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Warszawa
2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji
dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz niektórych
innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Infor-
macji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach
s¹dowych i egzekucji.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony œrodo-
wiska.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie dro-
gowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecz-
nej oraz niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie z³o¿onego za poœrednictwem Ministra Sprawiedliwoœci – Proku-
ratora Generalnego wniosku Prokuratury Okrêgowej Warszawa-Praga
o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytu-
cji finansowych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu oraz Protoko³u do tej Konwencji, podpisa-
nych w Warszawie dnia 9 wrzeœnia 2009 r.

14. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie poszanowania Krzy¿a.

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

Porz¹dek obrad

48. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 3 i 4 lutego 2010 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:

Kancelaria Prezydenta RP – podsekretarz stanu Andrzej Duda

Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji
i £¹cznoœci – sekretarz Andrzej Wiewiórowski

Prokuratura Krajowa – zastêpca prokuratora generalnego Jerzy Szymañski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Andrzej Kremer





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Otwieram czterdzieste ósme posiedzenie Sena-
tu Rzeczypospolitej siódmej kadencji.

(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pani¹
senator Ma³gorzatê Adamczak oraz pana senato-
ra Przemys³awa B³aszczyka. Listê mówców pro-
wadziæ bêdzie pani senator Ma³gorzata Adam-
czak.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na piêædziesi¹tym dzie-
wi¹tym posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2010 r.
przyj¹³ wszystkie poprawki Senatu do ustawy bu-
d¿etowej na rok 2010, do ustawy o zmianie usta-
wy o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, do
ustawy o zmianie ustawy o porêczeniach i gwa-
rancjach udzielonych przez Skarb Pañstwa oraz
niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjali-
zacji i prywatyzacji. Przyj¹³ te¿ wiêkszoœæ popra-
wek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dzia³al-
noœci po¿ytku publicznego i o wolantariacie oraz
niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych
ustaw, do ustawy o zmianie ustawy o Najwy¿szej
Izbie Kontroli. Ponadto odrzuci³ jedyn¹ poprawkê
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o samo-
rz¹dzie gminnym, ustawy o samorz¹dzie wojewó-
dzkim oraz ustawy o samorz¹dzie powiatowym.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
czterdziestego czwartego i czterdziestego pi¹tego
posiedzenia stwierdzam, ¿e protoko³y tych posie-
dzeñ zosta³y przyjête.

Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego szóstego
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Se-
natu, jest przygotowany do udostêpnienia sena-
torom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi
do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na ko-
lejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom porz¹dek ob-
rad czterdziestego ósmego posiedzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz
Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie
danych osobowych.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i eg-
zekucji.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych oraz ustawy – Prawo o postêpowa-
niu przed s¹dami administracyjnymi.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz nie-
których innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o re-
kapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Królestwem Norwegii w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu oraz Protoko³u do tej Kon-
wencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 wrzeœ-
nia 2009 r.



13. Drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie poszanowania Krzy¿a.

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

Proponujê rozpatrzenie punktu czwartego oraz
punktu siódmego projektu porz¹dku obrad, po-
mimo ¿e sprawozdania komisji zosta³y dostarczo-
ne w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony w art. 34
ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeœli nie us³yszê g³osu
sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
przedstawione propozycje.

Wobec braku g³osu sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

Wysoki Senacie, proponujê przeprowadzenie
³¹cznej debaty nad punktem trzynastym i czter-
nastym porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie poszanowania Krzy¿a; drugie
czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzy¿a.
Jeœli nie us³yszê g³osu sprzeciwu, uznam, ¿e Wy-
soka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

Wobec braku g³osu sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

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

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

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informaty-
zacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 749,
a sprawozdanie komisji w druku nr 749A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Zbigniewa Meresa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ Wysokiej Izbie,
w imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, sprawozdanie z roz-
patrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o in-
formatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizu-
j¹cych zadania publiczne oraz niektórych innych
ustaw.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej zajmowa³a siê przedmiotow¹
ustaw¹ na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r.
Ustawa, któr¹ zamierzamy uchwaliæ, przynosi
zmiany, które usprawni¹ i przyspiesz¹ kontakt

obywatela z urzêdem, stworz¹ nowe technologie
do wykorzystania w szerszym zakresie, zarówno
przez obywatela i przedsiêbiorcê, jak te¿ przez
urzêdników.

Szanowni Pañstwo, nietrudno dostrzec, i¿ no-
we technologie s¹ coraz bardziej widoczne w na-
szym codziennym ¿yciu. Wykorzystujemy je do
kontaktów z rodzin¹, do za³atwienia bie¿¹cych co-
dziennych spraw, zakupów, rezerwacji miejsc
w kinach, restauracji czy te¿ w teatrze, dlatego nie
dziwi fakt, i¿ przyszed³ czas, by innowacje wpro-
wadziæ równie¿ w kontaktach z administracj¹.

Projekt przyjmuje g³ówn¹ zasadê, i¿ informaty-
zacja nie powinna polegaæ g³ównie na zmianach
wewn¹trz podmiotów publicznych, lecz na udo-
stêpnieniu obywatelom i przedsiêbiorcom us³ug
realizuj¹cych zadania publiczne. Dlatego te¿
w projekcie szczególny nacisk po³o¿ono na wpro-
wadzenie nowych rozwi¹zañ: elektronicznej plat-
formy us³ug administracji publicznej, w skrócie –
e-PUAP; centralnego repozytorium wzorów doku-
mentów elektronicznych; czy te¿ profilu zaufane-
go e-PUAP.

Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ ³¹cznoœci on-li-
ne miêdzy urzêdami a rejestrami. Obywatel,
chc¹c za³atwiæ sprawê w urzêdzie, nie bêdzie mu-
sia³ biegaæ miêdzy okienkami w celu zdobycia po-
trzebnych zaœwiadczeñ – to urz¹d bêdzie mia³
obowi¹zek po³¹czyæ siê z rejestrami innego urzê-
du lub innego wydzia³u w ramach tego samego
urzêdu. Jest to kolejny krok do wyeliminowania
noœników papierowych jako formy wymiany in-
formacji miêdzy organami administracji pañ-
stwowej w czasach, kiedy niemal¿e wszystkie in-
formacje s¹ lub mog¹ byæ gromadzone w postaci
elektronicznej. Umo¿liwi to skrócenie czasu ocze-
kiwania na rozstrzygniêcie sprawy.

Pragnê podkreœliæ, i¿ w projekcie stworzono
mo¿liwoœæ wyboru sposobu za³atwienia sprawy.
Mo¿na to bêdzie zrobiæ albo w drodze osobistego
stawiennictwa w urzêdzie, albo z wykorzystaniem
w³asnego komputera i internetu. Zmiany te daj¹
mo¿liwoœæ wyboru momentu dokonania czynno-
œci, nie ograniczaj¹ obywatela, jeœli chodzi o go-
dziny pracy urzêdu. To rozwi¹zuje szereg proble-
mów, miêdzy innymi koniecznoœæ wychodzenia
w godzinach pracy b¹dŸ wykorzystania przys³u-
guj¹cego urlopu. W tym celu wprowadzono now¹
metodê identyfikacji – profil zaufany elektronicz-
nej platformy us³ug administracji publicznej, czy-
li takie darmowe rozwi¹zanie udostêpnione przez
administracjê. Rozwi¹zanie to pozwoli obywate-
lom na kontakt z urzêdem bez koniecznoœci opa-
trywania podania, wniosku czy innego pisma bez-
piecznym podpisem elektronicznym, który, nie-
stety, rodzi dodatkowe koszty po stronie obywate-
la. W praktyce rozwi¹zanie to bêdzie oznacza³o je-
dnorazow¹ wizytê w urzêdzie w celu identyfikacji
i za³o¿enia konta na elektronicznej platformie
us³ug administracji publicznej.
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Ustawa dokonuje zmian równie¿ w procedurze
administracyjnej oraz w ordynacji podatkowej,
w szczególnoœci poprzez umo¿liwienie organom
za³atwienia sprawy nie tylko za pomoc¹ doku-
mentu w postaci papierowej, ale tak¿e za pomoc¹
dokumentu dorêczonego œrodkami komunikacji
elektronicznej, i zrównanie obu form w sensie
prawnym. Brak tego zapisu w ustawach stanowi³
bardzo istotne ograniczenie i powodowa³, i¿ orga-
ny wydawa³y decyzje, postanowienia jedynie
w postaci papierowej. Ponadto ustawa umo¿liwia
stronie postêpowania administracyjnego i postê-
powania podatkowego dostêp on-line do doku-
mentów elektronicznych w danej sprawie. Roz-
wi¹zanie to pozwoli w szczególnoœci na szybkie
zdobycie informacji o obecnym stanie sprawy bez
koniecznoœci ¿mudnego kontaktowania siê
z urzêdem osobiœcie b¹dŸ te¿ za pomoc¹ telefonu.

Do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych do
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach, równie¿ podlegaj¹cej nowelizacji, nale¿y
stworzenie jednej instytucji kancelaryjnej dla
wszystkich rodzajów postêpowañ, zarówno w or-
ganach pañstwowych oraz pañstwowych jedno-
stkach organizacyjnych, jak i w innych samo-
rz¹dowych jednostkach organizacyjnych. Celem
proponowanej zmiany jest przede wszystkim
stworzenie jednolitych podstaw postêpowania
z dokumentacj¹. Ponadto, co warto podkreœliæ, is-
tniej¹ce instrukcje kancelaryjne zosta³y stworzo-
ne jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych i nie
uwzglêdniaj¹ nowych rozwi¹zañ technologicz-
nych oraz zmian.

Zmian¹ wart¹ podkreœlenia z punktu widzenia
obrotu pojazdami na rynku wtórnym oraz wzro-
stu bezpieczeñstwa transakcji jest zmiana wpro-
wadzona w prawie o ruchu drogowym, która
umo¿liwia osobie zainteresowanej nabyciem sa-
mochodu dokonanie weryfikacji danych w doku-
mentach takich jak dowód rejestracyjny czy po-
zwolenie czasowe z danymi zgromadzonymi
w centralnej ewidencji pojazdów. Zaproponowane
zapisy maj¹ na celu ochronê kupuj¹cych przed
ryzykiem nabycia pojazdu pochodz¹cego z kra-
dzie¿y.

Warto podkreœliæ, i¿ przedmiotowy projekt
ustawy spotka³ siê z jednoznacznym poparciem
ze strony Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Rów-
nie¿ Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej rozpatrzy³a t¹ ustawê w bar-
dzo, ¿e tak powiem, konstruktywnej atmosferze
i postanowi³a zarekomendowaæ Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy z poprawkami o charakterze po-
rz¹dkuj¹cym b¹dŸ czysto legislacyjnym.

I tak, po pierwsze, po analizie w¹tpliwoœci doty-
cz¹cych relacji miêdzy przyjmowanym przez Radê
Ministrów w drodze rozporz¹dzenia Planem Infor-
matyzacji Pañstwa a „Strategi¹ rozwoju spo³e-

czeñstwa informacyjnego”, za której opracowanie
i realizacjê jest odpowiedzialny minister w³aœciwy
do spraw informatyzacji, postanowiono uszczegó-
³owiæ dodany do ustawy art. 12a o przepis wska-
zuj¹cy organ odpowiedzialny za przyjêcie strate-
gii. Propozycja poprawki jest nastêpuj¹ca: w art. 1
w pkcie 10, w art. 12a po ust. 1 dodaje siê ustêp
w brzmieniu: „Strategia przyjmowana jest w dro-
dze uchwa³y przez Radê Ministrów”.

Po drugie, Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej uzna³a, i¿ zasadne
jest zapewnienie obywatelowi pe³nej wiedzy na te-
mat wa¿noœci jego konta na elektronicznej plat-
formie us³ug administracji publicznej. Uznawszy,
i¿ zakres delegacji zawartych w art. 1 w pkcie 20,
w art. 20a w ust. 3 pkt 2 jest zbyt w¹ski i nie
uwzglêdnia wszystkich mo¿liwoœci technicznych
projektowanego rozwi¹zania, postanowiono roz-
budowaæ pkt 2 w art. 20a dodanym do ustawy
o informatyzacji, który mówi, co okreœli w drodze
rozporz¹dzenia minister do spraw informatyzacji.
Tak wiêc dodano art. 20a ust. 3 pkt 2 w brzmie-
niu: „zasady potwierdzania, przed³u¿ania wa¿no-
œci, wykorzystania i uniewa¿niania profilu zaufa-
nego e-PUAP, w tym:

a) podmioty upowa¿nione do potwierdzania,
przed³u¿ania i uniewa¿niania profilu zaufanego
e-PUAP,

b) okres wa¿noœci profilu zaufanego e-PUAP,
c) zawartoœæ profilu zaufanego e-PUAP,
d) przypadki, w których nie dokonuje siê po-

twierdzenia profilu zaufanego e-PUAP,
e) przypadki, w których profil zaufany e-PUAP

traci wa¿noœæ,
f) warunki sk³adania podpisu potwierdzonego

profilem zaufanym e-PUAP,
g) warunki przechowywania oraz archiwizowa-

nia dokumentów i danych bezpoœrednio zwi¹za-
nych z potwierdzeniem profilu zaufanego e-PUAP,

h) wzory wniosku o potwierdzenie, przed³u¿e-
nie i uniewa¿nienie profilu zaufanego e-PUAP”.

Oczywiœcie bierze siê pod uwagê koniecznoœæ
zapewnienia bezpieczeñstwa i pewnoœci w proce-
sie identyfikacji oraz poufnoœci kluczowych czyn-
noœci elementarnych.

Po trzecie, przywrócono w art. 3 punkt, w któ-
rym tytu³ rozdzia³u 2 otrzymuje brzmienie: „Po-
stêpowanie z materia³ami archiwalnymi i inn¹ do-
kumentacj¹”. Poprawka ta ma na celu dostoso-
wanie tytu³u rozdzia³u do jego rzeczywistej treœci.

Po czwarte, proponuje siê nadaæ art. 6 pkt 10
nowe brzmienie, które wprowadzi jednolite zasa-
dy dorêczania pism zarówno w kodeksie postêpo-
wania administracyjnego, jak i w ordynacji podat-
kowej. I tak §3 w art. 152, wymieniony w pkt 10,
otrzymuje brzmienie: „W przypadku dorêczenia
pisma za pomoc¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej dorêczenie jest skuteczne, je¿eli w termi-
nie 7 dni od dnia wys³ania pisma organ podatko-
wy otrzyma w formie elektronicznej potwierdzenie
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dorêczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego
potwierdzenia organ podatkowy dorêcza pismo
w sposób okreœlony w art. 144”.

Po pi¹te, Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej proponuje równie¿
dokonaæ w projekcie szeregu zmian o charakterze
redakcyjnym.

