antychrzeœcijañskie wyst¹pienia. W trakcie jednego z ostatnich wyst¹pieñ przeciwko chrzeœcija-
nom islamscy demonstranci podpalili koœció³ katolicki i trzy zbory protestanckie. Istnieje realne zagro¿e-
nie, ¿e w Malezji mo¿e dojœæ do wzrostu liczby aktów agresji wobec chrzeœcijan. Wydarzenia w Malezji sto-
j¹ w sprzecznoœci z zapewnieniami w³adz tego kraju o potêpieniu wrogich wobec chrzeœcijan wyst¹pieñ
i zapisami konstytucyjnymi gwarantuj¹cymi obywatelom wolnoœæ wyznania i przynale¿noœci religijnej.

Wobec zaistnia³ej sytuacji spo³ecznoœæ miêdzynarodowa nie mo¿e pozostaæ milcz¹ca, a szczególnie
Polska, maj¹ca w przesz³oœci przykre doœwiadczenia z zorganizowan¹ instytucjonaln¹ walk¹ z wiar¹ i Ko-
œcio³em, powinna upominaæ siê o przestrzeganie wolnoœci sumienia i wyznania.

Warto w tym miejscu przywo³aæ Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, która w art. 18 stwierdza:
„Ka¿da osoba ludzka ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i religii. Prawo to zak³ada wolnoœæ zmiany re-
ligii i przekonañ, jak równie¿ wolnoœæ ich manifestowania, indywidualnie czy spo³ecznie, publicznie czy
prywatnie, przez nauczanie, praktyki religijne, kult i wykonywanie rytów”.

Z kolei w przemilczanej przez media encyklice „Caritas in veritate” Benedykt XVI podkreœla, ¿e „nego-
wanie prawa do publicznego wyznawania w³asnej wiary i do dzia³ania, aby prawdy wiary kszta³towa³y
równie¿ ¿ycie publiczne, powoduje negatywne konsekwencje dla prawdziwego rozwoju. Wykluczenie
religii ze sfery publicznej, podobnie jak fundamentalizm religijny z drugiej strony, przeszkadzaj¹
w spotkaniu osób oraz w ich wspó³pracy dla rozwoju ludzkoœci. Wtedy ¿ycie publiczne zostaje pozba-
wione motywacji, a polityka przyjmuje postaæ ucisku i agresji”. O tym przes³aniu powinni pamiêtaæ
wszyscy rz¹dz¹cy, ustawodawcy i wychowawcy, gdy¿ w innym wypadku dojdzie do ideologicznej inge-
rencji w sprawy œwiatopogl¹dowe, podstawowe prawa nie bêd¹ respektowane, a wolnoœæ sumienia i re-
ligii zostanie zdeptana.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej podejmie stosowne kroki dyplomatyczne wobec rz¹du Republiki

Wietnamu i Malezji maj¹ce na celu wskazanie na ³amanie w stosunku do wspólnot chrzeœcijañskich ich
praw do wolnoœci myœli, sumienia i religii?
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Czy w zwi¹zku z przeœladowaniami religijnymi, które s¹ ra¿¹cym naruszeniem praw cz³owieka, rz¹d
Rzeczypospolitej Polskiej planuje jakieœ kroki na forum Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjedno-
czonych zmierzaj¹ce do podjêcia niezbêdnych wspólnych dzia³añ dyplomatycznych w obronie chrzeœci-
jan w Wietnamie i Malezji?

Stanis³aw Zaj¹c
Waldemar Kraska
Zdzis³aw Pupa
W³adys³aw Ortyl
Stanis³aw Kogut
Czes³aw Ryszka
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 47. posiedzeniu Senatu





U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy bud¿etowej na rok 2010

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2009 r. ustawy bu-
d¿etowej na rok 2010, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) a) w art. 1 zwiêksza siê podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki bud¿etu pañstwa o 22.000

tys. z³,
b) w za³¹czniku nr 1 w czêœci 36 Skarb Pañstwa w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiêksza siê

dochody o 22.000 tys. z³,
c) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 59 Agencja Wywiadu w rozdziale 75419 – Agencja Wywiadu, zwiêksza

siê wydatki maj¹tkowe o 22.000 tys. z³;
2) a) w art. 5 w ust. 1 zwiêksza siê limit przyrostu zad³u¿enia z tytu³u zaci¹gniêtych i sp³aconych kredy-

tów lub po¿yczek oraz emisji i sp³aty skarbowych papierów wartoœciowych o 5.000.000 tys. z³,
b) w art. 8 w pkt 2 dodaje siê lit. f w brzmieniu:

„f) po¿yczek Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych na wyp³atê œwiadczeñ gwarantowanych przez
pañstwo – do kwoty 5.500.000 tys. z³.”;

3) a) w art. 19 zwiêksza siê œrodki na wynagrodzenia o 65 tys. z³,
b) w za³¹czniku nr 12 w tabeli – Wyszczególnienie (cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej) w czêœci

85/02 Województwo dolnoœl¹skie w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiêksza siê wynagro-
dzenia o 65 tys. z³;

4) a) w art. 19 zwiêksza siê œrodki na wynagrodzenia o 48 tys. z³,
b) w za³¹czniku nr 12 w tabeli – Wyszczególnienie (cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej) w czêœci

85/18 Województwo podkarpackie w dziale 710 – Dzia³alnoœæ us³ugowa, zwiêksza siê wynagro-
dzenia o 48 tys. z³;

5) a) w art. 22 zmniejsza siê wysokoœæ odpisu o 2.500 tys. z³,
b) w art. 27 zwiêksza siê kwotê wydatków na prewencjê wypadkow¹ o 2.500 tys. z³,
c) w za³¹czniku nr 7 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych:

– w czêœci A w kol. 4 zwiêksza siê Prewencjê wypadkow¹ o 2.500 tys. z³,
– w czêœci B w lp. IV w kol. 5 zmniejsza siê odpis na dzia³alnoœæ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

o 2.500 tys. z³ oraz zwiêksza siê Prewencjê wypadkow¹ o 2.500 tys. z³,
– w czêœci B w lp. V w kol. 5 zwiêksza siê Prewencjê wypadkow¹ o 2.500 tys. z³,

d) w za³¹czniku nr 14 w tabeli – Plan finansowy Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych:
– w czêœci A w lp. I w kol. 4 zmniejsza siê odpis z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych o 2.500 tys. z³,
– w czêœci A w lp. III w kol. 4 zmniejsza siê wynik brutto o 2.500 tys. z³,
– w czêœci A w lp. V w kol. 4 zmniejsza siê wynik netto o 2.500 tys. z³,
– w czêœci B i C zwiêksza siê zobowi¹zania w lp. 1 w kol. 5 o 2.500 tys. z³;

6) a) w art. 26 zwiêksza siê odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego o 31.000 tys. z³,
b) w za³¹czniku nr 7 w tabeli – Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego:

– w czêœci A w kol. 4 zmniejsza siê zasi³ki pogrzebowe o 31.000 tys. z³,
– w czêœci B w lp. III w kol. 5 zmniejsza siê zasi³ki pogrzebowe rolne o 31.000 tys. z³ oraz zwiêksza

siê odpis na fundusz administracyjny o 31.000 tys. z³,
c) w za³¹czniku nr 7 w tabeli – Plan finansowy Funduszu Administracyjnego:

- w czêœci A w kol. 4 zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce o 31.000 tys. z³,
- w czêœci B w lp. II w kol. 5 zwiêksza siê odpis z funduszu emerytalno-rentowego o 31.000 tys. z³

oraz w lp. III w kol. 5 zwiêksza siê pozosta³e wydatki bie¿¹ce o 31.000 tys. z³;
7) w za³¹czniku nr 2:

a) w czêœci 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 – Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o 474 tys. z³,

b) w czêœci 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92117 – Archiwa, zwiêksza siê
wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 474 tys. z³;

8) a) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 – Urzêdy na-
czelnych i centralnych organów administracji rz¹dowej, zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bu-
d¿etowych o 740 tys. z³,
b) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 63 Sprawy rodziny:



– w rozdziale 75001 – Urzêdy naczelnych i centralnych organów administracji rz¹dowej, zmniej-
sza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 488 tys. z³,

– w rozdziale 75095 – Pozosta³a dzia³alnoœæ, zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿eto-
wych o 252 tys. z³,

c) w za³¹czniku nr 12 w tabeli Wyszczególnienie (cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej):
– w czêœci 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiêk-

sza siê wynagrodzenia o 380 tys. z³ oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 31 tys. z³,
– w czêœci 63 Sprawy rodziny w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza siê wynagrodze-

nia o 380 tys. z³ oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 31 tys. z³;
9) a) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 37 Sprawiedliwoœæ w rozdziale 75512 – Wiêziennictwo, zwiêksza siê wy-

datki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 5.000 tys. z³,
b) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 83 Rezerwy celowe:

– w poz. 19 – Rezerwa p³acowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przecho-
dz¹ce z 2009 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmuj¹cych siê programami finansowanymi
z bud¿etu UE, zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 2.000 tys. z³,

– w poz. 57 – Zakup us³ugi œwiadczenia transmisji danych od TP S.A. w latach 2010 – 2013,
zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 3.000 tys. z³,

c) w za³¹czniku nr 12 w tabeli – Wyszczególnienie (ogó³em) w czêœci 83 Rezerwy celowe w dziale 758 –
Ró¿ne rozliczenia, zmniejsza siê wynagrodzenia o 1.997 tys. z³;

10) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 42 Sprawy wewnêtrzne:
a) w rozdziale 75073 – Urz¹d do Spraw Cudzoziemców, zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bu-

d¿etowych o 300 tys. z³,
b) w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿eto-

wych o 300 tys. z³;
11) w za³¹czniku nr 2:

a) w czêœci 60 Wy¿szy Urz¹d Górniczy w rozdziale 75001 – Urzêdy naczelnych i centralnych organów
administracji rz¹dowej, zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 1.000 tys. z³,

b) w czêœci 83 Rezerwy celowe w poz. 17 – Œrodki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze
ustawowo okreœlonych zadañ dotycz¹cych wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla
partii politycznych, zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 1.000 tys. z³;

12) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 83 Rezerwy celowe:
a) w poz. 17 – Œrodki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo okreœlonych zadañ

dotycz¹cych wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych, zmniejsza
siê wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych o 1.000 tys. z³,

b) w poz. 58 – Dzia³ania zwi¹zane z obchodami 30. rocznicy utworzenia „Solidarnoœci”, zwiêksza siê
dotacje i subwencje o 1.000 tys. z³;

13) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 83 Rezerwy celowe w poz. 56 kol. 4 otrzymuje brzmienie:
„Sfinansowanie dzia³alnoœci Komisji Nadzoru Audytowego oraz zadañ Pe³nomocnika Rz¹du do

Spraw Wprowadzenia Euro”;
14) a) w za³¹czniku nr 2 w czêœci 85/24 Województwo œl¹skie:

– w rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego, zwiêksza siê wydatki bie¿¹ce jednostek
bud¿etowych o 200 tys. z³,

– w rozdziale 75011 – Urzêdy wojewódzkie, zmniejsza wydatki bie¿¹ce jednostek bud¿etowych
o 200 tys. z³,

b) w za³¹czniku nr 12 w tabeli – Wyszczególnienie (cz³onkowie korpusu s³u¿by cywilnej) w czêœci
85/24 Województwo œl¹skie:
– w dziale 600 – Transport i ³¹cznoœæ, zwiêksza siê wynagrodzenia o 200 tys. z³,
– w dziale 750 – Administracja publiczna, zmniejsza siê wynagrodzenia o 200 tys. z³;

15) a) w za³¹czniku nr 7 skreœla siê Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej,
b) w za³¹czniku nr 14 dodaje siê Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go-

spodarki Wodnej w brzmieniu:
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PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Czêœæ A

Lp. Treœæ

Przewidywane
wykonanie
w 2009 r.