I tu, po pierwsze, jeœli chodzi o art. 1 pkt 3 lit. c
noweli i art. 3 pkt 9 ustawy o informatyzacji, to
proponuje siê uszczegó³owienie minimalnych wy-
magañ dla systemów teleinformatycznych przez
dodanie wyrazów „tak¿e osobom niepe³nospra-
wnym” w delegacji do wydania rozporz¹dzenia,
a nie w art. 3 pkt 9 ustawy. A propozycja poprawki
jest nastêpuj¹ca. W art. 1 lit. a: w pkcie 3 skreœla
siê lit. c; a w lit. b w pkcie 16 po wyrazach
„w art. 18” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ
o znac za s i ê j ako l i t . b o ra z doda j e s i ê
lit. a w brzmieniu: „w pkt 1 w lit. b na koñcu doda-
je siê przecinek oraz dodaje siê lit. c w brzmieniu:
«dostêpu do zasobów informacji osobom nie-
pe³nosprawnym»”.

Po drugie, w art. 1 w pkcie 3 w lit. d, w pkcie 14
wyraz „dysponentem” zastêpuje siê wyrazem
„u¿ytkownikiem”.

Po trzecie, w art. 1 w pkt 3 w lit. d, w pkcie 15
w lit. b skreœla siê wyraz „datê”.

Po czwarte, w art. 1 w pkcie 9 w lit. d, w ust. 4a
wyrazy „eksperta zewnêtrznego” zastêpuje siê wy-
razami „ekspertów zewnêtrznych”.

Po pi¹te, proponuje siê, aby w art. 1 w pkcie 13
noweli, w art. 15 ust. 2 ustawy o informatyzacji
wprowadziæ zmianê redakcyjn¹ jednoznacznie
wskazuj¹c¹ na obowi¹zek udostêpnienia danych
za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej.
Propozycja poprawki jest nastêpuj¹ca: „w art. 1
w pkcie 13, w ust. 2 wyrazy «powinny byæ» zastê-
puje siê wyrazem «s¹»”.

Po szóste, w art. 1 w pkcie 15, w art. 17 w ust. 8
w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „na zapro-
szenie ministra w³aœciwego do spraw informaty-
zacji,”.

Po siódme, w art. 1 w pkcie 15, w art. 17
w ust. 17 skreœla siê wyrazy „przez okres trwania
kadencji Rady”.

Po ósme, wskazane jest wprowadzenie w art. 1
w pkcie 18 noweli, w art. 19b ust. 5 ustawy o in-
formatyzacji zmiany redakcyjnej poprawiaj¹cej
b³êdne odes³anie. Poprawka by³aby nastêpuj¹ca:
„w art. 1 w pkcie 18, w art. 19b w ust. 5 wyrazy
«ust. 2» zastêpuje siê wyrazami «ust. 3»”.

Po dziewi¹te, wskazane jest wprowadzenie
w art. 1 w pkcie 20 noweli, w art. 20a ust. 1 usta-
wy o informatyzacji zmiany redakcyjnej w sposób
jednoznaczny wskazuj¹cej na zastosowanie kwa-
lifikowanego certyfikatu, o którym mowa w prze-
pisach ustawy o podpisie elektronicznym. Propo-
zycja poprawki jest nastêpuj¹ca: „w art. 1

w pkcie 20, w art. 20a w ust. 1 po wyrazach «kwa-
lifikowanego certyfikatu» dodaje siê wyrazy «przy
zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie
z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (DzU nr 130 poz. 1450, z póŸn. zm.)»”.

Po dziewi¹te, wskazane jest wprowadzenie
w art. 1 w pkcie 22 noweli, w art. 14 ustawy o in-
formatyzacji zmiany redakcyjnej zmierzaj¹cej do
prawid³owego wprowadzenia zmian do ustawy.
Propozycja poprawki jest nastêpuj¹ca: „w art. 1
w pkcie 22 wyrazy «art. 14 w ust. 1 w pkcie 2» za-
stêpuje siê wyrazami «art. 14 w pkcie 2»”.

Po jedenaste, wskazane jest wprowadzenie
w art. 2 w pkcie 2 noweli, w art. 391 k.p.a. zmiany
redakcyjnej zmierzaj¹cej do prawid³owego wpro-
wadzenia zmian do ustawy. W art. 2 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:

„2) w art. 391:
a) §1 otrzymuje brzmienie: «§1. Dorêczenie na-

stêpuje za pomoc¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elek-
troniczn¹ (DzU nr 144 poz. 1204 z póŸn. zm.), je-
¿eli strona lub inny uczestnik postêpowania:

1) wyst¹pi³ do organu administracji publicznej
o dorêczenie albo

2) wyrazi³ zgodê na dorêczenie mu pism za po-
moc¹ tych œrodków.»;

b) uchyla siê §2”.
Po dwunaste, wskazane jest wprowadzenie

w art. 2 w pkcie 13 noweli, w art. 22 §1 k.p.a., oraz
w art. 6 pkcie 15 noweli, art. 306d §1 ordynacji
podatkowej, zmiany redakcyjnej wskazuj¹cej na
faktyczny, a nie potencjalny dostêp do danych.
I tu propozycje poprawek s¹ nastêpuj¹ce: „w art. 2
w pkcie 13, w §1 w pkcie 2 w lit. b wyrazy «mo¿e
mieæ» zastêpuje siê wyrazem «ma»”; „w art. 6
w pkcie 15, w §1 w pkcie 3 wyrazy «mo¿e mieæ» za-
stêpuje siê wyrazem «ma»”.

Po trzynaste, wskazane jest wprowadzenie
w art. 6 w pkcie 1 noweli, w art. 3 w pkcie 13 ordy-
nacji podatkowej zmiany redakcyjnej jednoznacz-
nie wskazuj¹cej na przepis, do którego nastêpuje
odwo³anie. Propozycja poprawki jest nastêpu-
j¹ca: „w art. 6 w pkcie 1, w pkcie 13 wyrazy
«w przepisach» zastêpuje siê wyrazami «w art. 3
pkt 2»”.

Jeszcze dwie poprawki.
Po czternaste, wskazane jest wprowadzenie

w art. 6 w pkcie 6 noweli, w art. 144a ordynacji po-
datkowej zmiany redakcyjnej zmierzaj¹cej do
prawid³owego wprowadzenia zmian do ustawy.
Propozycja poprawki – oczywiœcie przy za³o¿eniu,
¿e intencj¹ ustawodawcy by³o uchylenie art. 144a
ust. 2 – jest nastêpuj¹ca: w art. 6 pkt 6 otrzymuje
brzmienie:

„6) w art. 144a:
a) §1 otrzymuje brzmienie:
«§1. Dorêczenie pism, z wyj¹tkiem zaœwiad-

czeñ, nastêpuje za pomoc¹ œrodków komunikacji
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elektronicznej, je¿eli strona wnosi o zastosowanie
takiego sposobu dorêczenia albo wyra¿a na to
zgodê.»;

b) uchyla siê §2”.
I po piêtnaste, poprawki do art. 10 pktu 2 no-

weli, art. 81 ustawy o wojewodzie i administracji
rz¹dowej w województwie, art. 14 ust. 2 noweli do-
tycz¹ wejœcia w ¿ycie ustawy. S¹ to trzy poprawki:
po pierwsze, w art. 10 skreœla siê pkt 2; po drugie,
w art. 14 skreœla siê pkt 2; po trzecie, art. 15 otrzy-
muje brzmienie: „ustawa wchodzi w ¿ycie po up³y-
wie trzech miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹t-
kiem art. 3, art. 4, art. 7, art. 8 i art. 10, które wcho-
dz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! S¹dzê, ¿e
ustawa przedstawiona dziœ Wysokiemu Senatowi
spe³nia pok³adane w niej nadzieje spo³eczne na
uproszczenie procedur administracyjnych,
a przede wszystkim na szybsze i tañsze komuni-
kowanie siê z podmiotami publicznymi. Ponadto
ustawa ta jest kolejnym krokiem do przemiany
Polski w nowoczesne pañstwo, w którym obywa-
tel i przedsiêbiorca s¹ partnerami dla podmiotu
publicznego.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Popro-
si³bym o pozostanie, bo s¹ pytania.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Pan senator Paszkowski, proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytania. Czy na

posiedzeniu komisji by³a w jakiœ sposób podno-
szona, mo¿e przez ministerstwo, taka w¹tpliwoœæ,
¿e te zmiany, w szczególnoœci dotycz¹ce kodeksu
postêpowania administracyjnego, które przewi-
duj¹ jednak mo¿liwoœæ za³atwiania – tak to okreœ-
lê w skrócie – spraw za pomoc¹ internetu, a tu
chodzi o postêpowania administracyjne… Czy ten
termin, który zakreœla ustawa, na wprowadzenie
tej instytucji, czyli termin trzech miesiêcy od
wejœcia ustawy w ¿ycie, nie jest za krótki? Czy nie
oka¿e siê, ¿e te podmioty, które maj¹ to wykonaæ,
czyli w zasadzie wszystkie jednostki administracji
publicznej, w szczególnoœci samorz¹dy, niezale¿-
nie od ich wielkoœci, nie bêd¹ w stanie przygoto-
waæ siê do tego, aby ten system zafunkcjonowa³
po trzech miesi¹cach od wejœcia ustawy w ¿ycie?
Ja pamiêtam, a pracowa³em w samorz¹dzie, jakie
problemy w pierwszym okresie sprawia³ BIP, któ-

ry nie wywo³ywa³ takich skutków administracyj-
nych – tak to nazwijmy – jak te proponowane
zmiany, bo przecie¿ tutaj chodzi o za³atwianie
spraw w œciœle okreœlonym terminie. Czy takie
obawy by³y zg³aszane? Czy s¹ obawy co do tego, ¿e
to zafunkcjonuje bezkolizyjnie i wszystkie gminy
po tych trzech miesi¹cach bêd¹ przygotowane do
tego, ¿eby realizowaæ te czynnoœci w ramach po-
stêpowañ administracyjnych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam pytanie mo¿e bardziej

ogólnej natury. W uzasadnieniu do tej ustawy mo-
¿emy wyczytaæ, ¿e rz¹d, przystêpuj¹c do prac nad t¹
ustaw¹, mia³ intencjê, ¿eby t¹ ustaw¹ obj¹æ wszyst-
kie podmioty, instytucje, które realizuj¹ zadania
publiczne. W zwi¹zku z tym automatycznie rodzi siê
pytanie, dlaczego spod dzia³ania tej ustawy wy-
³¹czono instytucje, które niew¹tpliwie realizuj¹ za-
dania o charakterze publicznym, takie jak w³aœnie
Kancelaria Senatu, Kancelaria Sejmu, Kancelaria
Prezydenta RP czy Narodowy Bank Polski. Sk¹d te
wy³¹czenia, skoro mia³a ona obj¹æ wszystkie insty-
tucje, które realizuj¹ zadania publiczne?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I jeszcze pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy samorz¹dy, które bêd¹

wprowadza³y te systemy, mog¹ ewentualnie li-
czyæ na wsparcie ze strony odpowiedniego mini-
stra? Szczególnie w³aœnie te, o których mówi³ miê-
dzy innymi jeden z kolegów senatorów? Bo to wy-
maga jednak pewnych œrodków.

I pytanie kolejne. W pkcie 14 jest taki zapis
art. 16 ust. 1, szybciutko zacytujê: „Podmiot pub-
liczny, organizuj¹c przetwarzanie danych w sys-
temie teleinformatycznym, jest obowi¹zany zape-
wniæ mo¿liwoœæ przekazywania danych równie¿
w postaci elektronicznej”. Czy to oznacza – tak jak
to mia³o miejsce przy okazji innej ustawy doty-
cz¹cej przekazywania danych, któr¹ przyjmowa-
liœmy, tam chodzi³o o dane geodezyjne – ¿e tutaj
ten sposób przekazywania jest jakoœ sformalizo-
wany, ¿e s¹ tak¿e inne mo¿liwoœci, odp³atnoœæ
itd.? Czy mo¿na komentarz na ten temat? Dziêku-
jê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, je¿eli chodzi o termin wpro-

wadzania, to na posiedzeniu komisji nie by³y a¿
tak do koñca, wprost, sformu³owane takie pyta-
nie ani te¿ odpowiedŸ w tym zakresie, niemniej je-
dnak wypowiedzi, jakie pada³y, œwiadczy³y, ¿e ten
czas jest wystarczaj¹cy.

Ja chcê wspomnieæ tak¿e o tym, ¿e tworzenie
podstaw spo³eczeñstwa informacyjnego zaczê³o
siê ju¿ przed kilkoma laty – pan senator na pewno
o tym pamiêta – i ten czas ju¿ jest jednak troszecz-
kê odleglejszy, ta informatyzacja w poszczególnych
urzêdach ju¿ jest o wiele bardziej zaawansowana.
Ja nie mówiê, ¿e na posiedzeniu komisji wprost
odpowiedziano na to pytanie, i myœlê, ¿e tutaj ³at-
wiej odpowiedz¹ pan minister lub pan doktor Woj-
ciech Wiewiórowski, sekretarz Komitetu Rady Mi-
nistrów do spraw Informatyzacji i £¹cznoœci, ale
z tego, co na posiedzeniu komisji dyskutowaliœmy,
mo¿na domniemywaæ, ¿e ten czas wystarczy.

Nie bardzo potrafiê odpowiedzieæ panu senato-
rowi Dajczakowi na jego pytanie, poniewa¿ nie
dyskutowaliœmy o tym w komisji, a w poprzed-
nich zapisach by³y podobne wy³¹czenia, wiêc mo-
¿e przyjêliœmy to automatycznie. Myœlê, ¿e tu w³a-
œnie pan doktor Wiewiórowski bêdzie wiêcej wie-
dzia³ na ten temat.

Je¿eli zaœ chodzi o samorz¹dy – tutaj odpowia-
dam na pytanie pana senatora Jurcewicza, czy is-
tnieje mo¿liwoœæ wsparcia w tym zakresie – to ja,
pamiêtaj¹c swoj¹ pracê w samorz¹dzie, powiem
tak: istotnie jakieœ elementy tego wsparcia by³y.
Ale czy one w pe³ni zaspokoj¹ takie a nie inne
wnioski czy potrzeby? Na to nie potrafiê odpowie-
dzieæ. Myœlê, ¿e równie¿ to pan minister i pan do-
ktor Wojciech Wiewiórowski bardziej sprecyzuj¹.
A co do mo¿liwoœci przekazywania danych za po-
moc¹ poczty elektronicznej, myœlê, ¿e to jest na
w³aœciwym poziomie zaawansowania i spe³ni te
oczekiwania, o które pyta pan senator Jurcewicz.

I prosi³bym pana ministra lub pana doktora
o doprecyzowanie tej odpowiedzi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator G³owski zadaje pytanie. Proszê

bardzo.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, prawdopo-
dobnie to bêd¹ równie¿ pytania do pana ministra,
ale mo¿e podczas prac komisji by³a o tym mo-

wa.Ten profil zaufany obywatela, który bêdzie
przyznany – czy to nale¿y rozumieæ tak bardzo
normalnie, czyli ¿e to bêd¹ nick i PIN do niego, ja-
kie zostan¹ przydzielone danemu obywatelowi?
I pytanie zasadnicze: czy ten jeden profil, który
utworzymy, na przyk³ad kiedy po raz pierwszy
pójdziemy do urzêdu gminy, bêdzie potem obo-
wi¹zywa³ we wszystkich innych urzêdach, czyli
w starostwie, w urzêdzie skarbowym itd., i nie bê-
dziemy musieli go powtarzaæ? Jak rozumiem, ta
platforma powinna w³aœnie takie coœ umo¿liwiaæ.
Rozumiem równie¿, ¿e urzêdowe poœwiadczenie
odbioru pojawi siê u mnie w komputerze i bêdê
mia³ potwierdzenie, informacjê, ¿e wys³a³em dane
zapytanie, dany dokument, i w razie jakiejœ takiej
sytuacji, w której bym, ¿e tak powiem, dyskuto-
wa³ z urzêdem, czy takie coœ zosta³o wys³ane i czy
ta wiadomoœæ dosz³a, bêdê w posiadaniu doku-
mentu poœwiadczaj¹cego.

I jeszcze pytanie chyba te¿ bardzo wa¿ne ze
wzglêdu na, powiedzmy, obieg dokumentów. Wy-
obraŸmy sobie tak¹ sytuacjê: wystêpujê do staro-
sty o pozwolenie na budowê. Czy ja ten dokument
równie¿ bêdê móg³ otrzymaæ w wersji elektronicz-
nej, czy nadal bêdzie trzeba pójœæ i odebraæ ten
dokument papierowy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze, mam do pana py-

tanie, ale je¿eli nie bêdzie pan móg³ na nie odpo-
wiedzieæ, to nie bêdê mia³ pretensji, zadam je jesz-
cze ministrowi. Wydaje mi siê po prostu, ¿e ono
jest dosyæ szczegó³owe, nie wiem, czy by³a mowa
o takiej sprawie na posiedzeniu komisji. Mianowi-
cie czy móg³by mi pan senator powiedzieæ – bo to,
kiedy dok³adnie ustawa wejdzie w ¿ycie, to mo¿e-
my wyczytaæ z dokumentów – czy gotowe s¹ roz-
porz¹dzenia wykonawcze i kiedy dok³adnie wejd¹
one w ¿ycie? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze! Przeczyta³em projekt tej ustawy i troszkê
mnie zaskoczy³ jêzyk, jakim ustawa jest napisa-
na. Du¿o jest mianowicie zwrotów obcych, i to
w sytuacjach, gdzie nie s¹ one konieczne, niezbê-
dne, tak bym powiedzia³. Chocia¿by na pierwszej
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stronie, ta interoperacyjnoœæ. Czy na tê sprawê
zwracano uwagê? Bo to jest problem, który wi¹¿e
siê nie tylko z t¹ ustaw¹, ale i z wieloma innymi
ustawami w ostatnim czasie. Moim zdaniem, tego
jest za du¿o. Czy o zamianie tych obcych zwrotów
na zwroty polskie by³a w ogóle mowa, czy nie?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Co do pierwszego pytania, Panie Marsza³ku,

Panie i Panowie Senatorowie, to w ogóle, jak wi-
daæ po poprawkach, któreœmy wnieœli, stopieñ
skomplikowania tych zapisów jest doœæ du¿y, dla-
tego te¿ ja rozumiem szczegó³owoœæ pytañ. Ja im
siê nie dziwiê, aczkolwiek chcia³bym powiedzieæ,
¿e w wielu sytuacjach sama ustawa niejako odpo-
wiada na takie pytanie. Na przyk³ad pkt 14 defi-
niuje profil zaufany i de facto mówi o tym, o co py-
ta³ pan senator G³owski: jest to zestaw informacji
identyfikuj¹cych i opisuj¹cych podmiot lub osobê
bêd¹c¹ dysponentem konta elektronicznej plat-
formy us³ug…

(Senator Piotr G³owski: No tak, ale to mo¿e byæ
ró¿nie rozumiane.)

Tak, tak, jasne, oczywiœcie, tak jak w przypad-
ku pytania o interoperacyjnoœæ, do³¹czone infor-
macje itd., wiêc ja ju¿ nie koñczê tej definicji, acz-
kolwiek ona jest tutaj doœæ dok³adnie sprecyzo-
wana.

Odpowiadaj¹c na drugie pytanie: jest to jedna
wizyta w jednym urzêdzie, gdzie siê ten profil zau-
fany uzyskuje czy okreœla, i wtedy on obowi¹zuje
wszêdzie. I to jest odpowiedŸ na drugie pytanie
pana senatora.

Je¿eli chodzi o urzêdowe poœwiadczenie odbio-
ru, to oczywiœcie ta platforma s³u¿y temu, ¿eby ta-
kie czynnoœci mia³y miejsce. I w³aœciwie to jest
droga administracyjna, to spe³nia wymogi admi-
nistracyjne. Jeœli by tego nie by³o, to w zasadzie
nie by³aby platforma…

Nastêpne pytanie: czy obieg dokumentów
jest…

(Senator Piotr G³owski: W formie elektronicznej.)
Tak jest, potwierdzam. Myœmy o tym mówili

chyba ma³o precyzyjnie na posiedzeniu komisji,
niemniej jednak z tego, coœmy ustalali pod k¹tem
poprawek, to w³aœnie wynika³o, wiêc je¿eli coœ by
tutaj by³o nieco inaczej, to oczywiœcie, jak rozu-
miem, pan minister lub pan doktor mnie poprawi.
Ale myœlê, ¿e tutaj siê nie mylê.

Je¿eli zaœ chodzi o pytanie, kiedy bêd¹ rozpo-
rz¹dzenia i czy termin wejœcia w ¿ycie ustawy jest
aktualny, to ja tutaj precyzowa³em, jaka jest po-
prawka, ta ostatnia, o której mówi³em. Ona sta-
nowi, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie
trzech miesiêcy od dnia og³oszenia – to te¿ co do
w¹tpliwoœci, jakie wyrazi³ pan senator Paszkow-
ski – z wyj¹tkiem art. 4, 7, 8 i 10, które wchodz¹
w ¿ycie w styczniu 2011 r., 1 stycznia 2011 r.,
z uwagi na to, ¿e w tych artyku³ach s¹ sprecyzo-
wane takie zadania, które wymagaj¹ tego czasu.
Nie potrafiê jednak odpowiedzieæ – nie dyskuto-
waliœmy o tym w komisji, przynajmniej nie tak do-
k³adnie – nie wiem, czy wszystkie rozporz¹dzenia
wykonawcze do tej ustawy zosta³y przygotowane.
Nie potrafiê tego sprecyzowaæ.

Pan senator Wojciechowski zada³ pytanie doty-
cz¹ce u¿ytego terminu, i nie tylko tego terminu,
ale oczywiœcie równie¿ innych, tak przynajmniej
ja je rozumiem. Chcê odpowiedzieæ, ¿e trudno jest
precyzowaæ taki przepis, bardzo specjalistyczny
i doœæ bogaty w fachow¹ terminologiê, w taki spo-
sób, ¿eby podawaæ termin, a póŸniej go t³umaczyæ
lub zamiast terminu podawaæ jego definicjê. To po
prostu, jak siê zdaje, przeczy³oby zasadom popra-
wnej legislacji i chyba z tego to te¿ wynika. A poza
tym wydaje mi siê, ¿e te nowe terminy powinny
wreszcie siê pojawiaæ, bo one bêd¹ obowi¹zywaæ.
Myœlê, ¿e jeszcze uzupe³ni komentarz w tej spra-
wie pan dyrektor albo pan minister. Takie jest
moje zdanie i takie odczucia mia³a komisja.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ.
(Senator Zbigniew Meres: Bardzo dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan sekretarz Komitetu Rady Ministrów do
spraw Informatyzacji i £¹cznoœci chce zabraæ g³os?

Proszê bardzo, Panie Sekretarzu. Pan sekretarz
Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyza-
cji i £¹cznoœci Wojciech Wiewórski… Przepra-
szam, pan Wojciech Wiewiórowski.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Z przyjemnoœci¹ odniosê siê do pytañ, które

pad³y, jak równie¿ przedstawiê stanowisko rz¹du
w stosunku do poprawek, które zosta³y wniesione
przez senatorów na posiedzeniu komisji.
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To z pewnoœci¹ jest kompleksowa nowelizacja
ustawy o informatyzacji, jednoczeœnie dotykaj¹ca
wielu innych aktów prawnych, które faktycznie
te¿ dotycz¹ zagadnieñ powszechnie okreœlanych
jako komunikacja elektroniczna z administracj¹
czy elektroniczna administracja, podczas gdy, jak
s³usznie pan senator zwróci³ uwagê, chodzi o kon-
takt nie tylko z e-administracj¹, ale równie¿ z in-
nymi podmiotami publicznymi, z bardzo du¿¹ ich
grup¹, w tym chocia¿by z s¹dami, Trybuna³em
Konstytucyjnym, Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich, Krajowym Biurem Wyborczym, Instytutem
Pamiêci Narodowej itd., itd.

Szanowni Pañstwo, Panie Marsza³ku, Panie
i Panowie Senatorowie, zg³oszone podczas posie-
dzenia komisji senackiej poprawki zosta³y w pe³ni
poparte przez rz¹d z tego powodu, ¿e maj¹ one
znaczenie porz¹dkuj¹ce, a co najmniej w dwóch
przypadkach wp³ywaj¹ pozytywnie na sytuacjê
obywateli, poprzez bardziej dok³adne sprecyzo-
wanie wymagañ stawianych systemom teleinfor-
matycznym, z których obywatele korzystaj¹. St¹d
bardzo dobrze, ¿e zosta³y uzupe³nione choæby za-
sady wa¿noœci profilu zaufanego e-PUAP. Powin-
ny siê one znaleŸæ w³aœnie w akcie powszechnie
obowi¹zuj¹cym, którym jest rozporz¹dzenie, a nie
na przyk³ad w regulaminie elektronicznej platfor-
my, który by³by po prostu przyjmowany w drodze
swego rodzaju umowy z administracj¹. St¹d te¿
to, ¿e trafi³y one do rozporz¹dzenia, jest zdecydo-
wanie dobrym rozwi¹zaniem. W tej sytuacji, cie-
sz¹c siê z bardzo konstruktywnej dyskusji, która
odby³a siê w komisji senackiej, ca³kowicie popie-
ramy zaproponowane przez komisjê zmiany.

Próbuj¹c uzupe³niæ czêœæ odpowiedzi na pyta-
nia – te dotycz¹ce rzeczy, które by³y tylko czêœcio-
wo rozwa¿ane w komisji senackiej, a by³y czêœci¹
wczeœniejszej dyskusji na temat ustawy o infor-
matyzacji – pozwolê sobie dopowiedzieæ kilka
kwestii.

Najpierw kwestia, czy aby na pewno instytucje,
które podlegaj¹ tej¿e ustawie, bêd¹ przygotowane
do tego, ¿eby j¹ wdro¿yæ w tak krótkim terminie,
jakim s¹ trzy miesi¹ce. Pragnê zwróciæ uwagê, ¿e
wiêkszoœæ obowi¹zków, które zosta³y na³o¿one
w tej ustawie, de facto zosta³a na³o¿ona na admi-
nistracjê centraln¹, a przede wszystkim na mini-
stra w³aœciwego do spraw informatyzacji. One do-
tycz¹ stworzenia choæby tych systemów teleinfor-
matycznych, które obs³uguj¹ elektroniczn¹ plat-
formê us³ug administracji publicznej. Je¿eli zaœ
chodzi o obs³ugê dokumentów elektronicznych
w postêpowaniu administracyjnym, to podmioty
publiczne, w szczególnoœci jednostki samorz¹du
terytorialnego, s¹ do tego zobowi¹zane ju¿ na mo-
cy pierwotnej wersji ustawy z 2005 r. Powiedzmy,
¿e po aktach prawnych, które j¹ uzupe³ni³y, od
maja 2006 r. taki obowi¹zek istnieje, z tym ¿e w tej

chwili dotyczy on tylko dokumentów podpisa-
nych bezpiecznym podpisem elektronicznym, we-
ryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowa-
nego certyfikatu. Ju¿ samo to sformu³owanie
œwiadczy o tym, ¿e nie jest to proste rozwi¹zanie.
My chcemy stworzyæ tak¹ mo¿liwoœæ dla wiêkszej
liczby dokumentów. Ró¿nica polega wiêc tylko na
zwiêkszeniu liczby dokumentów wp³ywaj¹cych
do samorz¹dów, a nie na stworzeniu dodatko-
wych systemów teleinformatycznych, które mog-
³yby obs³ugiwaæ instytucje samorz¹dowe. W³aœci-
wie jedynymi podmiotami, które mog¹ siê spo-
dziewaæ istotnej zmiany, je¿eli chodzi o swoje obo-
wi¹zki, s¹ s¹dy administracyjne, to znaczy Na-
czelny S¹d Administracyjny i wojewódzkie s¹dy
administracyjne. Aczkolwiek, jeœli popatrzymy na
dzisiejsz¹ sytuacjê informatyzacji s¹downictwa,
trzeba sobie powiedzieæ, ¿e s¹dy administracyjne
s¹ najlepiej w Polsce przygotowane do tego, ¿eby
z procedur¹ elektroniczn¹ sobie radziæ, o czym
zreszt¹ œwiadczy coœ, czym mo¿emy siê chwaliæ
w Europie, czyli system informacyjny o orzeczni-
ctwie Naczelnego S¹du Administracyjnego i woje-
wódzkich s¹dów administracyjnych.

Dlaczego spod dzia³ania ustawy wy³¹czone s¹:
Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu i Kancela-
ria Prezydenta RP? Szanuj¹c autonomiê Izb, sza-
nuj¹c zasadê autonomii Sejmu i Senatu, posta-
nowiliœmy nie w³¹czaæ do projektu ustawy propo-
zycji do³¹czenia Kancelarii Sejmu i Kancelarii Se-
natu, szczególnie ¿e nie odczuwamy powa¿nego
problemu spo³ecznego, jakim by³aby kwestia
elektronicznego kontaktu z tymi instytucjami. In-
stytucje te radz¹ sobie doœæ sprawnie z tymi dzia-
³aniami. Ale to nie jest tak, ¿e rz¹d uznaje, i¿ Kan-
celaria Sejmu i Kancelaria Senatu musz¹ byæ wy-
³¹czone. Po prostu nie chce ingerowaæ w kwestie
ich autonomii. Je¿eli Sejm i Senatu uzna³yby ina-
czej, nie mielibyœmy nic przeciwko temu.