Plan
na 2010 r.

w tysi¹cach z³otych

1 2 3 4

I Zadania wynikaj¹ce z ustawy tworz¹cej fundusz 945 169 1 240 100

1
2

– wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych
– wydatki maj¹tkowe

261 975
683 194

370 000
870 100

Czêœæ B

Lp. Treœæ Paragrafy

Przewidywane
wykonanie
w 2009 r.

Plan
na 2010 r.

w tysi¹cach z³otych

1 2 3 4 5

I Stan funduszu na pocz¹tek roku x 7 214 036 8 133 396

1
2
3
4

4.1
5

5.1
5.2
5.3
6

w tym:
Œrodki pieniê¿ne
Udzia³y
Papiery wartoœciowe Skarbu Pañstwa
Nale¿noœci
w tym: z tytu³u udzielonych po¿yczek i kredytów
Zobowi¹zania (minus)
– z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu
– pozosta³e, z tego:
– niewymagalne
Pozosta³e aktywa

x
x
x
x
x
x

1 793 377
871 353
499 301

4 035 996
4 028 696
-39 114

-39 114
-39 114
53 123

1 353 500
869 723
746 500

5 149 815
5 112 515
-40 496

0
-40 496
-40 496
54 354

II Przychody x 2 011 130 2 152 150

1

1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

3

3.1

3.2

Dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania
realizowane w ramach Funduszu Pomocy
Technicznej, w tym:
- na realizacjê zadañ bie¿¹cych
- na inwestycje
Sk³adki i op³aty

- op³aty i kary za korzystanie ze œrodowiska
– op³aty eksploatacyjne i koncesyjne
op³aty produktowe
– op³aty rejestracyjne za wydanie pozwolenia
zintegrowanego
– op³aty, o których mowa w art. 142 ustawy
Prawo wodne
– op³aty za przyznanie uprawnieñ do emisji
– op³aty wynikaj¹ce z ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji
– op³aty za substancje zubo¿aj¹ce warstwê
ozonow¹
– kary wynikaj¹ce z ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciek³ych
– op³aty zastêpcze i kary wynikaj¹ce z ustawy
Prawo energetyczne
– kary wynikaj¹ce z ustawy
o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów
– op³aty i kary wynikaj¹ce z ustawy o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym
Pozosta³e przychody
w tym:
– przychody pochodz¹ce ze sprzeda¿y
jednostek przyznanej emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji
– przychody z odsetek od po¿yczek i kredytów

2435, 2438, 6225, 6228

2435, 2438
6225, 6228

0400, 0490, 0520, 0530,
0540, 0690 0820, 0850

x

0920

14 600
13 900

700

1 726 660
371 600
220 000
6 000

800

6 000
24 300

300 000

2 000

260

795 500

100

100
269 870

120 800

12 600
11 600
1 000

1 754 550
360 000
165 000
6 000

500

5 000
500

305 000

2 000

250

910 000

100

200
385 000

100 000
159 200
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III Wydatki x 1 096 100 1 435 570

1
2

2.1

2.2
2.3
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3

3
3.1

3.2

Dotacje na realizacjê zadañ bie¿¹cych
Wydatki bie¿¹ce (w³asne)
– wynagrodzenia

– sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
– sk³adki na Fundusz Pracy
– pozosta³e, w tym:
– odsetki od kredytu
– remonty
– inne w tym:
– pozosta³e koszty finansowe
Wydatki inwestycyjne
– wydatki inwestycyjne (w³asne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (w³asne)*)

– dotacje inwestycyjne

2440, 2450
x

4010 – 4100, 4015 – 4105,
4018 – 4108, 4170, 4175,

4178
4110, 4118, 4115
4120, 4125, 4128

x
x

4270
x

x
6110, 6120, 6115, 6125,

6118, 6128
6260, 6270

261 975
146 601

54 110
8 650
1 330
82 511
5 500
800

76 211
59 991
687 524

4 330
683 194

370 000
186 670

59 800
8 490
1 560

116 820
12 640

830
103 350
83 530
878 900

8 800

IV Stan funduszu na koniec roku (I+II–III)*) x 8 133 396 8 858 776

1
2
3
4

4.1
5

5.1
5.2

5.2.1
6

w tym:
Œrodki pieniê¿ne
Udzia³y
Papiery wartoœciowe Skarbu Pañstwa
Nale¿noœci
w tym: z tytu³u udzielonych po¿yczek i kredytów
Zobowi¹zania (minus)
– z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu
– pozosta³e, z tego:
– niewymagalne
Pozosta³e aktywa

x
x
x
x
x
x

x

1 353 500
869 723
746 500

5 149 815
5 112 515
-40 496

0
-40 496
-40 496
54 354

457 300
864 923
752 700

7 313 312
7 256 011
-589 113
-550 000
-39 113
-39 113
59 654

Czêœæ C. Dane uzupe³niaj¹ce

Lp. Treœæ

Przewidywane
wykonanie
w 2009 r.

Plan
na 2010 r.

w tysi¹cach z³otych

1 2 3 4

1
2

Sk³adki i op³aty (wp³ywy)
Pozosta³e przychody (wp³ywy)

1 726 660
2 337 584

1 754 550
3 676 938

*) Wydatki i zakupy inwestycyjne w³asne nie zmniejszaj¹ stanu funduszu na koniec roku

16) w za³¹czniku nr 12 w tabeli – Wyszczególnienie (osoby nieobjête mno¿nikowymi systemami wynagro-
dzeñ) w czêœci 85/14 Województwo mazowieckie:
a) w dziale 050 – Rybo³ówstwo i rybactwo, zwiêksza siê wynagrodzenia o 22 tys. z³,
b) w dziale 853 – Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej, zmniejsza siê wynagrodzenia o 22

tys. z³.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat,po rozpatrzeniuustawybud¿etowejna rok2010,postanowi³wprowadziædo jej treœci16poprawek.
W celu umo¿liwienia ukoñczenia budowy obiektu specjalnego Agencji Wywiadu, Senat przyj¹³ po-

prawkê nr 1. Poprawka zwiêksza dochody bud¿etu pañstwa w czêœci Skarb Pañstwa o 22 mln z³ z prze-
znaczeniem na zwiêkszenie wydatków maj¹tkowych Agencji Wywiadu.

Poprawka nr 2 zapewnia œrodki na realizacjê przepisów ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych,
umo¿liwiaj¹cych udzielanie po¿yczek Funduszowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Poprawka zwiêksza limit
przyrostu zad³u¿enia z tytu³u zaci¹gniêtych i sp³aconych kredytów lub po¿yczek oraz emisji i sp³aty skar-
bowych papierów wartoœciowych o 5 mld z³ oraz upowa¿nia Ministra Finansów do udzielania po¿yczek
FUS na wyp³atê œwiadczeñ gwarantowanych do kwoty 5, 5 mld z³.

Poprawka nr 3 zwi¹zana jest z likwidacj¹ z dniem 31 grudnia 2009 r. gospodarstwa pomocniczego, któ-
rego zadania przej¹³ dolnoœl¹ski urz¹d wojewódzki. Poprawka zwiêksza o 65 tys. z³ œrodki na wynagro-
dzenia w ramach bud¿etu województwa dolnoœl¹skiego.

Przyczyn¹ przyjêcia poprawki nr 4 by³a koniecznoœæ zapewnienia œrodków na realizacjê zwiêkszonej
iloœci zadañ kontrolnych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Poprawka
ta zwiêksza o 48 tys. z³ œrodki na wynagrodzenia nadzoru budowlanego w ramach bud¿etu województwa
podkarpackiego.

W celu umo¿liwienia prowadzenia przez ZUS zadañ w zakresie prewencji wypadkowej w szerszym wy-
miarze, Senat postanowi³ przyj¹æ poprawkê nr 5. Poprawka dokonuje przesuniêæ kwoty 2, 5 mln z³ w Pla-
nie finansowym Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, zwiêkszaj¹c
o tê kwotê wydatki Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych na prewencjê wypadkow¹.

Senat uzna³ za niezbêdne zapewnienie œrodków na realizacjê zadañ na³o¿onych na KRUS w 2010 r.
i z tej przyczyny przyj¹³ poprawkê nr 6. Poprawka zwiêksza o 31 mln z³ odpis na fundusz administracyjny
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego z przeznaczeniem miêdzy innymi na realizacjê programów
w ramach po¿yczki Banku Œwiatowego, dostosowanie systemów KRUS do nowych rozwi¹zañ organiza-
cyjnych i dostosowanie do dyrektywy dotycz¹cej Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

Poprawka nr 7 zmniejsza wydatki maj¹tkowe Kancelarii Senatu o 474 tys. z³ z przeznaczeniem na wy-
datki bie¿¹ce Archiwów.

Poprawka nr 8 ma na celu zwiêkszenie o 740 tys. z³ wydatków bie¿¹cych Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów z przeznaczeniem na finansowanie 7 etatów do wykonywania zadañ z zakresu przeciwdzia³ania
dyskryminacji, kosztem zmniejszenia wydatków w czêœci - Sprawy rodziny.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 9, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y zapewniæ œrodki na zakup œwiadczeñ
zdrowotnych w wiêziennictwie. Poprawka zwiêksza o 5 mln z³ wydatki na wiêziennictwo kosztem zmniej-
szenia dwóch rezerw celowych.

Poprawka nr 10 zwiêksza o 300 tys. wydatki bie¿¹ce Urzêdu do Spraw Cudzoziemców kosztem zmniej-
szenia wydatków przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców. Poprawka zwi¹zana jest z koniecznoœci¹
zabezpieczenia œrodków na realizacjê zadañ zwi¹zanych z przygotowaniem nowego wzoru zaproszeñ dla
cudzoziemców, wynikaj¹cego z rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

W celu zwiêkszenia œrodków przeznaczonych na przeprowadzanie kontroli w kopalniach, Senat posta-
nowi³ zwiêkszyæ o 1 mln z³ wydatki bie¿¹ce Wy¿szego Urzêdu Górniczego kosztem zmniejszenia rezerwy
celowej na wybory (poprawka nr 11).

Poprawka nr 12 zwiêksza o 1 mln z³ œrodki przeznaczone na dzia³ania zwi¹zane z obchodami 30. rocz-
nicy utworzenia „Solidarnoœci” kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na wybory.

Poprawka nr 13 dostosowuje nazwê rezerwy celowej do jej zakresu.
Poprawka nr 14 dokonuje przeniesienia 200 tys. z³ przeznaczonych na wynagrodzenia, w ramach bu-

d¿etu województwa œl¹skiego, z Urzêdu Wojewódzkiego na Inspekcjê Transportu Drogowego. Celem po-
prawki jest zapewnienie œrodków ma realizacjê zadañ kontrolnych okreœlonych w ustawie o transporcie
drogowym i obowi¹zków w zakresie przestrzegania przepisów socjalnych kierowców.