Czy samorz¹dy mog¹ liczyæ na wsparcie przy
budowie systemów? Ju¿ w tej chwili to wsparcie
jest uruchomione. Choæby art. 12, który te¿ jest
tutaj doprecyzowany, ustawy o informatyzacji
mówi o sposobie wspierania podmiotów realizu-
j¹cych zadania informatyczne. Œrodki finansowe
na ten cel zosta³y równie¿ przewidziane w aktual-
nym bud¿ecie.

Co do kwestii profilu zaufanego, to pan senator
doskonale j¹ rozumie. W³aœnie tak bêdzie to dzia-
³a³o, jak pan przedstawi³. Obywatel bêdzie tworzy³
sobie konto na elektronicznej platformie us³ug
administracji publicznej. To konto po stworzeniu
bêdzie, w cudzys³owie, zawieszone w tym znacze-
niu, ¿e bêdzie go mo¿na u¿ywaæ do obs³ugi plat-
formy, ale jeszcze nie do podpisywania dokumen-
tów, które s¹ oficjalnie wysy³ane do podmiotów
publicznych. Dopiero po jednorazowej wizycie
w jednej z instytucji – to na pewno bêd¹ urzêdy
skarbowe, urzêdy wojewódzkie, zak³ady ubezpie-
czeñ spo³ecznych, byæ mo¿e równie¿ instytucje
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samorz¹dowe, ale nie chcemy zmuszaæ wszyst-
kich jednostek samorz¹du terytorialnego do tego,
¿eby nagle do³o¿y³y sobie dodatkowe zadanie, ja-
kim jest uwierzytelnianie tego profilu zaufane-
go… Niemniej jednak mamy wiele instytucji sa-
morz¹dowych, które chc¹ siê do tego przy³¹czyæ.
Po takiej jednorazowej wizycie konta bêdzie mo¿-
na u¿ywaæ. Podczas tej wizyty rozpoznana zosta-
nie ta osoba – chodzi o to, ¿e ona rzeczywiœcie ist-
nieje w œwiecie realnym – ten obywatel, który so-
bie owe konto za³o¿y³. Po takiej jednorazowej wi-
zycie bêdzie mo¿na u¿ywaæ konta do kontaktu ze
wszystkimi podmiotami poprzez elektroniczn¹
platformê us³ug administracji publicznej i po-
przez platformy, które s¹ z ni¹ sprzê¿one. Czyli
mo¿emy wyobraziæ sobie, ¿e któraœ gmina po-
dejmie decyzje o niesprzêganiu siê z platform¹, ja-
k¹ jest e-PUAP, i tym samym nie bêdzie mo¿na ko-
rzystaæ z zaufanego profilu przy kontaktach z t¹
gmin¹. Bêdzie to decyzja gminy. Nie mo¿emy
przymusiæ gmin do tego, ¿eby na pewno uczestni-
czy³y w elektronicznej platformie us³ug admini-
stracji publicznej miêdzy innymi z tego powodu,
¿e te gminy ponios³y ju¿ pewne wydatki na stwo-
rzenie swoich systemów teleinformatycznych i te
systemy teleinformatyczne s¹ niekiedy bardzo
dobre. Mamy bardzo dobre przyk³ady takiego
dzia³ania w³aœnie po stronie samorz¹dowej. Po-
twierdzam jednak, ¿e w³aœnie te gminy, które
stworzy³y najlepsze systemy, s¹ najbardziej chêt-
ne do tego, ¿eby je sprz¹c z elektroniczn¹ platfor-
m¹ us³ug administracji publicznej. Przygotowy-
wany jest dodatkowy dokument – wraz z konwen-
tem marsza³ków oraz innymi instytucjami repre-
zentuj¹cymi samorz¹d terytorialny, w jakimœ
stopniu pod egid¹ Komisji Wspólnej Rz¹du i Sa-
morz¹du Terytorialnego. Jest to tak zwana linia
wspó³pracy, która okreœla zasady wspó³pracy
tych systemów lokalnych z systemami, które s¹
tworzone na poziome centralnym.

Je¿eli chodzi o urzêdowe potwierdzenie odbio-
ru, równie¿ bardzo s³usznie pan senator rozumu-
je. Zostanie ono dostarczone osobie, która z³o¿y³a
taki dokument. Zwracam jednak uwagê, ¿e zmia-
na w art. 391 kodeksu postêpowania administra-
cyjnego, któr¹ te¿ ta ustawa przynosi, przesuwa
uprawnienie do decyzji o tym, czy dalsza komuni-
kacja ma byæ elektroniczna, z urzêdu na obywate-
la. Do tej pory s³owo „mo¿e”, które znajdowa³o siê
w tym przepisie, oznacza³o tyle, ¿e urz¹d móg³, ale
nie musia³ kontaktowaæ siê dalej elektronicznie.
Teraz urz¹d bêdzie musia³ siê kontaktowaæ elek-
tronicznie, je¿eli obywatel sobie tego za¿yczy. Czy-
li po stronie obywatela pozostaje decyzja, czy dal-
sza komunikacja bêdzie elektroniczna, czy je-
dnak konwencjonalna.

Kiedy ustawa wejdzie w ¿ycie? Czy rozpo-
rz¹dzenia do niej s¹ ju¿ przygotowane? I czy na

pewno zd¹¿y siê w ci¹gu trzech miesiêcy? Mogê
odpowiedzieæ, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie w trzy
miesi¹ce od jej og³oszenia w Dzienniku Ustaw. Nie
jestem w stanie powiedzieæ, kiedy to nast¹pi. Ma-
my nadziejê, ¿e nied³ugo. W ka¿dym razie, je¿eli
chodzi o projekty rozporz¹dzeñ oraz o to, jak one
maj¹ wygl¹daæ i jak one maj¹ dzia³aæ, to zosta³y
one przygotowane w Ministerstwie Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, ale oczywiœcie for-
malne uzgadnianie takich rozporz¹dzeñ mo¿e na-
st¹piæ dopiero w momencie, kiedy pojawi siê do
nich podstawa prawna. Czyli w ci¹gu tych trzech
miesiêcy musimy przeprowadziæ konsultacje
miêdzyresortowe i konsultacje spo³eczne w zakre-
sie tych rozporz¹dzeñ. Te dzisiejsze projekty zo-
sta³y przygotowane z udzia³em podmiotów zewnê-
trznych. Pewne znacz¹ce wy³¹czenie dotyczy in-
strukcji kancelaryjnej, która wejdzie w ¿ycie do-
piero 1 stycznia 2011 r. I tu powody s¹ dwa. Pier-
wszy powód jest taki, ¿e instrukcje kancelaryjne
powinny zacz¹æ obowi¹zywaæ z pocz¹tkiem roku,
a nie w jego po³owie – to by³oby po prostu nielogi-
czne. A drugi powód jest taki, ¿e w przypadku in-
strukcji kancelaryjnych wymagana jest bardzo
szeroka dyskusja z instytucjami samorz¹dowy-
mi. W zwi¹zku z tym pozostawiamy sobie na ni¹
wiêcej czasu, mimo ¿e ju¿ dzisiaj Naczelna Dyrek-
cja Archiwów Pañstwowych i Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji prowadz¹ wspól-
nie tak¹ trzydziestoosobow¹ grupê ekspertów
zajmuj¹cych siê kwesti¹ instrukcji kancelaryj-
nych. Oni przygotowuj¹ instrukcje tak dla obiegu
papierowego, jak i obiegu elektronicznego, ¿e tak
powiem, chocia¿ w obiegu elektronicznym tak na-
prawdê nic nie obiega, ten dokument jest tam,
gdzie jest, zmieniaj¹ siê tylko zasady dostêpu do
niego.

Zwroty obcojêzyczne. To dla mnie jest zawsze
trudna sytuacja. Ja nie jestem informatykiem, je-
stem prawnikiem i od wielu lat zajmujê siê dzia-
³alnoœci¹ translatorsk¹ – t³umaczê prawnikom,
co mówi¹ informatycy, t³umaczê informatykom,
co mówi¹ prawnicy. Nie jest to proste zadanie, to
prawda. Dlatego te¿ staraliœmy siê ograniczyæ do
minimum liczbê nowych sformu³owañ. Takim
sformu³owaniem na przyk³ad, choæ nie nowym,
jest interoperacyjnoœæ. Interoperacyjnoœæ do pol-
skiego prawa trafi³a po raz pierwszy w przepisach
dotycz¹cych kolejnictwa, gdzie chodzi³o po prostu
o rozstaw szyn. PóŸniej trafi³a do wojskowoœci,
kiedy wstêpowaliœmy do NATO i kiedy chodzi³o
o kwestiê po³¹czenia systemów krajów NATO
z naszymi systemami. Dzisiaj to sformu³owanie
wystêpuje równie¿ w ustawie o infrastrukturze
informacji przestrzennej, gdzie mówimy o inter-
operacyjnoœci us³ug danych przestrzennych. To
pojêcie interoperacyjnoœci jest u¿ywane w doku-
mentach europejskich, u¿yliœmy tego sformu³o-
wania w takim rozumieniu, jakie przez najbli¿sze
lata bêdzie stosowane. Oparliœmy siê na decyzji
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Rady Unii Europejskiej dotycz¹cej tak zwanego
Programu ISA, który bêdzie realizowany, w³aœciwie
ju¿ jest realizowany, od 1 stycznia 2010 r. do
2015 r., i nasze rozumienie interoperacyjnoœci,
które zosta³o wprowadzone do tej ustawy, jest wzo-
rowane na tych rozumieniach, które s¹ w tej chwili
stosowane przez Uniê Europejsk¹. Zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e dla wielu osób to pojêcie mo¿e byæ
nowe, ale u¿ywanie jego zamienników powodowa-
³oby dodatkowe problemy ze zrozumieniem, poja-
wia³yby siê w¹tpliwoœci, czy nale¿y to rozumieæ
tak, jak to s³owo jest rozumiane w innych aktach
prawnych. Nie jest to pojêcie nowe, to jest pojêcie,
które ju¿ wystêpowa³o w polskich aktach praw-
nych. W tej chwili wdra¿amy je do powszechnego
stosowania. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie oto pytanie. W swojej wypowiedzi

wspomnia³ pan o s¹dach. Czy s¹dy elektroniczne,
które w tej chwili ju¿ dzia³aj¹… W Lublinie s¹d
elektroniczny dzia³a, i to dzia³a zgodnie z zapisami
tej ustawy. Tak? Bo ona ma wp³yw…

Drugie pytanie jest dla mnie dosyæ istotne.
W pkcie 9 w art. 12 s¹ takie zapisy, i¿ systemy s¹
projektowane i realizowane z uwzglêdnieniem mi-
nimalnych wymagañ dla systemów teleinforma-
tycznych. Pytam o to dlatego, ¿e tak¿e w tej usta-
wie jest odniesienie do ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne, a to oznacza, ¿e w prawie i w innych
normach pewne minimalne warunki s¹ okreœlo-
ne. W zwi¹zku z tym powstaje pytanie, kto bêdzie
okreœla³ te minimalne warunki, gdy¿ w pkcie 14
art. 1 jest mowa o tym, ¿e prezes Rady Ministrów
okreœli w drodze rozporz¹dzenia itd., i nie ma tam
minimalnych warunków, którym maj¹ odpowia-
daæ te systemy.

I ostatnie pytanie. S¹ pewne wskaŸniki umo¿li-
wiaj¹ce ocenê skutecznoœci realizacji zadañ
okreœlonych w planie. Rozumiem, ¿e bêdzie pew-
na ocena. Jakie s¹ to wskaŸniki? Do czego siê od-
nosz¹? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Sekretarzu, mam pytanie zwi¹zane z pa-
na wypowiedzi¹. Trochê mnie zaniepokoi³a infor-
macja, ¿e jednostki samorz¹du terytorialnego
ewentualnie bêd¹ wchodziæ w sk³ad tej platformy,
tego systemu us³ug administracji publicznej,
w zale¿noœci od… itd. W zwi¹zku z tym moje pyta-
nie jest takie: czy to ogranicza siê do administracji
rz¹dowej, jakie jednostki bêd¹ zobowi¹zane fun-
kcjonowaæ w tej platformie?

I drugie, zwi¹zane z pierwszym, pytanie: czy
móg³by pan opisaæ jêzykiem potocznym, nieko-
niecznie prawniczym czy informatycznym, opo-
wiedzieæ, co pañstwo jako ministerstwo macie
przygotowaæ i w jaki sposób na przyk³ad gmina
bêdzie mog³a skorzystaæ z pañstwa us³ug? Co wy
dostarczycie? Oprogramowanie? W jaki sposób
ten ca³y system wed³ug pañstwa za³o¿enia ma
funkcjonowaæ? Oczywiœcie proszê o taki opis
w skrócie, o jakieœ obrazowe przedstawienie te-
go, jak ma to funkcjonowaæ. Bo te ustawowe za-
pisy s¹ dosyæ ogólne, powiedzia³bym, ale i doœæ
specyficzne, wiêc proszê opisaæ to tak, ¿ebyœmy
mogli wiedzieæ, jak to ma wed³ug za³o¿eñ fun-
kcjonowaæ, jakie czynnoœci gminy bêd¹ mog³y
podejmowaæ, w jaki sposób bêd¹ mog³y przy-
³¹czaæ siê do tego systemu, co pañstwo bêdziecie
oferowaæ, jak ten system bêdzie sprzê¿ony w ska-
li ca³ego kraju i jakie znaczenie bêdzie mia³ dla
obywatela. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chodzi mi o rozwój internetu w tej chwili.
Wszyscy mówi¹, ¿e protokó³ IP w wersji czwartej,
który jest obecnie u¿ywany, do¿ywa swoich dni,
chocia¿ przyznajê, ¿e kilka razy ju¿ takie informa-
cje siê pojawia³y. Czy kwestia wyczerpywania siê
adresów i pojawiaj¹ca siê w zwi¹zku z tym konie-
cznoœæ przejœcia na inny protokó³ lub inn¹ jego
wersjê by³a brana pod uwagê? To jedna kwestia.

Druga. Chcia³bym podziêkowaæ za wyjaœnienie
pojêcia interoperacyjnoœci. S¹dzi³em, ¿e chodzi tu
o coœ innego, a chodzi po prostu o zgodnoœæ proto-
ko³ów. Sprzêt mo¿e byæ ró¿ny, oprogramowanie
mo¿e byæ ró¿ne, natomiast protokó³ musi byæ ten
sam. I czy w zwi¹zku z tym nie by³o proœciej napi-
saæ, ¿e musz¹ byæ te same protoko³y? By³oby to po
polsku i chyba du¿o jaœniej, i nawet ja jako telein-
formatyk zrozumia³bym, o co chodzi. Mo¿e na ra-
zie tyle. Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.
Mo¿e ju¿ pan odpowie, dobrze?
Proszê uprzejmie.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Bardzo dziêkujê za pytania, które zosta³y za-
dane.

Czy s¹dy elektroniczne dzia³aj¹ zgodnie z tym,
co przewiduje ustawa? Tak, choæ pewne odmien-
noœci dotycz¹ce samego dzia³ania elektronicz-
nych s¹dów znajduj¹ siê w ustawach regulu-
j¹cych elektroniczne postêpowanie upominaw-
cze. Tu pragnê zwróciæ uwagê, ¿e od dobrych kil-
ku lat wspó³praca pomiêdzy instytucjami, które
zajmuj¹ siê t¹ administracyjn¹ obs³ug¹ s¹downi-
ctwa w Polsce, przede wszystkim ministrem spra-
wiedliwoœci a Ministerstwem Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji, jest bardzo dobra. Istnieje
specjalny zespó³ roboczy, który zosta³ powo³any
przy Komitecie Rady Ministrów, zespó³ do spraw
infromatyzacji i ³¹cznoœci. W sk³ad tego zespo³u
wchodz¹ przedstawiciele nie tylko tych dwóch mi-
nisterstw, lecz tak¿e innych podmiotów, ale te
dwa s¹ wiod¹ce, to znaczy minister sprawiedliwo-
œci jest prowadz¹cym owego zespo³u, a minister
spraw wewnêtrznych i administracji prowadzi je-
go sekretariat. Ekspertami zespo³u s¹ sêdziowie
bêd¹cy prezesami s¹dów okrêgowych – choæby
pan profesor Go³aczyñski, który prowadzi Cen-
trum Badañ Problemów Prawnych i Ekonomicz-
nych Komunikacji Elektronicznej na Uniwersyte-
cie Wroc³awskim i jest prezesem S¹du Okrêgowe-
go we Wroc³awiu…

(Senator Leon Kieres: Wiceprezesem.)
S³ucham?
(Senator Leon Kieres: Wiceprezesem.)
Oczywiœcie.
…wiceprezesem S¹du Okrêgowego we Wroc³a-

wiu, a jednoczeœnie jest ekspertem choæby tego
zespo³u. Tak wiêc przep³yw informacji jest sta³y
i nie ukrywam, ¿e te dzia³ania s¹ podejmowane
równolegle.

Rozporz¹dzenie dotycz¹ce minimalnych wy-
magañ dla systemów teleinformatycznych nie jest
ujête w tych dokumentach, które pañstwo macie
przed sob¹, miêdzy innymi z tego powodu, ¿e ist-
nieje i obowi¹zuje, zosta³o wydane w 2005 r. Ono
zapewne bêdzie wymaga³o zmiany, korekty, uno-
woczeœnienia, ¿e tak powiem, ale takie rozpo-
rz¹dzenie istnieje i dzia³a, i rzeczywiœcie koncen-
truje siê dok³adnie na tym, o czym tu pan senator
wspomina³, w³aœnie na tych zasadach technicz-

nej interoperacyjnoœci. Przepraszam, ¿e w tym
momencie odwo³am siê do koñca wypowiedzi pa-
na senatora, ale w³aœnie to rozporz¹dzenie doty-
cz¹ce minimalnych wymagañ dla systemów tele-
informatycznych i podobne rozporz¹dzenie doty-
cz¹ce minimalnych wymagañ dla rejestrów publi-
cznych mówi¹ o tej technologicznej interoperacyj-
noœci, czyli o tym, co nazwa³ pan senator zgodno-
œci¹ protoko³ów. Podczas kiedy interoperacyjnoœæ
oznacza równie¿ zgodnoœæ semantyczn¹, czyli ro-
zumienia. Nie chodzi tylko o to, ¿eby otrzymaæ ko-
munikat, ale równie¿ o to, ¿eby zrozumieæ co
w tym komunikacie jest napisane, a to ju¿ nie jest
kwestia informatyczna. Wiedz¹c o tym, jakie s¹
problemy choæby z ustaleniem dotycz¹cym prze-
dawnienia w prawie cywilnym i przedawnienia
w prawie karnym, mamy œwiadomoœæ, ¿e nasze
prawo jest s³abo semantyczne wewnêtrznie, s³abo
interoperacyjne semantycznie wewnêtrznie. Poza
tym s¹ równie¿ kwestie zwi¹zane z interoperacyj-
noœci¹ organizacyjn¹, czyli z tym, ¿eby instytucje
by³y przygotowane do przetwarzania dokumenta-
cji, która do nich trafia. Nie chodzi bowiem o to,
¿eby ta dokumentacja trafi³a do skrzynki, po
czym ¿eby zosta³a wydrukowana i u¿yta w wersji
papierowej b¹dŸ, jeszcze inaczej, ¿eby zosta³a wy-
drukowana, zeskanowana i wprowadzona do
elektronicznego obiegu dokumentów, bo s¹ i takie
przypadki. Nie o to chodzi. Interoperacyjnoœæ ma
siê opieraæ na tej organizacyjnej zdolnoœci do
przetwarzania. To tak naprawdê wykracza poza
zakres prawa, poza zakres informatyki i dotyczy
bardziej zarz¹dzania procesowego. To s¹ kwestie,
którymi zajmuj¹ siê raczej osoby, które mówi¹
o ekonomii.

Je¿eli chodzi o wskaŸniki dla planu informaty-
zacji pañstwa, to one maj¹ byæ zawarte w³aœnie
w planie informatyzacji pañstwa. Nie ukrywam,
¿e to, co uwa¿amy dzisiaj za nieprawid³owe… mo-
¿e nie za nieprawid³owe, raczej za pewn¹ usterkê
planu informatyzacji pañstwa, takiego, jak on wy-
gl¹da dzisiaj, czyli rozporz¹dzenia, to fakt, ¿e nie
mamy wskaŸników, przy pomocy których mo¿e-
my zbadaæ, czy ten plan jest skuteczny, czy zosta³
skutecznie zrealizowany. A wiêc, opieraj¹c siê tro-
szkê na wskaŸnikach, które przyjê³a Rada Mini-
strów dla uchwa³y o strategii rozwoju spo³eczeñ-
stwa informacyjnego w RP, chcielibyœmy prze-
nieœæ podobne rozwi¹zania do planu informatyza-
cji pañstwa.

Elektroniczne platformy… Czy ta kwestia bê-
dzie siê wi¹zaæ tylko z instytucjami rz¹dowymi,
czy równie¿ samorz¹dowymi? Na pewno instytu-
cje rz¹dowe bêd¹ bardzo mocno zachêcane do te-
go, ¿eby udzielaæ swoich us³ug poprzez tê platfor-
mê, aczkolwiek, mówiê o tym z góry, to nie bêdzie
100% z nich. Najlepszym przyk³adem us³ug, które
pewnie nie bêd¹ realizowane przy pomocy tej plat-
formy, s¹ us³ugi zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ celn¹.
Powód jest bardzo prosty. Otó¿ to dzia³a w syste-
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mie teleinformatycznym, który jest systemem
ogólnoeuropejskim, w zwi¹zku z tym osoba sk³a-
daj¹ca odpowiedni dokument w tym systemie
³¹czy siê nie z systemem polskim, maltañskim,
szwedzkim czy estoñskim, tylko faktycznie z sys-
temem europejskim, czyli z platform¹ o szerszym
zakresie.

Je¿eli chodzi o samorz¹dy, to na pewno nie
chcemy wprowadziæ przymusu, ¿eby wszystko
by³o realizowane poprzez platformê. Chcemy ra-
czej do tego zachêcaæ poprzez udostêpnienie pew-
nych szczególnych us³ug, o których za chwilê po-
wiem. Nie mo¿emy narzucaæ samorz¹dowi cze-
goœ, co nie wynika wyraŸnie z koordynacyjnej roli
rz¹du. Jak pañstwo sobie œwietnie zdajecie spra-
wê, wiele us³ug œwiadczonych przez instytucje sa-
morz¹dowe wynika z ich zadañ w³asnych. Rz¹d
nie ma prawa koordynowania zadañ w³asnych,
które wype³nia samorz¹d terytorialny, ale mo¿e
dawaæ mu pewne narzêdzia. I te narzêdzia, które
chcemy udostêpniæ w ramach elektronicznej
platformy us³ug administracji publicznej, a które
maj¹ zachêcaæ do korzystania z niej, to jest przede
wszystkim mo¿liwoœæ korzystania z tak zwanych
us³ug z³o¿onych, czyli takich, co do których sa-
morz¹d potrzebuje nie tylko swoich danych, ale
równie¿ danych z innych podmiotów. Wtedy taka
us³uga mo¿e byæ jedn¹ wspóln¹ us³ug¹ realizowa-
n¹ na platformie.

Powiedzmy sobie szczerze, przeciêtny obywatel
nie do koñca rozró¿nia urz¹d marsza³kowski od
urzêdu wojewódzkiego. On wie, ¿e musi siê skon-
taktowaæ z województwem – i tak dobrze, je¿eli
wie, ¿e z województwem – wie, ¿e musi siê skon-
taktowaæ z w³adz¹. Je¿eli instytucje samorz¹do-
we bêd¹ realizowa³y us³ugi z³o¿one w ramach e-
-PUAP, to bêdzie im po prostu wygodniej. St¹d te¿
ta propozycja z naszej strony. Ale choæ samorz¹dy
tworz¹ œwietne systemy, które dzia³aj¹ w obecnej
chwili, to tym, czego im brakuje, jest mo¿liwoœæ
ustalenia jednego, innego ni¿ bezpieczny podpis
elektroniczny, wspólnego sposobu identyfikowa-
nia obywatela i przedsiêbiorcy podczas takich
dzia³añ, które s¹ dokonywane w sieci. I do tego ma
s³u¿yæ w³aœnie zaufany profil, który co prawda bê-
dzie dzia³a³ tylko na platformie us³ug administra-
cji publicznej i tylko tam bêdzie zak³adany, ale raz
rozpoznany przez tê platformê obywatel bêdzie
móg³ dokonywaæ czynnoœci równie¿ na platfor-
mach lokalnych, o ile s¹ one sprzê¿one z e-PUAP.
To jest w³aœnie ten pomys³, linia wspó³pracy.

Co my tutaj oferujemy? Oczywiœcie skrzynki
podawcze, najprostsze rozwi¹zanie, jak równie¿
wzory dokumentów, rozumiane jako wzory od
strony informatycznej, czyli te pliki typu XML,
które umo¿liwiaj¹ zassanie, tak to nazwê, odpo-
wiedniego wzorca do us³ugi, która jest realizowa-
na na platformie samorz¹dowej. To te¿ s¹ rzeczy,

które bêd¹ siê znajdowa³y, a w³aœciwie ju¿ siê
znajduj¹, na platformie w centralnym repozyto-
rium.

I w koñcu, proszê pañstwa, dostêp do rejestrów
publicznych poprzez platformê. To jest oferta dla
samorz¹dów. Oczywiœcie dotyczy to zakresu,
w jakim instytucje samorz¹dowe maj¹ uprawnie-
nie, tego, na ile prawo im zezwala, ¿eby nie by³o
tutaj niebezpieczeñstwa, ¿e dostêp do rejestrów
publicznych przez platformê oznacza dostêp
urzêdnika do wszystkich rejestrów w Polsce. Nie,
on mo¿e mieæ dostêp tylko do tych, co do których
prawo przewiduje, ¿e urzêdnik mo¿e uzyskaæ do-
stêp.

Co do IP 4.0 i IP 6.0, to jest to bardzo dobrze za-
dane pytanie. Czy my uwa¿amy, ¿e to jest pro-
blem, który trzeba w tej chwili rozwi¹zywaæ? Jest
to problem, nad którym trzeba dyskutowaæ. Zga-
dzam siê, ¿e od wielu lat s³yszymy, i¿ koñczy siê
pula adresów w ramach protoko³u IP wersja 4.0,
i zgadzam siê, ¿e ca³y czas s³yszymy równie¿, ¿e
ona siê wcale nie koñczy. Ale niew¹tpliwie jest to
coœ, co za kilka lat mo¿e wybuchn¹æ. Je¿eli za-
jmiemy siê tym dopiero w momencie, kiedy to wy-
buchnie, to bêdziemy o kilka lat do ty³u. W obec-
nej chwili Urz¹d Komunikacji Elektronicznej oraz
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji prowadz¹ szeroko zakrojone konsultacje doty-
cz¹ce faktycznego zastosowania protoko³u IP 6.0,
nie chcemy bowiem zmuszaæ instytucji do inwe-
stycji, które na rok 2009 nie s¹ im potrzebne.
Ustawa nie wspomina nic na temat zmiany proto-
ko³u, nie zak³adamy równie¿, ¿eby rozporz¹dze-
nia o minimalnych wymaganiach mia³y narzucaæ
tak¹ zmianê.

Przepraszam za tê d³ug¹ wypowiedŸ, ale to jest
problem dydaktyka uniwersyteckiego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Lista osób chc¹cych zadaæ pytanie… Teraz pan

senator Wach, potem pan senator Kieres i pan se-
nator Wojciechowski.

(Rozmowy na sali)
Ju¿, znajdziemy tê listê…

Senator Piotr Wach:

Panie Ministrze, witaj¹c z satysfakcj¹ tê usta-
wê, ze wzglêdu na stopieñ jej komplikacji i tego, ¿e
dotyczy w³aœciwie wszystkich dzia³ów, mam sze-
reg pytañ, z których zadam tylko dwa.

Pierwsze. Bud¿et w czêœci „Informatyzacja”
niedawno uchwalaliœmy. To jest ma³y bud¿et.
Oczywiœcie, jeœli chodzi o koszty, to s¹ one bardzo
roz³o¿one… Ale czy jest to bud¿et wystarczaj¹cy
do realizacji zadañ, które pañstwo macie w zwi¹z-
ku z t¹ ustaw¹?

I drugie pytanie. By³a ju¿ o tym mowa, ale mimo
wszystko jeszcze raz spróbujê precyzyjnie zadaæ
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pytanie co do tego. Krajowe ramy interoperacyjne
systemów teleinformatycznych dopiero bêd¹ two-
rzone – tak mi siê wydaje, przynajmniej tak jest
wed³ug ustawy – a z tego dopiero naprawdê wy-
nikn¹ wymagania i koszty. Bêd¹ to zarówno wy-
magania dotycz¹ce software’u, czyli systemu in-
formatycznego, jak równie¿ niezbêdnych serwe-
rów, które bêd¹ musia³y byæ instalowane w ró¿-
nych miejscach. Czy czas przewidziany na wpro-
wadzenie tego jest wystarczaj¹cy? Bo krajowe ra-
my dopiero s¹ tworzone, a to z tego bêd¹ wynika³y
niezbêdne wymagania i potem koszty oraz sprawy
organizacyjne. Wed³ug mnie jest tu porównanie
z du¿ym bankiem. Du¿y bank ma bardzo podobny
system – ma du¿o oddzia³ów i ma bankomaty.
Niemniej jednak to, co zamierza siê wprowadziæ
ustaw¹, znacznie przekracza to, jak dzia³a du¿y
bank maj¹cy wiele oddzia³ów. Jak pañstwo widzi-
cie tê sprawê?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zadam pytanie, które ju¿ zada-

wa³em panu senatorowi Meresowi, to jest pytanie
o rozporz¹dzenia. Co prawda pan minister ju¿
o tym powiedzia³, ale ja bym bardzo chcia³ us³y-
szeæ o konkretnych datach; nie o tym, ¿e to bêdzie
siê rozgrywa³o w ci¹gu trzech miesiêcy, tylko do-
k³adnie: kiedy wejd¹ w ¿ycie rozporz¹dzenia
w sprawie warunków organizacyjno-technicz-
nych dorêczania dokumentów elektronicznych,
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, o której pan
minister by³ ju¿ ³askaw wczeœniej powiedzieæ?
Moje pytanie wynika z tego, i¿ obawiam siê, ¿e sa-
morz¹dy po prostu bêd¹ mia³y ma³o czasu na
wprowadzenie systemu.