Poprawka nr 15 aktualizuje plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz zamieszcza go we w³aœciwym za³¹czniku ustawy bud¿etowej (od 1 stycznia 2010 r. Fundusz
nie jest funduszem celowym).

Poprawka nr 16, w ramach bud¿etu województwa mazowieckiego, zwiêksza o 22 tys. z³ wynagrodzenia
Pañstwowej Stra¿y Rybackiej, kosztem zmniejszenia o tê kwotê wynagrodzeñ w Zespo³ach do spraw orze-
kania o niepe³nosprawnoœci. Celem poprawki jest uzupe³nienie wynagrodzeñ osobowych na wyp³atê na-
gród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego oraz wspó³pracy w³adz publicznych z organizacja-
mi pozarz¹dowymi; ”;

2) w art. 1 w pkt 3:
a) w lit. a, w ust. 2 skreœla siê pkt 3,
b) w lit. d w tiret pierwszym skreœla siê wyrazy „3 i”;

3) w art. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w ust. 3 w pkt 2 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) spó³dzielnie socjalne;

4) spó³ki akcyjne i spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ oraz kluby sportowe bêd¹ce spó³kami dzia-
³aj¹cymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007
r. Nr 226, poz. 1675, z póŸn. zm.), których celem nie jest osi¹ganie zysku i wy³¹czony jest udzia³ w ich
dochodzie cz³onków, udzia³owców i pracowników.”,”;

4) w art. 1 w pkt 4, w ust. 1 w pkt 17 wyraz „upowszechniania” zastêpuje siê wyrazami „wspierania
i upowszechniania”;

5) w art. 1 w pkt 6, w art. 5a w ust. 4 w pkt 4 po wyrazie „wspó³pracy” dodaje siê wyrazy „, o których mo-
wa w art. 5 ust. 2”;

6) w art. 1 w pkt 6, w art. 5a w ust. 4 w pkt 10 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 11
w brzmieniu:
„11) tryb powo³ywania i zasady dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych

konkursach ofert.”;
7) w art. 1 w pkt 7, w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „podlegaj¹cych wykluczeniu spo³ecznemu” zastêpuje

siê wyrazami „zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym”;
8) w art. 1:

a) w pkt 13 w lit. b:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 6 otrzymuje” zastêpuje siê wyrazami „pkt 6 i 7 otrzymuj¹”,
– po pkt 6 dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:

„7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu
ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi ko-
sztami, ze szczególnym uwzglêdnieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom poza-
rz¹dowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.”,

b) w pkt 16 w lit. b:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 3 i 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3–5”,
– po ust. 4 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Organizacja pozarz¹dowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 s¹ zobowi¹zane do wyod-
rêbnienia w ewidencji ksiêgowej œrodków otrzymanych na realizacjê umowy, o której mowa
w ust. 1. Przepis art. 10 ust. 1 stosuje siê odpowiednio.”;

9) w art. 1 w pkt 13 w lit. c, w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyraz „oraz” zastêpuje siê œrednikiem;
10) w art. 1 w pkt 14, w art. 14 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „, w tym” zastêpuje siê wyrazem „oraz”;
11) w art. 1 w pkt 14, w art. 14 w ust. 4 wyrazy „umowy na realizacjê zadania” zastêpuje siê wyrazami

„umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego”;
12) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 2d wyrazy „mog¹ wchodziæ” zastêpuje siê wyrazem „wchodz¹”;
13) w art. 1 w pkt 20, w art. 19a w ust. 4 po wyrazach „7 dni” dodaje siê wyrazy „od dnia zamieszczenia

oferty w sposób”;
14) w art. 1 w pkt 20, w art. 19a skreœla siê ust. 6;
15) w art. 1 w pkt 22, w art. 20 w ust. 1 w pkt 6 w lit. d po wyrazach „osób bliskich, ” dodaje siê wyrazy „na

zasadach innych ni¿ w stosunku do osób trzecich lub”;



16) w art. 1 w pkt 26, w art. 27 w ust. 3 wyrazy „nazwê i numer krajowego rejestru s¹dowego organizacji
po¿ytku publicznego” zastêpuje siê wyrazami „nazwê i numer wpisu organizacji po¿ytku publicznego
do Krajowego Rejestru S¹dowego”;

17) w art. 1 w pkt 27, w art. 27a w ust. 2 w pkt 1 u¿yte po raz drugi wyrazy „o którym” zastêpuje siê wyra-
zami „o których”;

18) w art. 1 w pkt 27, w art. 27a w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „za które” zastêpuje siê wyrazami „za który”;
19) wart. 1wpkt27,wart. 27awust.9wzdaniupierwszymwyrazy „ust.7” zastêpujesiêwyrazami „ust.8”;
20) w art. 1 w pkt 27, w art. 27a ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, w porozumieniu z ministrem w³aœci-
wym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwoœci, okreœli, w drodze rozpo-
rz¹dzenia, tryby, terminy oraz formaty wymiany danych miêdzy ministrem w³aœciwym do spraw
zabezpieczenia spo³ecznego, Ministrem Sprawiedliwoœci, ministrem w³aœciwym do spraw finan-
sów publicznych i organami podatkowymi, maj¹c na wzglêdzie potrzebê zapewnienia sprawnej
realizacji zadañ zwi¹zanych z tworzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywa-
niem organizacjom po¿ytku publicznego œrodków pochodz¹cych z 1% podatku dochodowego od
osób fizycznych.”;

21) w art. 1 w pkt 29 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „20, 21, 23, 24-27, 42-48” zastêpuje siê wyrazami „art. 20,
art. 21, art. 23, art. 24-27 oraz art. 42-48”;

22) w art. 1 w pkt 32, w art. 33a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego:
1) w przypadku naruszenia obowi¹zków, o których mowa w art. 23, w szczególnoœci niez³o¿e-

nia lub nieopublikowania w terminie sprawozdania finansowego lub merytorycznego, lub
z³o¿enia sprawozdañ niekompletnych, lub budz¹cych w¹tpliwoœci co do prawid³owoœci
dzia³alnoœci organizacji po¿ytku publicznego, wzywa organizacjê po¿ytku publicznego do
zaniechania naruszeñ oraz przedstawienia niezbêdnych wyjaœnieñ;

2) w przypadku niezastosowania siê organizacji do wezwania w terminie 30 dni od jego otrzy-
mania, wystêpuje do s¹du rejestrowego o wykreœlenie informacji, o której mowa w art. 22
ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3.”,

b) w ust. 2 skreœla siê pkt 3,
c) dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku powtarzaj¹cego siê wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przezna-
czeniem stwierdzonego decyzj¹ organów administracji publicznej lub prawomocnym orzecze-
niem s¹du, minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego mo¿e wyst¹piæ do s¹du re-
jestrowego o wykreœlenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której
mowa w art. 22 ust. 3.”;

23) w art. 1 w pkt 38, w art. 41a w ust. 1 wyrazy „mo¿e utworzyæ” zastêpuje siê wyrazami „tworzy”;
24) w art. 1 w pkt 38, w art. 41b w ust. 4 wyrazy „Zarz¹d województwa” zastêpuje siê wyrazami „Sejmik

województwa”;
25) w art. 1 w pkt 38, w art. 41b w ust. 6 wyrazy „Zarz¹d województwa” zastêpuje siê wyrazami „Sejmik

województwa”;
26) w art. 1 w pkt 38, w art. 41b w ust. 7 wyrazy „lub kosztów” zastêpuje siê wyrazami „i koszty”;
27) w art. 1 w pkt 38, w art. 41e ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Zarz¹d powiatu, na wniosek co najmniej 5 organizacji pozarz¹dowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3, prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie powiatu, tworzy Radê Powiatow¹ Dzia-
³alnoœci Po¿ytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwan¹ dalej ”Rad¹ Po-
wiatow¹”.

2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), na wniosek co najmniej 3 organizacji pozarz¹dowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie gminy, tworzy Ra-
dê Gminn¹ Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, zwan¹
dalej „Rad¹ Gminn¹”.”;

28) w art. 1 w pkt 38, po art. 41f dodaje siê art.... w brzmieniu:
„Art.... Organ stanowi¹cy odpowiednio powiatu lub gminy okreœli, w drodze uchwa³y, tryb powo³ywa-

nia cz³onków oraz organizacjê i tryb dzia³ania odpowiednio Rady Powiatowej lub Rady Gmin-
nej, bior¹c pod uwagê potrzebê zapewnienia reprezentatywnoœci organizacji pozarz¹dowych
oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zg³aszania kandydatur na
cz³onków Rady Powiatowej lub Rady Gminnej oraz potrzebê zapewnienia sprawnego funkcjo-
nowania tych Rad.”;

29) w art. 1 w pkt 38, w art. 41h w ust. 1:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyraz „opiniowanie”,
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b) w pkt 1 wyraz „strategii” zastêpuje siê wyrazami „opiniowanie projektów strategii”,
c) w pkt 2 wyraz „projektów” zastêpuje siê wyrazami „opiniowanie projektów”;

30) w art. 1 w pkt 38, w art. 41h w ust. 2:
a) wyrazy „Radê Wojewódzk¹” zastêpuje siê wyrazami „Radê Powiatow¹ lub Radê Gminn¹”,
b) wyraz „województwa” zastêpuje siê wyrazami „powiatu lub gminy”;

31) skreœla siê art. 2;
32) w art. 7, ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Umowy u¿ytkowania, najmu lub dzier¿awy na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nie-
oznaczony zawiera siê w drodze bezprzetargowej, je¿eli u¿ytkownikiem, najemc¹ lub dzier¿awc¹
nieruchomoœci jest organizacja po¿ytku publicznego.”;

33) w art. 18, w art. 14 skreœla siê wyrazy „(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póŸn. zm.)”;
34) w art. 21 po wyrazie „ustawy” dodaje siê wyrazy „oraz do realizacji zadañ zlecanych w ich trybie”;
35) po art. 21 dodaje siê art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Do rocznych programów wspó³pracy uchwalonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
stosuje siê przepisy dotychczasowe.”;

36) w art. 23 po wyrazach „w art. 1” dodaje siê wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹”;
37) skreœla siê art. 24;
38) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Przepisy art. 21 ust. 1 pkt 113 i art. 45c ustawy zmienianej w art. 4 oraz art. 21b ustawy
zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, maj¹ zastosowanie do dochodów
(przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.”;

39) skreœla siê art. 27;
40) w art. 28:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „z dniem 2 stycznia 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia”,

b) skreœla siê pkt 2;
41) w art. 28 skreœla siê pkt 4.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 41
poprawek.

Ustawa uchwalona przez Sejm nada³a nowe brzmienie przepisowi art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, okreœlaj¹cemu przedmiot ustawy, wskazuj¹c, ¿e reguluje ona za-
sady prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje pozarz¹dowe w sferze zadañ publicz-
nych. Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e doprecyzowanie przepisu poprzez wskazanie wy³¹cznie na organiza-
cje pozarz¹dowe jest niecelowe z uwagi na fakt, ¿e nie tylko organizacje pozarz¹dowe, ale równie¿ szereg in-
nych podmiotów, mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego. W opinii Izby w¹tpliwoœci interpreta-
cyjne mo¿e równie¿ budziæ wskazanie w tym przepisie na „sferê zadañ publicznych”. Nie jest bowiem jasne
do jakiej kategorii zadañ publicznych nale¿y odnieœæ to sformu³owanie - do katalogu zadañ publicznych
sformu³owanego w art. 4 ust. 1, czy do innych zadañ publicznych. Uznaj¹c, ¿e powy¿sze doprecyzowanie
nie ma znaczenia dla wyk³adni przepisu, Senat zmodyfikowa³ jego treœæ wskazuj¹c, ¿e ustawa o dzia³alno-
œci po¿ytku publicznego i o wolontariacie reguluje zasady „prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego
oraz wspó³pracy w³adz publicznych z organizacjami pozarz¹dowymi” (poprawka nr 1).

Izba uzna³a, ¿e negatywna przes³anka „organizacji o charakterze przymusowym” zawarta w definicji
pojêcia „organizacja pozarz¹dowa” jest niezrozumia³a i mo¿e powodowaæ szereg w¹tpliwoœci interpreta-
cyjnych. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zastosowanie takiej przes³anki mog³oby wyeliminowaæ samorz¹dy za-
wodowe z katalogu organizacji pozarz¹dowych, wprowadzaj¹c tym samym nieuzasadnion¹ nierównoœæ
podmiotów, zdecydowano o wyeliminowaniu tego elementu definicji. Jednoczeœnie Senat stan¹³ na sta-
nowisku, ¿e w odniesieniu do samorz¹dów zawodowych nale¿y pozostawiæ aktualnie obowi¹zuj¹ce roz-
wi¹zanie, wy³¹czaj¹ce stosowanie przepisów dzia³u II ustawy (poprawka nr 2).

Uwzglêdniaj¹c stanowisko praktyków w zakresie w¹tpliwoœci co do wyk³adni pojêæ „zysku” i „dochodu”
zawartych w art. 3 ust. 3 pkt 4 (art. 1 pkt 3 lit. b noweli) w odniesieniu do spó³ek kapita³owych i klubów
sportowych bêd¹cych spó³kami dzia³aj¹cymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, Senat
uzna³, ¿e wystarczaj¹ce bêdzie sformu³owanie przes³anki „których celem nie jest osi¹ganie zysku i wy-
³¹czony jest udzia³ w ich dochodzie cz³onków, udzia³owców i pracowników” (poprawka nr 3).

Ponadto zdaniem Senatu katalog zadañ publicznych, w sferze których mo¿e byæ prowadzona dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego powinien byæ uzupe³niony o wspieranie kultury fizycznej i sportu (poprawka nr 4).

W opinii Izby zasadnym jest doprecyzowanie elementów programu wspó³pracy z organizacjami poza-
rz¹dowymi poprzez wskazanie, ¿e program ten powinien okreœlaæ formy wspó³pracy przede wszystkim te,
o których mowa w art. 5 ust. 2. Z tego wzglêdu zdecydowano o wprowadzeniu poprawki nr 5 o charakterze
doprecyzowuj¹cym. Zdaniem Senatu w programie wspó³pracy powinien siê równie¿ znaleŸæ tryb powo³y-
wania i zasady dzia³ania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert (po-
prawka nr 6).

D¹¿¹c do ujednolicenia terminologii w ramach ustawy, maj¹c przy tym na wzglêdzie dyrektywê wyni-
kaj¹c¹ z § 10 Zasad techniki prawodawczej, która przewiduje, ¿e dla tych samych pojêæ nale¿y u¿ywaæ
tych samych okreœleñ we wszystkich przypadkach, w których pojêcia te powinny wyst¹piæ, Senat uchwa-
li³ poprawkê nr 7 (dotycz¹c¹ pojêcia „osoba zagro¿ona wykluczeniem spo³ecznym”) oraz poprawkê nr 11
(dotycz¹c¹ pojêcia „umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania
publicznego”).

Ustawodawca w art. 11 ust. 3 (art. 1 pkt 10 lit. c noweli) okreœli³ katalog podmiotów uprawnionych do
udzia³u w otwartym konkursie ofert na realizacje zadañ publicznych, eliminuj¹c z tego katalogu jedno-
stki organizacyjne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Konsekwencj¹
tej modyfikacji by³y zmiany w art. 15 ust. 1 i w art. 16 ust. 1. Senat uzna³, ¿e skoro jednostki organizacyj-
ne podleg³e organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane nie bior¹ udzia³u w konkursie
ofert, nale¿y skorygowaæ wszystkie przepisy ustawy w zakresie konkursu ofert, które odwo³uj¹ siê do
tych jednostek, w tym równie¿ art. 13 ust. 1 pkt 7 oraz art. 16 ust. 5. Poprawka nr 8 dokonuje niezbêd-
nych zmian w tym zakresie.

W art. 13 ust. 3 (art. 1 pkt 13 lit. c noweli) ustawodawca przes¹dzi³, ¿e og³oszenie o otwartym konkursie
ofert musi byæ zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publi-
cznej oraz na jego stronie internetowej, poprzez u¿ycie spójników „oraz”. Przepis art. 19a ust. 3 (art. 1 pkt
20 noweli), przewiduje obowi¹zek zamieszczenia oferty realizacji zadania o charakterze lokalnym lub re-
gionalnym w taki sam sposób, stosuj¹c jednak¿e inne spójniki. Senat ustali³, ¿e intencj¹ by³o, aby zaró-
wno og³oszenie o otwartym konkursie ofert jak i zamieszczenie oferty realizacji zadania o charakterze lo-
kalnym lub regionalnym odbywa³o siê w ka¿dy z trzech wskazanych w ustawie sposobów, dlatego wpro-
wadzi³ poprawkê nr 9.
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D¹¿¹c do wzmocnienia roli organizacji pozarz¹dowych Senat przyj¹³ poprawkê nr 12 zmierzaj¹c¹ do
tego, aby w sk³ad komisji konkursowej do rozpatrywania ofert w otwartych konkursach ofert na realiza-
cjê zadañ publicznych obligatoryjnie wchodzi³y osoby reprezentuj¹ce organizacje pozarz¹dowe oraz pod-
mioty, które mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego.

W przepisie art. 19a ust. 4 (art. 1 pkt 20 noweli), dotycz¹cym zlecania realizacji zadañ publicznych
o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominiêciem otwartego konkursu ofert, przewidziano mo¿li-
woœæ zg³aszania uwag dotycz¹cych oferty. Przepis ten okreœlaj¹c 7-dniowy termin na zg³aszanie uwag od-
sy³a do ust. 3, który stanowi, ¿e organ wykonawczy jednostki samorz¹du terytorialnego w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 7 dni od dnia wp³yniêcia oferty zamieszcza ofertê na okres 7 dni w Biuletynie Informacji
Publicznej, w siedzibie organu i na stronie internetowej. W przepisie ust. 3, do którego ustawodawca od-
sy³a w celu ustalenia terminu pocz¹tkowego na sk³adanie uwag, okreœlone zosta³y dwa terminy
7-dniowe. W celu wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych co do terminu na zg³a-
szanie uwag dotycz¹cych oferty Senat postanowi³ uchwaliæ poprawkê nr 13, która jednoznacznie prze-
s¹dza o tym, ¿e uwagi mo¿na bêdzie zg³osiæ w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, w sposób,
o którym mowa w ust. 3.

Senat zauwa¿y³, ¿e niecelowe jest zamieszczenie w ustawie przepisu art. 19a ust. 6 (art. 1 pkt 20), który
okreœla obowi¹zek sporz¹dzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego o charakterze lokal-
nym lub regionalnym. Obowi¹zek sporz¹dzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wynika
z art. 18 ust. 1. Przepis ten znajdzie zastosowanie do umów na realizacje zadañ publicznych o charakte-
rze lokalnym lub regionalnym na mocy art. 19a ust. 9, który przewiduje odpowiednie stosowanie do tych
umów art. 16-19, w tym równie¿ art. 18 ust.1. W poprawce nr 14 Senat przes¹dzi³ wiêc o wyeliminowaniu
przepisu art. 19a ust. 6, który nie wnosi do ustawy nowych treœci normatywnych.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 15 Izba stanê³a na stanowisku, i¿ nale¿y doprecyzowaæ przepis art. 20 ust. 1
pkt 6 lit. c (art. 1 pkt 22 noweli), okreœlaj¹cy warunki dla uzyskania statusu organizacji po¿ytku publicz-
nego poprzez wyeliminowanie mo¿liwoœci zakupu towarów lub us³ug od podmiotów, w których uczestni-
cz¹ cz³onkowie organizacji, cz³onkowie jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych ni¿ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wy¿szych ni¿ rynkowe.

Poprawka nr 19 ma na celu przywo³anie w³aœciwego ustêpu w treœci zmienianego art. 27a ust. 9 (art. 1
pkt 27 noweli). Przepis ten dotyczy zamieszczenia numerów rachunków bankowych w wykazie organiza-
cji po¿ytku publicznego prowadzonym przez ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego.
Na dzieñ 15 lutego wykaz ten powinien zawieraæ numery rachunków bankowych przekazane przez mini-
stra w³aœciwego do spraw finansów i uzupe³nione o numery rachunków podane przez organizacje w okre-
sie od 15 do 31 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku podatkowym. W konsekwencji w treœci zmienianego
art. 27a ust. 9 powinno znaleŸæ siê odes³anie do ust. 8, a nie do ust. 7.

W przepisie art. 27a ust. 11 (art. 1 pkt 27 noweli) sformu³owane zosta³o upowa¿nienie dla ministra w³a-
œciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw finan-
sów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwoœci, do okreœlenia, w drodze rozporz¹dzenia, sposobu two-
rzenia wykazu organizacji maj¹cych status organizacji po¿ytku publicznego, na które podatnik podatku
dochodowego od osób fizycznych mo¿e przekazaæ 1% podatku. Rozporz¹dzenie ma na celu okreœlenie
trybów, terminów oraz formatów wymiany danych miêdzy ministrem w³aœciwym do spraw zabezpiecze-
nia spo³ecznego, Ministrem Sprawiedliwoœci, ministrem w³aœciwym do spraw finansów publicznych i or-
ganami podatkowymi. Senat zauwa¿y³, i¿ pomimo zastosowania formu³y charakterystycznej dla wytycz-
nych tj. „rozporz¹dzenie ma na celu okreœlenie (...)”, art. 27a ust. 11 takich wytycznych nie zawiera.
W opinii Izby cele rozporz¹dzenia okreœlone w art. 27a ust. 11 nale¿a³oby raczej zakwalifikowaæ jako za-
kres spraw przekazanych do uregulowania. Konstytucja w art. 92 ust. 1 jako obligatoryjne elementy
przepisu upowa¿niaj¹cego wymienia okreœlenie organu w³aœciwego do wydania rozporz¹dzenia, zakresu
spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycznych dotycz¹cych treœci aktu. Konstytucja przes¹dza
wiêc o tym, ¿e upowa¿nienie musi zawieraæ wytyczne, nie przewiduj¹c w tym zakresie ¿adnych wyj¹tków.
Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie Senat przyj¹³ poprawkê nr 20, nadaj¹c¹ nowe brzmienie przepisowi upo-
wa¿niaj¹cemu, uzupe³niaj¹c¹ ten przepis o wytyczne dotycz¹ce treœci rozporz¹dzenia.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ nazwa „art.” jest fragmentem indywidualizuj¹cym podstawow¹ jednostkê re-
dakcyjn¹ w obrêbie ca³ej ustawy, a wiêc przy wyliczeniu numerów artyku³ów nazwa „art.” powinna byæ
powtórzona, Senat wprowadzi³ poprawkê nr 21 dotycz¹c¹ art. 28 (art. 1 pkt 29 noweli).