I mam drugie pytanie, natury zasadniczej. Dys-
kutowaliœmy z kolegami senatorami… Nie jesteœ-
my informatykami, wiêc nasze pytanie mo¿e wyda
siê panu podstawowe, ale proszê powiedzieæ: jak
te wszystkie dokumenty bêd¹ archiwizowane?
Czy bêdziemy mieæ pewnoœæ, ¿e za dwadzieœcia
piêæ lat one siê gdzieœ nie ulotni¹? Czy bêd¹ gdzieœ
do odczytania na papierze? Mo¿e to wyda siê panu
naiwne, ale mamy takie obawy. Nie chcemy, ¿eby
ten e-PUAP sta³ siê e-pu³apk¹. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I pan senator Kieres.
Proszê uprzejmie.

Senator Leon Kieres:

Najpierw uwaga techniczna. Ta uwaga dotyczy
w³aœnie ustawy, o której mówi³ pan senator Kli-
mowicz, ustawy o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach z 1983 r. W proponowanej nowe-
lizacji w art. 6 ust. 2 mowa o obowi¹zku zatwier-
dzania instrukcji okreœlaj¹cych zasady i tryb po-
stêpowania z dokumentacj¹ danej jednostki.
Z kolei w ust. 2a pisze siê, ¿e przepisów ust. 2 nie
stosuje siê do… itd. Zgodnie z zasadami techniki
legislacyjnej nale¿a³oby po prostu wykreœliæ
w ust. 2, ¿e wy³¹cza siê to, co jest wyliczone
w ust. 2a. To jest tylko jakby uwaga techniczna.
Nie bêdê tutaj zg³asza³ poprawki.

Moje pytanie dotyczy nastêpuj¹cej sprawy.
W ust. 2a, który w³aœnie wy³¹cza ten obowi¹zek
zatwierdzania instrukcji okreœlaj¹cych zasady
i tryb postêpowania z dokumentacj¹, wymieniono
organy gminy i zwi¹zki miêdzygminne, organy po-
wiatu i starostw powiatowych, organy samorz¹du
województwa i urzêdów marsza³kowskich. W wo-
jewództwie nie ma zwi¹zków, w gminach s¹ zwi¹z-
ki, w powiatach te¿, ale zwi¹zków powiatowych
tutaj nie wymieniono. Dlaczego zwi¹zki gminne
s¹ wymienione, a zwi¹zków powiatowych ju¿ nie
wymieniono? To oznacza, ¿e organy zwi¹zków po-
wiatowych bêd¹ mia³y obowi¹zek uzyskania za-
twierdzenia tej instrukcji przez naczelnego dyrek-
tora archiwów pañstwowych, a organy zwi¹zków
gminnych – nie. Organy samorz¹du powiatowego,
czyli starosta albo rada powiatu, nie maj¹ obo-
wi¹zku uzyskania zatwierdzenia instrukcji,
a zwi¹zek powiatu bêdzie mia³ taki obowi¹zek.
Widzê, ¿e brakuje tutaj pewnej konsekwencji. Ale
byæ mo¿e jakieœ wzglêdy merytoryczne sprawi³y,
¿e zwi¹zki gminne zosta³y wy³¹czone z tego obo-
wi¹zku, a powiatowe ju¿ nie, chocia¿ organy po-
wiatu s¹ wy³¹czone.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Dziêkujê bardzo za kolejn¹ partiê pytañ.
Co do tego, czy bud¿et w dziale „Informatyza-

cja” przewiduje a¿ tak znaczne wydatki, które
mog³yby byæ tutaj potrzebne, to przede wszystkim
pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e pewna zapobiegli-
woœæ spowodowa³a, ¿e wœród projektów finanso-
wanych ze Ÿróde³ europejskich znalaz³y siê pro-
jekty siódmej i ósmej osi Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka”, szczególnie siódmej.
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Obie te osie dotycz¹ spo³eczeñstwa informacyjne-
go, z tym ¿e ta pierwsza dotyczy klasycznej elek-
tronicznej administracji w tym europejskim rozu-
mieniu, tego e-government. To nie oznacza „elek-
troniczna administracja”, tylko „elektroniczna
w³adza”, tak? Warto zwróciæ uwagê, ¿e najwiêksze
projekty s¹ finansowane w³aœnie z tych¿e œrod-
ków, czyli 85% pieniêdzy wp³ywa tutaj ze œrodków
europejskich, a 15% jest uzupe³niane ze œrodków
krajowych. To jest miêdzy innymi elektroniczna
platforma us³ug administracji publicznej, to jest
miêdzy innymi projekt PL ID, który s³u¿y stworze-
niu dowodów z mikroprocesorem, ale te¿ integra-
cji danych rejestrowych. Czyli z punktu widzenia
administracji rz¹dowej problem finansowy
zwi¹zany z budow¹ tych systemów nie jest a¿ ta-
kim problemem jak na Wêgrzech. Wêgrzy, którzy
nie podeszli do tego konstruktywnie kilka lat te-
mu, dzisiaj mówi¹: niestety, nie mo¿emy chwilo-
wo nic realizowaæ. Nas jednak kryzys nie dotkn¹³
w takim stopniu, jak inne kraje.

Co do krajowych ram interoperacyjnoœci – to
prawda, ¿e dopiero s¹ tworzone. W tej chwili przy-
gotowywany jest projekt rozporz¹dzenia, a bez
podstawy prawnej nie mo¿emy zacz¹æ tego proce-
dowaæ. Proszê jednak zwróciæ uwagê, ¿e mamy tu
ju¿ pewnego rodzaju rozdzia³. Mamy dwa rozpo-
rz¹dzenia podaj¹ce minimalne wymagania dla sy-
stemów teleinformatycznych i minimalne wyma-
gania dla rejestrów. I to w³aœciwie s¹ te, o których
pan senator tutaj mówi³. Co wa¿ne, wyznaczaj¹
one minimalny zakres wymagañ. To nie jest sytua-
cja banku, który musi zadecydowaæ, co bêdzie siê
dzia³o na ka¿dym stanowisku pracy. Chodzi tak
naprawdê o minimalne wymagania dla wspó³pracy
pomiêdzy systemami, a to, w jaki sposób dzia³a ka-
¿dy urz¹d, jest regulowane miêdzy innymi w owej
instrukcji kancelaryjnej. St¹d te¿ nieprzypadkowo
zmiany przeprowadzane s¹ jednoczeœnie w zakre-
sie ustawy o informatyzacji i w zakresie ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym, gdzie jest mo-
wa w³aœnie o instrukcjach kancelaryjnych. Z kolei
krajowe ramy interoperacyjnoœci dotycz¹ owych
semantycznych, organizacyjnych kwestii, po czê-
œci równie¿ technologicznych. To w Sejmie zosta³o
dodane, ¿e niektóre kwestie technologiczne musz¹
byæ wyjaœnione. Jesteœmy tu w o tyle dobrej sytua-
cji, ¿e mamy pewnego rodzaju wzorzec, jakim s¹
europejskie ramy interoperacyjnoœci, przygotowy-
wane w tej chwili przez Komisjê Europejsk¹. Za-
k³adaliœmy, ¿e te ramy, zgodnie z kalendarzem eu-
ropejskim, przyjête zostan¹ w czerwcu zesz³ego ro-
ku. Oczekujemy, ¿e zostan¹ przyjête w kwietniu
bie¿¹cego roku, a teraz pracujemy na bie¿¹co na
tej dokumentacji, która ju¿ jest. Pragnê równie¿
zwróciæ uwagê, ¿e to nie jest tak, ¿e zaczniemy pra-
cê nad tym dokumentem dopiero w momencie,
kiedy ustawa wejdzie w ¿ycie. 2 grudnia odby³o siê

w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji otwarte seminarium, w którym ka¿dy móg³
uczestniczyæ, dotycz¹ce w³aœnie kwestii interope-
racyjnoœci. Odby³a siê d³uga dyskusja na temat te-
go, do czego krajowe ramy interoperacyjnoœci maj¹
s³u¿yæ u nas, a do czego s³u¿¹ w innych krajach, do
czego s³u¿¹ w Portugalii, Australii, Nowej Zelandii,
Malezji itd., itd. Zachêcam do zajrzenia do tych do-
kumentów. W razie czego mogê je tutaj dostarczyæ.

Co do zaufanego profilu i tego, czy na pewno te
dokumenty bêd¹ mo¿liwe do odczytania w przy-
sz³oœci, miêdzy innymi te, które przy pomocy zau-
fanego profilu zostan¹ potwierdzone. Proszê pañ-
stwa, mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e pracujemy
nad tym wspólnie z Naczeln¹ Dyrekcj¹ Archiwów
Pañstwowych, st¹d ich sta³e zaanga¿owanie na
ka¿dym etapie tej dyskusji. Staramy siê doprowa-
dziæ do tego, ¿eby te dokumenty by³y mo¿liwe do
odczytania. I dlatego te¿ zmieniamy przepisy ar-
chiwalne jednoczeœnie z ustaw¹ o informatyzacji.
Pragnê zreszt¹ zwróciæ uwagê na to, ¿e trzy naj-
wa¿niejsze rozporz¹dzenia dotycz¹ce w³aœnie
kwestii archiwizacji dokumentów elektronicz-
nych nie s¹ rozporz¹dzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, tylko do ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Jest tam miêdzy inny-
mi rozporz¹dzenie o niezbêdnych elementach
struktury dokumentów elektronicznych oraz
o noœnikach danych, na których te dokumenty
s¹ przekazywane. Czy mo¿emy zapewniæ, ¿e za
dwadzieœcia piêæ lat i za sto lat te dokumenty bê-
d¹ odczytywalne? W takim samym stopniu, w ja-
kim jesteœmy w stanie zapewniæ, ¿e papier, który
dzisiaj wyprodukujemy, wytrzyma dzia³anie co-
raz bardziej kwaœnego powietrza przez nastêpne
sto lat. S¹dzimy dzisiaj, ¿e wytrzyma. Je¿eli cho-
dzi o elementy elektroniczne, to jest podobna sy-
tuacja; tutaj te¿ s¹dzimy, ¿e przygotowane tutaj
materia³y do tego nam wystarcz¹. Pragnê zreszt¹
zwróciæ uwagê, ¿e nie jest to pytanie zadawane
tylko w Polsce. Jest to pytanie, które zadaje
choæby Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwo-
wych w ramach tak zwanego DLM forum z innego
rodzaju instytucjami archiwizacyjnymi w Euro-
pie, miêdzy innymi zajmuj¹cymi siê kwestiami
informatyzacji; my rozwa¿amy to równie¿ w za-
kresie programu ISA, a wczeœniej programu
IDABC, organizowanego na poziomie europej-
skim. W tej chwili kwestia przechowywania zaso-
bów informacji elektronicznej jest w³aœciwie na
topie. I dyskutuje siê, w jaki sposób doprowa-
dziæ, ¿eby to by³o nie tylko przechowane, ale te¿
mo¿liwe do wyszukania, ¿ebyœmy mogli znaleŸæ
w tym g¹szczu odpowiedni¹ informacjê. Ja oczy-
wiœcie z chêci¹ rozpocz¹³bym w tym momencie
wyk³ad na temat mo¿liwoœci sieci semantycznej
w tym zakresie, ale pozwolê sobie zostawiæ to na
póŸniej.

Co do wy³¹czenia tych instrukcji kancelaryj-
nych, Panie Senatorze, to wedle mojej wiedzy jest
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to dok³adne przeniesienie dzisiejszego sformu³o-
wania w ustawie, które minimalnie zosta³o dosto-
sowane do dzisiejszych pojêæ u¿ywanych w usta-
wie o informatyzacji. Proszê pamiêtaæ, ¿e z obo-
wi¹zku owego uzgadniania z Naczeln¹ Dyrekcj¹
Archiwów Pañstwowych wy³¹czone s¹ te organy,
dla których istnieje instrukcja kancelaryjna. Czy-
li dzisiaj ³¹czymy w jedno cztery ró¿ne rozpo-
rz¹dzenia: o instrukcji kancelaryjnej dla organów
gminy i zwi¹zków gminnych, o instrukcji kancela-
ryjnej dla organów powiatu, o instrukcji kancela-
ryjnej dla organów województwa samorz¹dowego,
o instrukcji kancelaryjnej dla terenowych orga-
nów administracji rz¹dowej. £¹czymy te cztery
rozporz¹dzenia, tworz¹c ow¹ instrukcjê kancela-
ryjn¹, o której tutaj wspominano. Jak s³usznie
stwierdzi³ wczeœniej pan senator Meres, one s¹ po
prostu przestarza³e. Co wiêcej, nie bardzo wiemy,
po co s¹ a¿ cztery, skoro maj¹ dok³adnie tak¹ sa-
m¹ treœæ. Ró¿ni¹ siê jednolitym rzeczowym wyka-
zem akt, ale poza tym s¹ takie same. Czyli tutaj
mamy do czynienia z przeniesieniem. Nie
chcia³bym wdawaæ siê w dyskusjê na temat dzie-
dziny prawa, w której nie jestem specjalist¹, ale
mam wra¿enie, ¿e zwi¹zki powiatowe nie maj¹
osobnych organów…

(Senator Leon Kieres: Maj¹.)
Maj¹ organy osobne, które podejmuj¹ osobne

dzia³ania?
(Senator Leon Kieres: Mam w tej chwili w rê-

kach ustawê o samorz¹dzie powiatowym…)
I tam s¹ organy?
(Senator Leon Kieres: Oczywiœcie.)
W takim razie mogê powiedzieæ tylko tyle, ¿e na

pewno instrukcja kancelaryjna dla organów po-
wiatu obejmuje ten zakres.

(Senator Leon Kieres: Art. 67 mówi, ¿e status
zwi¹zku powinien okreœlaæ miêdzy innymi organy
zwi¹zku, ich strukturê, zakres i tryb dzia³ania.)