Senat stan¹³ ponadto na stanowisku, ¿e zmodyfikowania wymaga przepis art. 33a (art. 1 pkt 32 noweli),
dotycz¹cy sytuacji, w której organizacja po¿ytku publicznego nie wywi¹zuje siê z obowi¹zków okreœlonych
w ustawie. Z brzmienia przepisu wynika, ¿e minister do spraw zabezpieczenia spo³ecznego wystêpuje do
s¹du rejestrowego o wykreœlenie informacji o posiadaniu statusu organizacji po¿ytku publicznego lub
o wykreœlenie organizacji z Krajowego Rejestru S¹dowego jedynie w razie powtarzaj¹cego siê niestosowania
do wezwania do przedstawienia niezbêdnych wyjaœnieñ, nie zaœ do sytuacji niez³o¿enia lub nieopublikowa-
nia sprawozdania. Powsta³a w¹tpliwoœæ czy w przypadku, gdy organizacja po¿ytku publicznego przedstawi
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stosowne wyjaœnienie, nie sk³adaj¹c przy tym sprawozdania, minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego bêdzie mia³ podstawê do wyst¹pienia do s¹du rejestrowego o wykreœlenie organizacji z Krajo-
wego Rejestru S¹dowego. Poprawka nr 22 stanowi, ¿e minister wzywa do zaprzestania naruszeñ obowi¹z-
ków sprawozdawczych, okreœlonych w art. 23. W miejsce wysy³ania powtarzaj¹cych siê wezwañ, okreœlono
natomiast termin (30 dni) na zastosowanie siê do wezwania, po up³ywie którego minister wystêpuje do
s¹du rejestrowego o wykreœlenie informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa
w art. 22 ust. 3. Ponadto Senat uzna³, ¿e nale¿y przyznaæ ministrowi w³aœciwemu do spraw zabezpieczenia
spo³ecznego fakultatywn¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia do s¹du rejestrowego o wykreœlenie organizacji po¿ytku
publicznego w przypadku powtarzaj¹cego siê wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przezna-
czeniem. W opinii Izby niecelowym jest wzywanie organizacji do przedstawiania wyjaœnieñ w sytuacji, gdy
decyzja stwierdzaj¹ca wykorzystywanie otrzymanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem zosta³a ju¿ wyda-
na lub uprawomocni³ siê wyrok w tej sprawie. Wymieniona powy¿ej poprawka nr 22 zmierza do z³agodzenia
sankcji pozbawienia statusu organizacji po¿ytku publicznego.

Izba stanê³a na stanowisku, i¿ powo³ywanie Wojewódzkich, Gminnych i Powiatowych Rad Dzia³alno-
œci Po¿ytku Publicznego powinno byæ obligatoryjne w przypadku gdy zostan¹ spe³nione warunki okreœlo-
ne w ustawie. W opinii Senatu Powiatowe i Gminne Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego powinny byæ
tworzone obligatoryjnie, je¿eli z wnioskiem w tej sprawie wyst¹pi co najmniej 5 organizacji pozarz¹do-
wych i podmiotów uprawnionych do prowadzenia dzia³alnoœci po¿ytku publicznego na terenie powiatu
lub 3 organizacje lub podmioty dzia³aj¹ce na terenie gminy (poprawki nr 23 i 27).

Senat uzna³, ¿e tryb powo³ywania cz³onków, a tak¿e organizacjê i tryb dzia³ania Wojewódzkiej Rady
Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego powinien okreœlaæ sejmik województwa, a nie zarz¹d województwa (po-
prawki nr 24 i 25). W poprawce nr 28 sformu³owano natomiast wyraŸn¹ podstawê prawn¹ dla organu
stanowi¹cego powiatu i gminy do okreœlenia trybu powo³ywania cz³onków oraz organizacji i trybu dzia³a-
nia Powiatowych i Gminnych Rad Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego.

W art. 41h ust. 2 (art. 1 pkt 38 noweli), okreœlaj¹cym termin na wyra¿enie opinii w sprawie programu
wspó³pracy i projektu strategii rozwoju, stwierdzono, ¿e opiniê bêdzie wyra¿a³a Rada Wojewódzka. Nie-
w¹tpliwie intencj¹ by³o wyznaczenie terminu na wyra¿enie opinii przez Radê Powiatow¹ i Radê Gminn¹,
a nie Radê Wojewódzk¹. Wynika to z treœci ust. 1, który okreœla zadania Rady Powiatowej oraz Rady
Gminnej. Konsekwentnie Rada Powiatowa i Rada Gminna s¹ w³aœciwe do opiniowania projektów strate-
gii rozwoju powiatu lub gminy, a nie strategii rozwoju województwa. Senat uzna³, ¿e przepis wymaga
przeredagowania tak, aby w sposób adekwatny wyra¿a³ wolê ustawodawcy (poprawka nr 30).

Senat zdecydowa³ równie¿ o utrzymaniu aktualnie obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ dotycz¹cych stowarzy-
szeñ zwyk³ych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami stowarzyszenie zwyk³e nie posiada zdolnoœci pra-
wnej, co wydaje siê spójne z art. 42 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, który wprowadza dla tych stowa-
rzyszeñ w szczególnoœci zakaz powo³ywania terenowych jednostek organizacyjnych, ³¹czenia siê w zwi¹z-
ki stowarzyszeñ, zrzeszania osób prawnych, prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, otrzymywania dota-
cji, przyjmowania darowizn, spadków i zapisów. Ponadto ustawa - Prawo o stowarzyszeniach w art. 42
ust. 2 stanowi, ¿e stowarzyszenie zwyk³e mo¿e uzyskiwaæ œrodki na swoj¹ dzia³alnoœæ wy³¹cznie ze sk³a-
dek cz³onkowskich. Zmiana ustawy – Prawo o stowarzyszeniach zawarta w art. 2 noweli przyznaje stowa-
rzyszeniom zwyk³ym podmiotowoœæ prawn¹, nie reguluj¹c przy tym kwestii dotycz¹cych maj¹tku, repre-
zentacji i innych zasad dzia³ania takich stowarzyszeñ. Jednoczeœnie w art. 24 nowela przes¹dzi³a, ¿e sto-
warzyszenia zwyk³e, które dzia³aj¹ w dniu wejœcia ustawy w ¿ycie bêd¹ mog³y we w³asnym imieniu naby-
waæ prawa, zaci¹gaæ zobowi¹zania, pozywaæ i byæ pozywane. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze oraz fakt, ¿e
tak istotna zmiana mo¿e zaskoczyæ adresatów wskazanych norm prawnych, Senat stan¹³ na stanowis-
ku, i¿ nale¿y zrezygnowaæ z tych rozwi¹zañ (poprawki nr 31 i 37).

W opinii Senatu art. 7, wprowadzaj¹cy zmianê w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami, zosta³ sfor-
mu³owany w sposób, który mo¿e budziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne. W art. 37 ust. 1 ustawy o gospodar-
ce nieruchomoœciami przewidziano zasadê, zgodnie z któr¹ nieruchomoœci s¹ sprzedawane i oddawane
w u¿ytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Przepis ust. 4 tego artyku³u stanowi, ¿e zasada ta ma zasto-
sowanie równie¿ do umów u¿ytkowania, najmu lub dzier¿awy na czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na
czas nieoznaczony. W dalszej czêœci przepisu przyznano wojewodzie, radzie i sejmikowi mo¿liwoœæ wyra-
¿enia zgody na odst¹pienie od obowi¹zku przetargowego trybu zawarcia tych umów. W dodawanym prze-
pisie ust. 4a postanowiono zaœ, ¿e ust. 4 nie znajdzie zastosowania do organizacji po¿ytku publicznego.
Sformu³owanie odes³ania w taki sposób znacznie utrudnia odkodowanie normy. Nie jest bowiem jasne
w jakim zakresie przepis ust. 4 nie znajdzie zastosowania do organizacji po¿ytku publicznego. Z uzasa-
dnienia projektu ustawy (druk sejmowy nr 1727) wynika, ¿e intencj¹ by³o umo¿liwienie organizacjom po-
¿ytku publicznego zawierania umów najmu, dzier¿awy i u¿ytkowania nieruchomoœci na cel prowadzonej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego w drodze bezprzetargowej na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, bez konieczno-
œci uzyskania zgody wojewody albo odpowiedniej rady lub sejmiku. Eliminuj¹c ewentualne w¹tpliwoœci
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interpretacyjne Senat uchwali³ poprawka nr 32, która zmierza do sformu³owania przepisu w sposób je-
dnoznacznie wyra¿aj¹cy intencjê ustawodawcy.

Z uwagi na fakt, ¿e odes³anie do ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sformu³o-
wane w art. 14 ustawy o spó³dzielniach socjalnych (w brzmieniu nadanym przez art. 18 noweli), jest ko-
lejnym odes³aniem do tego aktu normatywnego, Senat wyeliminowa³ zbêdne oznaczenie rocznika, nume-
ru i pozycji dziennika urzêdowego (poprawka nr 33).

Izba stanê³a na stanowisku, i¿ nale¿y doprecyzowaæ przepis przejœciowy zawarty w art. 21 noweli tak
aby jednoznacznie przes¹dziæ, ¿e do realizacji zadañ zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert og³o-
szonych przed dniem wejœcia ustawy w ¿ycie znajd¹ zastosowanie przepisy dotychczasowe (poprawka nr
34). Senat uzna³ równie¿ za celowe wprowadzenie przepisu przejœciowego, który przewiduje, ¿e do rocz-
nych programów wspó³pracy uchwalonych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy znajd¹ zastosowanie
przepisy dotychczasowe (poprawka nr 35).

Ponadto doprecyzowano art. 26, który stanowi, ¿e art. 4 i art. 12 noweli znajd¹ zastosowanie do docho-
dów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. Z uwagi na fakt, ¿e art. 4 i art. 12 s¹ przepisami,
które jedynie wprowadzaj¹ zmiany w ustawach podatkowych, i to nie art. 4 i art. 12, lecz przepisy ustaw
zmienianych w art. 4 i art. 12, w brzmieniu wynikaj¹cym z nowelizacji, bêd¹ mia³y zastosowanie do do-
chodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r., Senat uchwali³ poprawkê nr 38. Poprawka
ta wskazuje wprost przepisy ustaw podatkowych, które znajd¹ zastosowanie do dochodów (przychodów)
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r.

Maj¹c na wzglêdzie, ¿e art. 27, który ma charakter przepisu przejœciowego, dotycz¹cy wykazu organi-
zacji po¿ytku publicznego, na rzecz których mo¿na przekazaæ 1% podatku, wprowadzony zosta³ do usta-
wy przy za³o¿eniu, i¿ wejdzie ona w ¿ycie przed dniem 1 stycznia 2010 r. oraz, ¿e taka data wejœcia w ¿ycie
sta³a siê nieaktualna, Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e nale¿y zrezygnowaæ z wprowadzania tego przepisu
do ustawy. W tym celu uchwalone zosta³y poprawki nr 39 i 41.

Niezbêdne by³o równie¿ skorygowanie przepisu o wejœciu ustawy w ¿ycie. Izba stanê³a na stanowisku,
¿e ustawa powinna wejœæ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z dwoma wyj¹tkami, okreœlonymi
w art. 28 (poprawka nr 40).

Senat uchwali³ ponadto poprawki o charakterze redakcyjnym i uœciœlaj¹cym (poprawki nr 10, 16, 17,
18, 26, 29 i 36).
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U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 3:

a) w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „ust. 1a–1c otrzymuj¹ brzmienie”,
b) zmianê brzmienia ust. 1a–1c umieszcza siê w lit. a ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:

„ust. 1a–1c otrzymuj¹ brzmienie”,
c) dodanie ust. 1d i 1e umieszcza siê w lit. b ze zdaniem wstêpnym w brzmieniu:

„po ust. 1c dodaje siê ust. 1d i 1e w brzmieniu: ”;
2) w art. 1 w pkt 3, w ust. 1c we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „rozporz¹dzenie” zastêpuje siê wyra-

zem „rozporz¹dzenia”;
3) w art. 1 w pkt 4 w lit. a i b skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 4”;
4) w art. 1 w pkt 6, w art. 13a w ust. 6 wyrazy „lub miejsc gromadzenia odpadów zakaŸnych” zastêpuje

siê wyrazami „spe³niaj¹cych wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów”;
5) w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach „który przetwarza te odpady” skreœla siê przecinek oraz

po wyrazach „w urz¹dzeniach przewoŸnych” dodaje siê przecinek;
6) w art. 1:

a) w pkt 10, w art. 19:
– skreœla siê ust. 6,
– w ust. 7 wyrazy „niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6,” zastêpuje siê wyrazami

„niewydania opinii w terminie okreœlonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.)”,

b) w pkt 21, w art. 29a w ust. 3 skreœla siê wyrazy „(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póŸn. zm.)”;
7) w art. 1 w pkt 12, w art. 21a w ust. 3 po wyrazach „w urz¹dzeniach przewoŸnych” dodaje siê wyrazy

„oraz w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 3a”;
8) w art. 1 w pkt 12, w art. 21a w ust. 4 skreœla siê zdanie drugie;
9) w art. 1 w pkt 17 w lit. d:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 6a–6d” zastepuje siê wyrazami „ust. 6a–6c”,
b) skreœla siê ust. 6a,
c) w ust. 6b wyrazy „niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6,” zastêpuje siê wyrazami

„niewydania opinii w terminie okreœlonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko-
deks postêpowania administracyjnego”;

10) w art. 1 w pkt 19 w lit. a, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „których” zastêpuje siê wyra-
zem „którym”;

11) w art. 4:
a) w pkt 1, w ust. 1a wyrazy „Do pojazdów trójko³owych” zastêpuje siê wyrazami „Do motorowerów

trójko³owych zaliczanych do kategorii L2e, okreœlonej w przepisach o ruchu drogowym, ”,
b) w pkt 2:

– przed lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:

„2a) masie pojazdu wycofanego z eksploatacji – rozumie siê przez to masê pojazdu zwa¿one-
go przy przyjmowaniu pojazdu do stacji demonta¿u lub punktu zbierania pojazdów, po
uprzednim usuniêciu z niego innych odpadów, które nie pochodz¹ z tego pojazdu; ”, ”,

– w lit. a, w pkt 4 wyrazy „, okreœlonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz trójko³owe pojazdy,
z wy³¹czeniem motocykli trójko³owych” zastêpuje siê wyrazami „oraz motorowery trójko³owe
zaliczone do kategorii L2e, okreœlonych w przepisach o ruchu drogowym”;

12) w art. 4 w pkt 12 wyrazy „masy rzeczywistej pojazdu przyjêtego do stacji demonta¿u lub punktu zbie-
rania pojazdów” zastêpuje siê wyrazami „masy pojazdu wycofanego z eksploatacji”;

13) w art. 4 w pkt 15:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„w art. 30 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie: ”,
b) przed ust. 2 dodaje siê ust. 1 w brzmieniu:



„1. Przedsiêbiorca prowadz¹cy stacjê demonta¿u jest obowi¹zany do sporz¹dzenia rocznego spra-
wozdania zawieraj¹cego informacje o:

1) liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych
z eksploatacji, przyjêtych do jego stacji demonta¿u;

2) masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzys-
ku, w tym recyklingu, a tak¿e masie przeznaczonych do ponownego u¿ycia przedmiotów
wyposa¿enia i czêœci wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3) przedsiêbiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem
nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiêbiorcy;

4) przedsiêbiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy,
siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiêbiorcy;

5) osi¹gniêtym w danej stacji demonta¿u poziomie odzysku i recyklingu.”;
14) w art. 15 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do wydawania i sporz¹dzania zaœwiadczeñ, o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 4,
oraz sporz¹dzania i sk³adania sprawozdañ, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 4, za 2010 r. stosuje siê przepisy dotychczasowe.”;

15) w art. 16 w ust. 1 po u¿ytych po raz pierwszy wyrazach „art. 42 ust. 3” dodaje siê wyrazy „, art. 55 ust.
3” oraz wyrazy „art. 36 ust. 14, art. 42 ust. 3, art. 55 ust. 3a” zastêpuje siê wyrazami „art. 33 ust. 4
i 4a, art. 36 ust. 14, art. 42 ust. 3, art. 55 ust. 3 i 3a”;

16) w art. 19 w pkt 1 po wyrazach „pkt 13, 14” dodaje siê wyrazy „, 15”.

MARSZA£EK SENATU
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47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
364 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o odpadach oraz
niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 16 poprawek.

Poprawka nr 1 dostosowuje podzia³ przepisu na jednostki redakcyjne do zawartej w nim treœci. W art. 1
pkt 3 – ze wstêpu do wyliczenia wynika, i¿ proponowana zmiana polega na nadaniu nowego brzmienia
ust. 1a–1c w art. 4 ustawy o odpadach, podczas gdy w przepisie tym dodaje siê ponadto ust. d i e. W zwi¹z-
ku z powy¿szym Senat uzna³ zasadne wyeliminowanie wskazanej powy¿ej niespójnoœci.

Poprawki nr 2 i 10 maj¹ na celu zapewnienie poprawnoœci gramatycznej przepisu.
Uchwalaj¹c poprawkê nr 3 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e w przypadku zamieszczania bezpoœrednio

po przepisie merytorycznym wyj¹tku od tego przepisu lub od któregoœ z jego elementów, niecelowe jest
zamieszczanie formu³y „z zastrze¿eniem”, jako nienios¹cej ¿adnej treœci normatywnej i mog¹cej powodo-
waæ w¹tpliwoœci interpretacyjne.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat uzna³ za konieczne, aby okreœliæ wymogi, jakie musz¹ spe³niaæ po-
mieszczenia, do których nale¿y dostarczaæ zakaŸne odpady medyczne i zakaŸne odpady weterynaryjne,
powsta³e w wyniku œwiadczenia us³ug medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.
Zdaniem Izby do wprowadzanej w art. 19 w ust. 6 i 7 oraz w art. 26 w ust. 6a i 6b ustawy o odpadach in-

stytucji tzw. wspó³dzia³ania przy wydawaniu decyzji, zastosowanie maj¹ przepisy art. 106 Kodeksu po-
stêpowania administracyjnego (Kpa). W zwi¹zku z faktem, i¿ zaproponowana w nowelizacji regulacja,
w zakresie ustanowienia terminu do wydania opinii, jest praktycznie jednobrzmi¹ca z uregulowaniem
przepisu art. 106 § 3 Kpa, który ma w tym przypadku zastosowanie, Senat uzna³, ¿e jako niewnosz¹ca ¿a-
dnej nowoœci normatywnej jest ona zbêdna (poprawki nr 6 i 9).

Poprawka nr 8 zmierza do wyeliminowania z przepisu zbêdnego zastrze¿enia.
Celem poprawki nr 7 jest wskazanie w³aœciwoœci miejscowej organu (regionalnego dyrektora ochrony

œrodowiska albo marsza³ka województwa) do wydania jednej decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki
odpadami, obejmuj¹cej odpady powstaj¹ce w wyniku rozbiórki i remontów oraz odpady powsta³e w wyni-
ku eksploatacji urz¹dzeñ przewoŸnych do przetwarzania odpadów zawieraj¹cych azbest.

Maj¹c na uwadze, ¿e w ramach kategorii pojazdów trójko³owych wyró¿nia siê motocykle oraz motoro-
wery trójko³owe, Senat, aby obj¹æ zakresem wystêpuj¹cej w ustawie definicji pojazdu jedynie motorowe-
ry trójko³owe, przyj¹³ poprawkê nr 11. Poprawka ta ponadto w celu wyeliminowania ewentualnych w¹t-
pliwoœci w zakresie okreœlania masy pojazdów przyjmowanych do stacji demonta¿u lub punktów recyk-
lingu, wprowadza do ustawy definicjê masy pojazdu wycofanego z eksploatacji, w miejsce masy rzeczywi-
stej pojazdu, okreœlonej w ustawie – Prawo o ruchu drogowym jako masa pojazdu ³¹cznie z mas¹ znajdu-
j¹cych siê na nim rzeczy i osób.

Poprawka nr 12 stanowi konsekwencjê wprowadzenia do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji definicji masy pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Poprawki nr 13, 14 i 16 wynikaj¹ z koniecznoœci dostosowania zakresu rocznego sprawozdania o po-
jazdach wycofanych eksploatacji do wprowadzanych zmian dotycz¹cych osi¹gania poziomów odzysku
i recyklingu dla pojazdów wycofanych z eksploatacji niezale¿nie od daty ich produkcji (jednakowe pozio-
my odzysku i recyklingu dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. i po tym dniu),
jak i zmian dotycz¹cych wydawanych zaœwiadczeñ o demonta¿u pojazdu oraz o przyjêciu niekompletne-
go pojazdu. W zwi¹zku z faktem, ¿e s¹ to sprawozdania roczne, Senat proponuje, aby zmiany w tym zakre-
sie wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. (poprawka nr 16). Maj¹c na uwadze, ¿e przywo³ane powy¿ej
sprawozdania bêd¹ sk³adane w terminie do dnia 15 marca ka¿dego roku, za poprzedni rok kalendarzowy,
Senat, w celu wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci adresatów normy prawnej, w oparciu o jakie
przepisy nale¿y sk³adaæ sprawozdania za rok 2010, w poprawce nr 14 wprowadzi³ odpowiedni przepis
przejœciowy. Poprawka nr 13 uwzglêdnia tak¿e wprowadzenie przez poprawkê nr 11 definicji masy pojaz-
du wycofanego z eksploatacji.

Poprawka nr 15 porz¹dkuje przepis w zakresie dotycz¹cym utrzymania w mocy rozporz¹dzeñ wyda-
nych na podstawie nowelizowanych delegacji ustawowych oraz zmierza do zapewnienia jego zgodnoœci
z dyrektywami Zasad techniki prawodawczej, dotycz¹cymi formu³owania przepisów przejœciowych.