Dobrze.
Chyba odpowiedzia³em ju¿ na wszystkie pyta-

nia, które zosta³y zadane. Wydaje mi siê, ¿e jesz-
cze by³o ze strony pana senatora pytanie o zaufa-
ny profil, trochê bardziej precyzyjne. Ale nie pa-
miêtam w tej chwili… Mam zapisane jeszcze pyta-
nie o zaufany profil.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Jeœli bêd¹ jeszcze jakieœ dodatkowe pytania, to

proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja mam do pana pytanie. Myœlê, ¿e to dobrze, i¿
administracja elektroniczna jest rozszerzana i bê-
dzie wiêksza mo¿liwoœæ korzystania z niej. No ale

w zwi¹zku z tym zwiêkszy siê tak¿e mo¿liwoœæ in-
gerencji z zewn¹trz, tak zwanych cyberataków. To
te¿ bêdzie mia³o wiêksze znaczenie. Czy bierzecie
to pañstwo pod uwagê? Czy planowane s¹ jakieœ
dodatkowe zabezpieczenia? Znany jest przyk³ad
Estonii, ostatnio Stanów Zjednoczonych. Znaczy,
my jesteœmy nieco zapóŸnieni, co nas jak na razie
chroni przed tego typu sytuacj¹, jaka mia³a miej-
sce w Estonii. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e w Estonii
cyberataki spowodowa³y dezorganizacjê stanu
bankowego i administracji. A wiêc czy mamy ja-
kieœ skuteczne zabezpieczenia?

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Pytanie o skutecznoœæ zabezpieczeñ tradycyj-
nie jest bardzo trudne. Przytoczê tutaj, mo¿e tro-
szkê anegdotycznie, przyk³ad ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych, gdzie jest mowa
o tak zwanych skutecznych zabezpieczeniach
przed naruszaniem integralnoœci utworu oraz
o karach za naruszenie skutecznych zabezpie-
czeñ. Te zabezpieczenia s¹ skuteczne z samej mo-
cy prawa, one po prostu tak siê nazywaj¹, i karze
siê, jeœli tê skutecznoœæ uda siê wy³¹czyæ. Podob-
nie jest, jeœli chodzi o skutecznoœæ ka¿dego zabez-
pieczenia w ka¿dym miejscu. Czy my jesteœmy
w stanie zapewniæ, ¿e bezpieczeñstwo bêdzie stu-
procentowe? Nie, nikt nie jest tego w stanie ni-
gdzie zapewniæ.

Bardzo s³usznie pan marsza³ek zwróci³ uwagê
na przyk³ad Estonii, który naszym zdaniem jest
przedstawiany troszeczkê w krzywym zwierciad-
le, miêdzy innym przez polskie mass media. Prze-
cie¿ w³aœnie Estonia obroni³a siê przed takim ata-
kiem. Najwiêksz¹ ciekawostk¹, któr¹ odkryto po
ataku na Estoniê, by³o to, ¿e obroni³a siê ona
sprawnie przed tym atakiem. A dlaczego obroni³a
siê tak sprawnie? Wcale nie z tego powodu, ¿e by³a
doskonale przygotowana do jego odparcia od stro-
ny technicznej. Ona mia³a doskonale zawarte
umowy z operatorami i w przypadku wyst¹pienia
pewnego rodzaju ataku by³o od razu przewidzia-
ne, co operatorzy obs³uguj¹cy administracjê po-
winni zrobiæ. Kraje takie jak Estonia i Polska maj¹
tutaj pewn¹ rentê zapóŸnienia. Wprowadzane
u nas czy w Estonii systemy s¹ z regu³y bezpiecz-
niejsze od tych, które dzia³aj¹ ju¿ od wielu lat
w krajach zachodniej Europy. To jest pewien
plus. Ale proszê zauwa¿yæ, ¿e sprawa jest na tyle
istotna, ¿e ca³a strategia ochrony cyberprzestrze-
ni sta³a siê przedmiotem uchwa³y Rady Mini-
strów, która zosta³a podjêta w zesz³ym roku. Za-
chêcam pañstwa senatorów do zapoznania siê na
przyk³ad ze sposobami dzia³ania programu ARA-
KIS-GOV, w³aœciwie systemu ARAKIS-GOV, któ-
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ry jest systemem przeznaczonym do przewidywa-
nia ataku, takim, który ma przewidzieæ, ¿e w sieci
dzieje siê coœ, co mo¿e skoñczyæ siê atakiem, coœ
nienormalnego. A wiêc jego zadaniem nie jest re-
akcja na zdarzenie, które ma miejsce, tylko reak-
cja na to, ¿e coœ nienormalnego dzieje siê w sieci,
w zwi¹zku z czym nale¿y siê przygotowaæ do tego,
¿e byæ mo¿e za chwilê bêdzie atak. A wiêc to jest
nastawione na pewnego rodzaju prewencjê.

Nie jesteœmy w stanie stuprocentowo zape-
wniæ, ¿e ka¿dy z tych systemów jest bezpieczny,
tak jak ¿aden z banków nie jest w stanie zape-
wniæ, ¿e w 100% jest bezpieczny. Ale zdajemy so-
bie sprawê z tego, ¿e jest to problem, nad którym
trzeba pracowaæ na co dzieñ. Prace te prowadzi
zarówno Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, jak i Agencja Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego jako jedna z instytucji powo³anych do
ochrony cyberprzestrzeni w Polsce.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie wi-

dzê… Przepraszam najmocniej, jeszcze pan sena-
tor Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Ja wrócê do pytania pana marsza³ka odnoœnie
do bezpieczeñstwa. Wiadomo, co zreszt¹ pan mi-
nister potwierdzi³, ¿e absolutnego bezpieczeñ-
stwa nie ma. To, co siê zakoduje, zawsze mo¿na
odkodowaæ. Ale czy jest zak³adany jakiœ poziom
bezpieczeñstwa? Czy w jakiœ sposób mo¿na by to
okreœliæ? Czasami siê mówi, ¿e atak musi koszto-
waæ dziesiêæ razy wiêcej ni¿ mog¹ wynieœæ zyski
z niego, w zwi¹zku z czym nie op³aci siê robiæ w³a-
mania do systemu. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. Wrócê do pytania, które zada³ pan
senator Wach, porównuj¹c ten system, który po-
wstanie, do systemu banków. No tu jest jedna
drobna ró¿nica, Panie Ministrze, polegaj¹ca na
tym, ¿e te koñcówki nie bêd¹ ju¿ zabezpieczone
przez informatyków bankowych, tylko po prostu
bêd¹ sta³y w domu nara¿one na znaczn¹ iloœæ wi-
rusów, trojanów i wszystkiego innego, co jest
w sieci. A nasza sytuacja tutaj…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ale prosi³bym o pytanie.)

Tak, tak. Chodzi mi ca³y czas o ten poziom za-
bezpieczenia. Nasza sytuacja jest o tyle niedobra,
¿e s¹siadujemy z pañstwem, gdzie powstaje tego
typu niebezpiecznych programików 60%, a mo¿e
nawet wiêcej. Jak pan widzi kwestiê bezpieczeñ-
stwa?

Panie Marsza³ku, jeszcze jedno.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale proszê

o pytania, dobrze?)
Co siê stanie, jeœli nast¹pi utrata danych przez

u¿ytkownika? Czy bêdzie trzeba poprosiæ o te da-
ne jeszcze raz, czy te¿ mo¿na przewidzieæ jakieœ
takie rozwi¹zanie, ¿e te dane równoczeœnie bêd¹
wysy³ane i sk³adowane na serwerze, czyli zosta-
nie jakby za³o¿ona teczka dla danego u¿ytkowni-
ka. Straci³em, siêgam do swojej teczki i mam
wszystkie dokumenty. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam krótkie pytanie. Polska

ma renomê pañstwa, w którym jest najwiêcej naj-
lepszych informatyków. Czy w ministerstwie za-
stanawiano siê nad tym, jak ten naturalny poten-
cja³ wykorzystaæ w³aœnie do tego celu?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Zacznê od odpowiedzi na pytanie pana senato-
ra odnoœnie do bezpieczeñstwa w zwi¹zku z s¹sia-
dowaniem z takimi a nie innymi krajami. Tak na-
prawdê to s¹siadowanie nie ma najmniejszego
znaczenia, je¿eli chodzi o kwestiê internetu. Ataki
przeprowadzane z Wysp Vanuatu czy z Argentyny
s¹ dla nas równie groŸne, jak te z Rosji, Ukrainy
czy jakiegokolwiek innego s¹siaduj¹cego z nami
kraju. Najlepiej zreszt¹ œwiadczy o tym fakt, który
te¿ tutaj by³ przytaczany. Chodzi mi o ataki na
Stany Zjednoczone przeprowadzone prawdopo-
dobnie z Chin, a w³aœciwie z serwerów, które znaj-
dowa³y siê w dowolnym miejscu na œwiecie, tyle ¿e
przez informatyków przebywaj¹cych w Chinach.
A wiêc tak naprawdê kwestie bezpieczeñstwa s¹
takie same dla Francji, dla Norwegii, dla Szwecji,
dla Polski, dla wszystkich krajów – niezale¿nie od
tego, w jakim miejscu globu le¿¹.

Prawd¹ jest, ¿e bardzo istotne jest podniesienie
stanu œwiadomoœci spo³eczeñstwa co do tych za-
gro¿eñ, czyli doprowadzenie do sytuacji, kiedy
osoby bêd¹ chroni³y swoj¹ w³asn¹ to¿samoœæ
w sieci, przynajmniej tak jak chroni¹ to¿samoœæ
w œwiecie realnym. Pragnê pañstwu przypom-
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nieæ, ¿e nasz podpis, który sk³adamy na doku-
mentach urzêdowych, równie¿ tych przesy³anych
do administracji na piœmie, nie jest dzisiaj tak na-
prawdê fizycznie chroniony. On jest prawnie
chroniony, to prawda, ale fizycznie nie. Ja w ci¹gu
ostatniego tygodnia z³o¿y³em pó³tora tysi¹ca pod-
pisów w indeksach studenckich. Pó³tora tysi¹ca
studentów ma wzór mojego podpisu. Je¿eli u¿y-
wa³bym tego samego wzoru podpisu, którego u¿y-
wam w kontaktach z administracj¹, mogliby tak
naprawdê wykonaæ operacjê za mnie. To jest zre-
szt¹ problem, który pojawi³ siê w momencie, kiedy
ministerstwo postanowi³o zrezygnowaæ z bezpie-
cznego podpisu elektronicznego pod deklaracja-
mi podatkowymi. Mówiono wówczas: przecie¿
pod PIT trzeba siê podpisaæ w³asnorêcznie, jest
mo¿liwoœæ sprawdzenia grafologicznego, czy to ta
osoba siê podpisa³a. Proszê pañstwa, przez sie-
demnaœcie lat w kraju, w którym co najmniej
15 milionów PIT jest sk³adanych rocznie, nie
przeprowadzono ¿adnego badania grafologiczne-
go podpisów w PIT, bo po prostu to badanie nie
by³o potrzebne. Je¿eli urz¹d ma w¹tpliwoœæ, to
wzywa obywatela do tego, ¿eby sprawê wyjaœni³.
Nie s¹dzimy, ¿eby tutaj niebezpieczeñstwo by³o
wiêksze ni¿ w przypadku podpisu w³asnorêczne-
go, co wiêcej, uwa¿amy, ¿e jest ono znacznie
mniejsze.

A jeœli chodzi o pytanie drugie pana senatora,
czy bêdzie gdzieœ ta teczka, do której w razie czego
mogê siê odwo³aæ, to jej nie bêdzie w³aœnie z tego
powodu, o którym pan senator powiedzia³ w pier-
wszym pytaniu: chodzi o zwiêkszenie bezpieczeñ-
stwa. Je¿eli, drogi obywatelu, zgubi³eœ swoje da-
ne, które umo¿liwiaj¹ ci dostêp do zaufanego pro-
filu, to za³ó¿ go raz jeszcze. Niech nie bêdzie miej-
sca w Polsce, gdzie przechowywane s¹ dane o tym,
w jaki sposób dostaæ siê do twojego systemu. Tak
¿e nie mam tej teczki, do której w razie czego mogê
siê odwo³aæ, a która jest na serwerach publicz-
nych, miêdzy innymi dlatego, ¿eby te dane nie
mog³y wyciec.

Co do owego naturalnego zasobu informaty-
ków to zgadzam siê z pani¹ senator. W zesz³ym ro-
ku w listopadzie minister spraw wewnêtrznych
i administracji mia³ okazjê goœciæ u siebie na-
szych studentów, którzy wygrali kilka olimpiad
informatycznych, rozmawiaæ z nimi na temat ich
przysz³oœci, wrêczaæ im podziêkowania, wrêczaæ
im dyplomy. Zdajemy sobie jednak sprawê z tego,
¿e administracja publiczna nie jest dla nich pier-
wszym miejscem, w którym chcieliby pracowaæ,
ze wzglêdów doœæ oczywistych, o których pañstwo
dyskutowali chwilê wczeœniej podczas rozpatry-
wania ustawy bud¿etowej. Prawd¹ jest jednak to,
¿e doœæ sprawnie korzystamy z metod, które s¹
pozostawione administracji publicznej, zatrzy-
mywania dobrych informatyków. No a przede

wszystkim zachêcamy do tego, ¿eby jak najwiêk-
sza czêœæ tych zadañ by³a realizowana na ze-
wn¹trz administracji rz¹dowej. My nie chcemy
stworzyæ instytucji, która mia³aby tysi¹c sied-
miuset informatyków i budowa³a systemy infor-
matyczne dla rz¹du. Nie o to chodzi. Rz¹d nie jest
dobrym zatrudniaj¹cym dla rzeszy informatyków,
którzy dla niego pisz¹ projekty.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski jeszcze raz.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, bardzo krótkie pytanie. Mnie nie chodzi³o
o dane do profilu, tylko chodzi³o mi o te dokumen-
ty, które wêdruj¹ miêdzy urzêdem a petentem.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Oczywiœcie te dokumenty s¹ sk³adowane
w elektronicznych systemach zarz¹dzania doku-
mentami w administracji publicznej, wiêc one
tam s¹. Proszê zauwa¿yæ, ¿e jedna ze zmian
w ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji, któ-
r¹ teraz proponujemy, zmiana w kodeksie postê-
powania administracyjnego, eliminuje przepis,
który mówi³, ¿e owo sprawdzenie akt sprawy ad-
ministracyjnej mo¿e nast¹piæ tylko w siedzibie or-
ganu. Tak by³o do tej pory. Teraz mówimy, ¿e je¿eli
instytucja publiczna jest przygotowana do tego,
¿eby te dane udostêpniaæ on-line, to mo¿e to zro-
biæ. Ona nie musi tego robiæ, to nie jest tak, ¿e ka¿-
dy organ choæby administracji samorz¹dowej bê-
dzie zmuszony do tego, ¿eby daæ dostêp do elek-
tronicznych akt sprawy. Mo¿e to zrobiæ, je¿eli
chce, je¿eli jest do tego przygotowany. Oczywiœcie
kopie tych dokumentów s¹ zawsze u administra-
cji rz¹dowej, a dostêp do nich on-line jest obecnie
mo¿liwy, ale uznajemy, ¿e nie wszystkie podmioty
publiczne s¹ przygotowane do tego, ¿eby taki sys-
tem ju¿ dzisiaj udostêpniæ obywatelom. Tym, któ-
re s¹ przygotowane, dajemy tak¹ mo¿liwoœæ. Do
dnia dzisiejszego takiej mo¿liwoœci nie maj¹, nie
maj¹ prawa udostêpniaæ on-line akt sprawy.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo panu.
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut. Podpisane wnioski o charakterze
legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-
wie Knosala, Meres i Jurcewicz z³o¿yli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoka Izbo, punkt drugi porz¹dku obrad:
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Sys-
temie Informacyjnym Schengen oraz Systemie In-
formacji Wizowej i ustawy o ochronie danych oso-
bowych.