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 365



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2, w art. 1a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy

cywilnoprawnej albo w drodze darowizny” zastêpuje siê wyrazami „w drodze umowy najmu, leasin-
gu, darowizny albo innej umowy cywilnoprawnej”;

2) w art. 1 w pkt 21, tytu³ rozdzia³u 3a otrzymuje brzmienie:
„Kontrola dzia³alnoœci Agencji”;

3) w art. 1 w pkt 21, w art. 20g w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „za zgodnoœæ” dodaje siê wyrazy „z orygina-
³em”;

4) w art. 1 w pkt 29, w art. 29b w ust. 1 skreœla siê wyraz „przez”;
5) w art. 1 w pkt 33, w art. 36:

a) w ust. 1 wyrazy „wartoœci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni u¿ytkowej” zastêpuje siê wyrazami
„wartoœci odtworzeniowej lokalu”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wartoœæ odtworzeniow¹ lokalu stanowi iloczyn powierzchni u¿ytkowej danego lokalu oraz

wartoœci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego, og³aszanej przez
Prezesa Agencji raz w roku nie póŸniej ni¿ do koñca roku kalendarzowego, w formie komunika-
tu, która jest œredni¹ arytmetyczn¹, wyliczon¹ na podstawie wskaŸnika przeliczeniowego ko-
sztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych og³aszanego przez wo-
jewodów dla poszczególnych powiatów, za pierwsze pó³rocze na rok nastêpny.”;

6) w art. 1 w pkt 38, w art. 41a:
a) w ust. 1:

– w zdaniu wstêpnym wyrazy „posiadaj¹cego na utrzymaniu ma³oletnie dzieci” zastêpuje siê wy-
razami „posiadaj¹cego dziecko”,

– w pkt 2 po wyrazach „¿o³nierza zawodowego” dodaje siê wyrazy „wychowuj¹cym dziecko”,
– dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:

„3) by³ego ma³¿onka ¿o³nierza zawodowego niewychowuj¹cego dziecka wzywa do opró¿nienia
lokalu mieszkalnego, bez koniecznoœci zapewnienia lokalu ze strony Agencji, i stosuje od-
powiednio przepisy art. 41 ust. 4–7.”,

b) w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2 ”,
c) w ust. 6:

– wyrazy „nieposiadaj¹cego na utrzymaniu ma³oletnich dzieci” zastêpuje siê wyrazami
„nieposiadaj¹cego dzieci”,

– wyrazy „art. 45 ust. 3 pkt 1, 3 i 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 45 ust. 3 pkt 1 oraz 3–5”;
7) w art. 1 w pkt 40, w art. 44 wyraz „zajmuj¹” zastêpuje siê wyrazem „zamieszkuj¹”;
8) w art. 1 w pkt 40, w art. 45 w ust. 1 wyrazy „zajmowanych przez ¿o³nierzy wraz z osobami wspólnie za-

mieszkuj¹cymi” zastêpuje siê wyrazami „zamieszkiwanych przez ¿o³nierza wspólnie z innymi osoba-
mi”;

9) w art. 1 w pkt 40, w art. 45 w ust. 3 w pkt 5 wyraz „rencisty” zastêpuje siê wyrazem „rencistê”;
10) w art. 1 w pkt 42, w art. 47 w ust. 4 wyrazy „¿o³nierza kontraktowej” zastêpuje siê wyrazami „¿o³nierza

s³u¿by kontraktowej”;
11) w art. 2, w § 7 wyrazy „albo z ubezpieczenia spo³ecznego” zastêpuje siê wyrazami „albo ze œwiadczeñ

z ubezpieczenia spo³ecznego”.

MARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw zasta³a rozpatrzona przez Senat na 47. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 13 stycznia
2010 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 11 poprawek.

Spoœród tych poprawek nale¿y wyró¿niæ dwie, oznaczone numerami 5 i 6, które posiadaj¹ walor zmian
merytorycznych.

Poprawka nr 5 dotyczy art. 1 pkt 33 ustawy, który nowelizuje art. 36 ustawy o zakwaterowaniu Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten okreœla obowi¹zki osoby zajmuj¹cej lokal mieszkalny
w zakresie wnoszenia przez tê osobê op³at za u¿ywanie lokalu. Op³ata taka nie mo¿e przekroczyæ 3% war-
toœci odtworzeniowej 1 m2 powierzchni u¿ytkowej w skali rocznej.

Przepis w uchwalonym brzmieniu nakazuje zatem w ka¿dym przypadku pobieranie op³aty miesiêcznej
obliczanej od 1 m2 - bez uwzglêdnienia powierzchni ca³kowitej zajmowanego lokalu.

Szukaj¹c uzasadnienia dla przyjêcia takiego rozwi¹zania Senat dokona³ analizy uzasadnienia do-
³¹czonego do projektu rozpatrywanej nowelizacji oraz za³¹czonych do niego projektów aktów wykonaw-
czych i zwróci³ uwagê na istotn¹ rozbie¿noœæ pomiêdzy rozwi¹zaniami w nich przyjêtymi a tymi zawarty-
mi w ustawie (patrz Rozporz¹dzenie w sprawie op³at za u¿ywanie lokali mieszkalnych i op³at poœrednich §
3 ust. 3 i 5 str. 89).

Dotychczasowe rozwi¹zania przyjête w ustawie o zakwaterowaniu oraz w ustawie o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w szeregu innych ustaw sta-
nowi¹, ¿e czynsz nie mo¿e przekraczaæ 3% wartoœci odtworzeniowej lokalu, przy czym wartoœæ odtworze-
niowa lokalu stanowi iloczyn powierzchni u¿ytkowej lokalu i wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtwo-
rzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku mieszkalnego.

Senat dostrzeg³ potrzebê wprowadzenia do ustawy poprawki, która uwzglêdni metra¿ zajmowanego
pomieszczenia przy obliczaniu miesiêcznych op³at za u¿ywanie lokalu, w zwi¹zku z tym proponuje wpro-
wadzenie do przepisów art. 36 definicji wartoœci odtworzeniowej lokalu, która uzale¿nia wprost wysokoœæ
op³at za u¿ywanie danego lokalu od jego powierzchni.

Poprawka oznaczona nr 6 zmienia w art. 1 pkt 38, który dotyczy nowego art. 41a. Przepisy w nim za-
warte reguluj¹ kwestiê prawa do mieszkania rozwiedzionego ¿o³nierza i jego ma³¿onka. Zasadniczo mo¿-
liwoœæ dostêpu do prawa do lokalu wyznacza: posiadanie dzieci przez rozwodz¹cych siê ma³¿onków oraz
brak uprawnienia do zajmowania innego lokalu mieszkalnego.

Ustawa przyznaje prawo do lokalu (przyznawane decyzj¹ administracyjn¹) ¿o³nierzowi, zgodnie z prze-
pisami ustawy, zaœ ma³¿onkowi nieposiadaj¹cemu uprawnienia do zajmowania innego lokalu mieszkal-
nego przyznaje uprawnienie do uzyskania lokalu w drodze zawarcia z Agencj¹ umowy najmu.

Z przepisu art. 41 ust. 1 pkt 2 nie wynika jednak, by wskazany tu ma³¿onek wychowywa³ dzieci. Ma on
prawo do umowy najmu lokalu spe³niaj¹cego normy wskazane w ust. 2 (dla jednoosobowego gospodar-
stwa) tylko dlatego ¿e dzieci posiada, nie musi ich ju¿ wychowywaæ ani z nimi zamieszkiwaæ. W sytuacji,
gdy wychowaniem dzieci zajmowa³ siê bêdzie ¿o³nierz, jego rozwiedziony ma³¿onek otrzyma lokal. Tym-
czasem w przypadku wskazanym w ust. 6 rozwiedziony ma³¿onek, który nie posiada dzieci, (zatem nie
wychowuje ich) jest obowi¹zany w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia siê wyroku rozwodowego
opró¿niæ lokal.

Zdaniem Senatu zró¿nicowanie sytuacji prawnej osób we wskazanych wy¿ej przypadkach nie znajduje
wyt³umaczenia i budzi w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej. Senat proponuje wprowadzenie poprawek,
które zrównaj¹ sytuacjê prawn¹ osób posiadaj¹cych dzieci, lecz ich nie wychowuj¹cych, i osób dzieci nie
posiadaj¹cych.

Drug¹ istotn¹ kwesti¹ jest nak³adanie siê w omawianym przepisie dwóch definicji: definicji „dziecka”
zawartej w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy nowelizowanej oraz definicji „posiadaj¹cego na utrzymaniu dzieci”
ujêtej w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych. Definicje te zakreœlaj¹ ró¿-
ne krêgi podmiotów (dzieci). Senat uzna³, ¿e pierwszeñstwo powinna mieæ definicja „dziecka” zawarta
w ustawie nowelizowanej (w art. 26 ust. 3 pkt 2), sformu³owana na okolicznoœæ okreœlania i realizowania
ustawowego obowi¹zku zakwaterowania ¿o³nierza wraz z rodzin¹.

Wa¿nym zagadnieniem rozwa¿anym przez Senat by³o wprowadzenie w art. 41a ust. 6 przepisu szcze-
gólnego, który pozbawia rozwiedzionego ma³¿onka ¿o³nierza bêd¹cego emerytem lub rencist¹ uprawnie-
nia, o którym mowa w art. 45 ust. 3 pkt 5. Utrata prawa, o którym mowa w ust. 6 jest automatyczna (wraz
z orzeczeniem rozwodu), dotkliwoœæ nastêpstw zastosowania tego przepisu bardzo du¿a, w warunkach
polskich nie do odwrócenia. Brak „proceduralnego oprzyrz¹dowania” skazuje osoby najs³absze na bez-
domnoœæ i stawia ma³¿onków rozwiedzionych (emerytów i rencistów) w drastycznie gorszym po³o¿eniu,
w stosunku do np. ma³¿onków zmar³ego ¿o³nierza (równie¿ bêd¹cych emerytami lub rencistami). Senat
zwróci³ uwagê na zró¿nicowanie sytuacji prawnej rozwiedzionego ma³¿onka bêd¹cego, np. osob¹ nie-
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pe³nosprawn¹, a tego który jest rencist¹. Pierwszemu z nich pozostawiono uprawnienia wskazane w art.
45 ust. 3, drugiemu ju¿ nie.

Maj¹c powy¿sze rozwa¿ania na uwadze Senat proponuje przyjêcie zmian, przedstawionych w popraw-
ce nr 6.

Poprawka nr 1 uwzglêdnia fakt, ¿e umowa darowizny jest jedn¹ z umów cywilnoprawnych. Poprawki
nr 2, 7 i 8 dostosowuj¹ brzmienie zmienianych przepisów do definicji zawartych w s³owniczku. Pozosta³e
poprawki maj¹ charakter zmian redakcyjnych i maj¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne

oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby
prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3 po wyrazach „i gwarancji” dodaje siê wyrazy „oraz akcje i udzia³y

w spó³kach stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu Pañstwa wyodrêbnione przez Radê Ministrów do dnia 17
lipca 2009 r.”;

2) w art. 1 w pkt 6 w lit. c skreœla siê wyrazy „w pkt 2 œrednik zastêpuje siê kropk¹ i”;
3) skreœla siê art. 3.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o porêczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Zdaniem Senatu nie budzi w¹tpliwoœci fakt, ¿e po wejœciu w ¿ycie rozpatrywanej nowelizacji na zasób
maj¹tkowy przeznaczony na zaspokojenie roszczeñ z tytu³u porêczeñ i gwarancji udzielonych przez
Skarb Pañstwa sk³adaæ siê bêd¹ wci¹¿ m.in. akcje i udzia³y w spó³kach stanowi¹ce w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa wyodrêbnione przez Radê Ministrów na podstawie dotychczasowych przepisów (bez wzglêdu na
to czy ustawodawca sformu³uje stosowny przepis). Wynika to z samej istoty wyodrêbnienia, jako czynno-
œci konwencjonalnej, której skutki mo¿na odwróciæ tylko w drodze przepisu wyraŸnie to wyodrêbnienie
„cofaj¹cego”. Niemniej w toku debaty nad ustaw¹ przewa¿y³o stanowisko, i¿ z punktu widzenia adresa-
tów norm prawnych wa¿ne jest jednoznaczne przes¹dzenie przez ustawodawcê, jakie walory tworz¹ za-
sób, o którym mowa w art. 25 ust. 1. Sejm stan¹³ na tym samym stanowisku, czemu wyraz da³ w art. 3 no-
welizacji. Miejsce tego przepisu w strukturze ustawy wskazuje na jego przejœciowy charakter. Zdaniem
Senatu zestawienie tego przepisu z przepisami merytorycznymi nie przes¹dza o jego intertemporalnoœci,
w szczególnoœci ¿aden przepis nie nakazuje ministrowi w³aœciwemu do spraw Skarbu Pañstwa zbycia ak-
cji wyodrêbnionych na dotychczasowych zasadach, co oznacza, ¿e mog¹ one pozostaæ w zasobie przez bli-
¿ej nieokreœlony czas, a tym samym przepis ten ma charakter merytoryczny. W zwi¹zku z powy¿szym in-
formacja o tym, i¿ wyodrêbnione akcje i udzia³y sk³adaj¹ siê na zasób powinna znaleŸæ siê nie w przepisie
przejœciowym, ale w przepisie merytorycznym nowelizowanej ustawy. Kieruj¹c siê tym przekonaniem Se-
nat uchwali³ poprawki nr 1 i 3. Ponadto w opinii Senatu data, któr¹ pos³u¿ono siê w przepisie przejœcio-
wym jest nieprecyzyjna, mo¿e ona sugerowaæ, i¿ proces wyodrêbniania nastêpowa³ przez ca³y 2009 r., co
oczywiœcie nie odpowiada prawdzie. Jako ¿e ostatnie wyodrêbnienie nast¹pi³o z dniem 17 lipca 2009 r.
(rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrêbnienia akcji stanowi¹cych w³as-
noœæ Skarbu Pañstwa do zasobu maj¹tkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeñ z tytu³u porê-
czeñ i gwarancji udzielanych przez Skarb Pañstwa - Dz. U. Nr 113, poz. 938), Senat wskaza³ tê datê w pro-
ponowanej treœci art. 25 ust. 3.

Uchylaj¹c w art. 30 w ust. 3 pkt 3 (art. 1 pkt 6 lit. c ustawy nowelizuj¹cej) ustawodawca zastêpuje œre-
dnik na koñcu pkt 2 kropk¹. Ten zabieg techniczno-legislacyjny nie znajduje uzasadnienia z punktu wi-
dzenia zasad uchylania fragmentów jednostek redakcyjnych oraz regu³ formu³owania tekstu jednolitego.
Uchylaj¹c pkt 3 ustawodawca eliminuje w rzeczywistoœci jedynie treœæ tego punktu, w systemie pozostaje
natomiast oznaczenie jednostki redakcyjnej. Zgodnie z § 106 pkt 2 Zasad techniki prawodawczej w tekœ-
cie jednolitym w miejsce przepisu uchylonego wpisuje siê oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej
oraz okreœlenie „uchylony”. W praktyce oznacza to, i¿ pkt 2 powinien koñczyæ siê œrednikiem, poniewa¿
art. 30 ust. 3 wci¹¿ bêdzie siê sk³ada³ z trzech punktów, z czego ostatni bêdzie oznaczony jako uchylony.
Jednoczeœnie w przysz³oœci, je¿eli by³aby taka koniecznoœæ, dodawany po pkt 2 punkt oznaczany bêdzie
jako „pkt 2a”, zaœ punkt dodawany na koñcu wyliczenia jako „pkt 4”. Fakty te przemawiaj¹, zdaniem Se-
natu, za pozostawieniem na koñcu pkt 2 œrednika (poprawka nr 2). Technika ta wa¿na jest z punktu wi-
dzenia adresata normy. Uzyskuje on w ten sposób informacjê, i¿ na wczeœniejszym etapie obowi¹zywania
art. 30 ust. 3 zawiera³ wiêcej ni¿ dwa punkty.

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych

370 przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji



U C H W A £ A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie powo³ania cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz
z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.1)), powo³uje w sk³ad Rady Polityki Pieniê¿nej:

– Jerzego Krzysztofa Hausnera,
– Andrzeja Rzoñcê,
– Jana Winieckiego.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143,
poz. 1164.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym,
ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy o samo-
rz¹dzie powiatowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:

– w art. 4 skreœla siê ust. 2.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie województwa oraz ustawy
o samorz¹dzie powiatowym zasta³a rozpatrzona przez Senat na 47. posiedzeniu. W uchwale podjêtej
w dniu 13 grudnia 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy jednej poprawki.

W art. 4 w ust. 2 zawarto przepis przejœciowy nakazuj¹cy, aby sesjê organu stanowi¹cego jednostki sa-
morz¹du terytorialnego, w której do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy odwo³ano przewodnicz¹cego i wiceprze-
wodnicz¹cych albo przyjêto ich rezygnacjê i nie dokonano w ich miejsce wyboru osób do pe³nienia tych
funkcji – do czasu wyboru przewodnicz¹cego – prowadzi³ najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który
wyrazi³ zgodê na prowadzenie sesji. Art. 4 jest przepisem przejœciowym. Jego celem jest uregulowanie
tych stanów faktycznych, które zaistnia³y przed wejœciem w ¿ycie ustawy.

Wobec zasady bezpoœredniego dzia³ania prawa nowego w prawie publicznym1), do przypadków braku
przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych okreœlonej rady lub sejmiku od chwili wejœcia w ¿ycie nale¿y
stosowaæ przepisy ustawy. Poniewa¿ termin na zwo³anie przez wojewodê sesji organu stanowi¹cego je-
dnostki samorz¹du terytorialnego bêdzie w myœl przepisów merytorycznych ustawy wynosi³ 30 dni i roz-
pocznie swój bieg od dnia przyjêcia rezygnacji albo od dnia odwo³ania przewodnicz¹cego i wiceprzewodni-
cz¹cych, to do stanów faktycznych, w których wakat na tych stanowiskach rozpocz¹³ siê dawniej ni¿ 30
dni przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, nie bêdzie mo¿liwoœci zastosowania tych przepisów. Uzasadnia
to zmodyfikowanie sposobu obliczania terminu na zwo³anie sesji w przepisie przejœciowym. Znalaz³o to
swoje odzwierciedlenie w treœci art. 4 ust. 1.

Nie ma natomiast koniecznoœci zawarcia w przepisie przejœciowym normy wskazuj¹cej sposób wy³o-
nienia przewodnicz¹cego sesji, poniewa¿ istnieje mo¿liwoœæ bezpoœredniego zastosowania przepisów
materialnych reguluj¹cych tê kwestiê.

Z tego powodu przepis art. 4 ust. 2, jako zbêdne powtórzenie, zosta³ przez Senat skreœlony.

47. posiedzenie Senatu w dniach 11, 12 i 13 stycznia 2010 r.
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1) S. Wronkowska, M. Zieliñski: Komentarz do zasad techniki prawodawczej. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2004, s. 86.
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy
o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organizacjê
Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wschodniej i Œrodkowej (EUROFISH),

sporz¹dzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2009 r. ustawy o ra-
tyfikacji Umowy ustanawiaj¹cej Miêdzynarodow¹ Organizacjê Rozwoju Rybo³ówstwa w Europie Wscho-
dniej i Œrodkowej (EUROFISH), sporz¹dzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r., przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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senator sprawozdawca
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Ireneusz Niewiarowski. . . . . . . . . 95
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senator sprawozdawca
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Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 98

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 99

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Meres. . . . . . . . 100
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 100
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . 100
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senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 101
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 101
senator Waldemar Kraska . . . . . . 102
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Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 102

Wznowienie obrad
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senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 103
Otwarcie dyskusji

senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 103
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 105
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 106
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 107
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 109
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 110

senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 111
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 112
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 112
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 113
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 113

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 114

Sprawozdanie Komisji Œrodowiska
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 115

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 116
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 116
senator Waldemar Kraska . . . . . . 116
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 117
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 118
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 118
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . 119
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 119
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 119
senator Zbigniew Paw³owicz . . . . . 120
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 120
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 120
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 120
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 121
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 121
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 121
senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 122
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 122
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senator Janina Fetliñska . . . . . . . 126
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Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 127

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska

podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 127

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 130
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 130
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 130
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 130
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Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 131
senator Rafa³ Muchacki. . . . . . . . 132
senator Marek Konopka . . . . . . . 132
podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 133
senator Marek Konopka . . . . . . . 133
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Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 133
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senator sprawozdawca
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sterstwie Œrodowiska
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podsekretarz stanu
Bernard B³aszczyk . . . . . . . . . . 157

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
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wej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 170
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senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 171
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senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 173
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Komunikaty

(Obrady w dniu 13 stycznia)

Wznowienie posiedzenia
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kandydatka
na cz³onkiniê Rady Polityki Pieniê¿nej
Ma³gorzata Iwanicz-Drozdowska . . . 179
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kandydat Jerzy Hausner . . . . . . . 188
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Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników tajnego g³osowania
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cz³onek Andrzej Rzoñca . . . . . . . . 194

Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku
obrad o punkt: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie poszanowania Krzy¿a

senator Marek Rocki . . . . . . . . . 194
Przyjêcie wniosku formalnego
Wniosek formalny o przeprowadzenie

debaty ³¹cznej nad punktami jedenastym
i dwunastym porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie
poszanowania Krzy¿a; drugie czytanie
projektu apelu o poszanowanie Krzy¿a

senator Marek Rocki . . . . . . . . . 194
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 194

G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 195
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o samorz¹dzie gminnym, ustawy o sa-
morz¹dzie województwa oraz ustawy o sa-
morz¹dzie powiatowym

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . 195

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 196
senator sprawozdawca
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Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie
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sekretarz stanu
Tomasz Siemoniak . . . . . . . . . . 197

Zapytania i odpowiedzi
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senator Henryk Górski . . . . . . . . 203
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 204
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 204
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 205
senator Marek Konopka . . . . . . . 206
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 206

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie
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Tomasz Siemoniak . . . . . . . . . . 206

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o indywidualnych kontach eme-
rytalnych oraz ustawy o pracowniczych
programach emerytalnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 207

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
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