Tekst ustawy jest w druku nr 750, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 750A i 750B.

Poproszê pana senatora Sepio³a, sprawozdaw-
cê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, o przedstawienie sprawozda-
nia.

Panie Senatorze, mównica jest pañska.

Senator Janusz Sepio³:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi w udziale obowi¹zek przedstawie-

nia projektu ustawy o zmianie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyj-
nym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
i ustawy o ochronie danych osobowych.

Sejm przyj¹³ tê ustawê na piêædziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu w dniu 8 stycznia, popar³y j¹
wszystkie kluby poselskie.

Nowelizacja nie jest mo¿e szczególnie obszer-
na, ale jej zreferowanie – muszê to przyznaæ – nie
jest ³atwym zadaniem. To jest materia doœæ skom-

plikowana, bardzo techniczna i trudna dla niefa-
chowców, niemniej jednak spróbujê przybli¿yæ is-
totê tego rozwi¹zania.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e 14 czerwca 1985 r.
Francja, Niemcy oraz kraje Beneluksu podpisa³y
w Schengen umowê o stopniowym znoszeniu
kontroli na wspólnych przejœciach granicznych.
A¿ piêæ lat trwa³y przygotowania do tego, aby
w 1990 r. podpisaæ konwencjê wykonawcz¹ do
uk³adu z Schengen. W przepisach tytu³u IV owej
konwencji przewidziano utworzenie i sprecyzo-
wanie zasad funkcjonowania Systemu Informa-
cyjnego Schengen. By³y to dokumenty, które po-
wsta³y poza acquis communautaire, a wiêc poza
tym dorobkiem prawnym Wspólnoty. I dopiero
w roku 1997 w traktacie amsterdamskim uznano
je za integraln¹ czêœæ prawa wspólnotowego.

W 2004 r. do Unii przyst¹pi³o dziesiêæ nowych
pañstw, a infrastruktura techniczna systemu
SIS, czyli tego Systemu Informacyjnego Schen-
gen, by³a przewidziana dla maksymalnie osiem-
nastu pañstw. Jednoczeœnie przez wszystkie lata
– widzimy, ¿e to d³ugi okres – trwa³a rewolucja te-
chniczna. Coœ, co dawniej by³o niemo¿liwe, a wiêc
na przyk³ad przekazywanie danych biometrycz-
nych, sta³o siê zupe³nie realne. Dlatego postano-
wiono budowaæ nowy system, System Informa-
cyjny Schengen II, system VIS, System Informacji
Wizowej. I w tym celu wydano rozporz¹dzenia i de-
cyzje Rady Unii Europejskiej z grudnia 2001 r.
w sprawie budowy tego systemu drugiej genera-
cji. Te zasady mia³y obowi¹zywaæ do grudnia
2006 r. Okaza³o siê jednak, ¿e to jest znacznie
bardziej skomplikowane przedsiêwziêcie
i w 2006 r. wydano nowe rozporz¹dzenia, now¹
decyzjê, tym razem wypowiedzia³ siê Parlament
Europejski. Mo¿e warto dodaæ, ¿e w miêdzyczasie
wprowadzono regu³y tymczasowe, system SIS
"One for all". W oparciu o te zasady na przyk³ad
my weszliœmy do systemu; chodzi³o o to, ¿eby
w³¹czyæ te dziesiêæ nowych krajów.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa
w tych systemach, w tym równie¿ systemach no-
wej generacji, jest istnienie odpowiednich syste-
mów krajowych. Wszystkie systemy operacyjne
opieraj¹ siê na modelu scentralizowanym, to zna-
czy istnieje system centralny i do niego pod³¹czo-
ne s¹ systemy krajowe czy, jak siê to mówi, naro-
dowe.

W sierpniu 2007 r. uchwalono ustawê o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyj-
nym Schengen i w Systemie Informacji Wizowej,
a w koñcu 2007 r., 21 grudnia, Polska otwar³a gra-
nice, realnie przyst¹pi³a do systemu Schengen.

A zatem mamy dwa lata doœwiadczeñ, a trzeba
te¿ wspomnieæ, ¿e w 2008 r., a wiêc ju¿ po
wst¹pieniu do strefy Schengen, pojawi³y siê nowe
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej w sprawie systemu wiz i wymiany
dokumentów. Tak wiêc nowelizacja, któr¹ tutaj
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przedstawiamy, nie tylko realizuje te doœwiadcze-
nia g³ównie po to, aby wyjaœniæ ró¿ne w¹tpliwoœci
interpretacyjne, ale tak¿e reaguje na zmiany eu-
ropejskiego ustawodawstwa, jakie nast¹pi³y
w tym okresie. Celem jest dostosowanie obo-
wi¹zuj¹cego w Polsce systemu do Systemu Infor-
macyjnego Schengen drugiej generacji, który do-
piero ma wejœæ w ¿ycie. I tu jest w³aœciwie najwiê-
kszy techniczny problem, poniewa¿ data wprowa-
dzenia tego systemu dzisiaj jeszcze nie jest znana,
prawdopodobnie bêdzie to rok 2012. A trzeba so-
bie tutaj zdaæ sprawê, ¿e chodzi o najwiêkszy pro-
jekt informatyczny, jaki jest wprowadzany w Eu-
ropie, mo¿liwe ¿e tak¿e na œwiecie, choæ z tym
bym nie ryzykowa³, bo prawdopodobnie wydawa-
nie dowodów osobistych w Indiach wymaga wiêk-
szego projektu ni¿ system Schengen, ale mo¿e nie
ma co siê licytowaæ.

Na czym polegaj¹ zmiany? S¹ to zmiany no-
menklaturowe. Na przyk³ad zamiast nazwy Sys-
tem Informacji Wizowej bêdzie siê teraz u¿ywa³o
okreœlenia Wizowy System Informacyjny, mo-
du³ krajowy zmieni nazwê na system krajowy
i bêdzie funkcjonowa³ jako Krajowy System In-
formacyjny zawsze ze skrótem KSI w nawiasie.
S¹ zmiany definicyjne, na przyk³ad dotycz¹ce
takich pojêæ jak „bezpoœredni dostêp”, który bê-
dzie oznacza³ i dokonywanie wpisów, i wgl¹d, a
tak¿e takich jak „kopia krajowa” czy „system
centralny”. S¹ te¿ pewne zmiany kompetencyj-
ne. Chodzi o dostêp do niektórych fragmentów
systemu ¿andarmerii wojskowej czy urzêdów
skarbowych. To siê wi¹¿e z pewnymi zmianami
zakresowymi. Na przyk³ad bêdzie mo¿na przez
system poszukiwaæ œwiadków nie tylko do
spraw karnych, ale tak¿e karnych skarbowych,
st¹d dostêp do systemu urzêdów skarbowych.
Wi¹¿e siê to tak¿e z uœciœleniem, sprecyzowa-
niem zadañ centralnego organu technicznego
Krajowego Systemu Informacji.

Jakie to wszystko wywo³uje skutki? Powstaj¹
pewne koszty finansowe przede wszystkim w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych, gdzie bêd¹ po-
trzebne nowe etaty, g³ównie dla teleinformaty-
ków, a tak¿e w Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego. W MSZ mówi siê o oœmiu osobach,
w ABW o czterech. W Ministerstwie Finansów ko-
szty s¹ zwi¹zane ze sprzêtem i szkoleniem, szkole-
nia s¹ te¿ potrzebne w izbach skarbowych. Razem
szacuje siê koszty wprowadzenia tej regulacji na
oko³o 4,8 miliona z³.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, która spotka³a siê w tej spra-
wie na posiedzeniu w dniu 27 stycznia, wnosi do
projektu dziewiêæ poprawek. S¹ to wy³¹cznie po-
prawki typu redakcyjnego, doprecyzowuj¹ce, po-
prawki porz¹dkuj¹ce. Zosta³y one przez komisjê
przyjête jednog³oœnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz poproszê pana senatora Jacka Swakonia

jako sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji o z³o¿enie sprawozdania
o wartoœci dodanej, Panie Senatorze, informaty-
cznie dodanej, o, tak bym to powiedzia³.

Senator Jacek Swakoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ, w imieniu Komisji

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, spra-
wozdanie z prac nad uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 8 stycznia 2010 r. ustaw¹ o zmianie usta-
wy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji
Wizowej oraz ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Mój przedmówca bardzo szczegó³owo omó-
wi³ zmiany wprowadzane t¹ nowelizacj¹. Ja tylko
podkreœlê, ¿e celem jest doprecyzowanie zakresu
jej stosowania, a tak¿e wyeliminowanie pewnych
w¹tpliwoœci interpretacyjnych, które wyniknê³y
w czasie stosowania dotychczasowej ustawy oraz
dostosowanie do przepisów prawa Unii Europej-
skiej, które sk³adaj¹ siê na tak zwany dorobek
prawny Schengen.

Czêœæ wprowadzonych zmian dotyczy, tak jak
mój przedmówca powiedzia³, wprowadzania Sys-
temu Informacyjnego Schengen drugiej generacji
oraz nowych rozwi¹zañ zwi¹zanych z Wizowym
Systemem Informacyjnym. W tym zakresie nowe-
lizacja dostosowuje przepisy ustawy do postano-
wieñ aktów prawnych Unii Europejskiej, a mia-
nowicie do Rozporz¹dzenia nr 1987/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania
i u¿ytkowania Systemu Informacyjnego Schen-
gen drug i e j generac j i , do decyz j i Rady
nr 2007/533 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie
utworzenia, funkcjonowania i u¿ytkowania Sys-
temu Informacyjnego Schengen drugiej genera-
cji, do Rozporz¹dzenia nr 767/2008 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego
a tak¿e do decyzji Rady nr 2004/512 z dnia 8 czer-
wca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego
Systemu Informacyjnego.

Ustawa ma wejœæ w ¿ycie po up³ywie czternastu
dni od dnia og³oszenia, z tym ¿e zmiany, które do-
tycz¹ Systemu Informacyjnego Schengen drugiej
generacji maj¹ wejœæ w ¿ycie z dniem okreœlonym
w decyzji Rady. Jaki to bêdzie dzieñ, tego jeszcze
dzisiaj nie wiemy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji proponuje
wprowadzenie do ustawy dziesiêciu poprawek.
Maj¹ one charakter doprecyzowuj¹cy, legislacyj-
ny, a tak¿e koryguj¹ b³êdne odes³ania.
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W imieniu komisji rekomendujê Wysokiemu Se-
natowi podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Sy-
stemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie In-
formacji Wizowej i ustawy o ochronie danych oso-
bowych wraz z proponowanymi poprawkami– druk
senacki nr 750B. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Zaczynamy zadawanie pytañ.

Senator Marek Zió³kowski:

I ja od razu mam pytanie do pana senatora Se-
pio³a, je¿eli mogê. Ja poproszê pana tutaj, póŸniej
tak¿e pan senator Bender bêdzie mia³ pytanie.

Otó¿ wydaje mi siê, ¿e mamy tu do czynienia
z optymaln¹ sytuacj¹, jeœli chodzi o stanowienie
prawa. Wyprzedzamy bowiem datê wprowadzenia
w ¿ycie pewnej regulacji. Pan senator o tym mó-
wi³, ¿e przygotowujemy dostosowuj¹ce zmiany
prawne, nie wiedz¹c dok³adnie którego dnia zo-
stan¹ one dokonane przez wprowadzenie Syste-
mu Informacyjnego Schengen drugiej generacji.
Czy godzi siê pan z moj¹ opini¹, ¿e to jest wyma-
rzona sytuacja? Tak czasami powinniœmy postê-
powaæ, dostosowuj¹c nasze prawo do prawa eu-
ropejskiego.

Senator Janusz Sepio³:

Pan marsza³ek ma oczywiœcie racjê, ¿e my przy-
gotowujemy siê na sytuacjê, w której Polska nie
bêdzie zwleka³a, nie bêdzie stanowi³a przeszkody
do wprowadzenia systemu Schengen jednolicie na
ca³ym obszarze, na którym siê dzisiaj z tych przy-
wilejów korzysta. Dziêki temu systemowi wzrasta
bezpieczeñstwo Polski, poniewa¿ ju¿ uda³o siê wy-
³apaæ wiele spraw, wiele osób i wiele utraconego
mienia. To podnosi poziom naszego bezpieczeñ-
stwa, wiêc w naszym narodowym interesie le¿y, ¿e-
by ten system drugiej generacji wszed³ p³ynnie,
szybko i sprawnie na ca³ym obszarze, który dzisiaj
z tych przywilejów korzysta. To jest oczywiœcie bar-
dzo pozytywny aspekt sprawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panowie senatorowie sprawozdawcy poruszyli
zagadnienia zwi¹zane z istotnymi dokumentami,
miêdzy innymi dotycz¹cymi wiz, kontrolowania

osób z wizami przez polskie w³adze administracyj-
ne i dyplomatyczne. A ja chcê nawi¹zaæ do kwe-
stii, która pewnie usz³a panów uwagi. Nad tym
panowie chyba siê nie zastanawiali, bo to ubocz-
na sprawa.

Pojawi³y siê paszporty, w których najpierw jest
wpisana Unia Europejska, póŸniej Rzeczpospoli-
ta Polska. Pamiêtajmy o tym, ¿e bêdzie dyploma-
cja unijna i obcokrajowcy mog¹ powiedzieæ: pro-
szê bardzo, przecie¿ mo¿emy to za³atwiaæ, kontro-
lowaæ, uzyskiwaæ akceptacjê w przedstawiciel-
stwach unijnych, skoro na paszporcie najpierw
jest napisane „Unia”, a póŸniej „Rzeczpospolita”.
Kilka dni temu w Strasburgu rozmawia³em z kil-
koma osobami…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê o pytanie.)

Ju¿, ju¿ zadajê pytanie. One mówi³y, ¿e nie wy-
obra¿aj¹ sobie, ¿eby przed nazw¹ „République
Française” by³o napisane „Unia Europejska” czy
u Brytyjczyków „European Union”. W zwi¹zku
z tym pytam, czy nie warto by³oby, a¿eby komisja
jakoœ dowiedzia³a siê, czy to nie bêdzie kolidowaæ
z w³adczoœci¹ naszych organów, chocia¿by
w sprawach wizowych, bo taka tytulatura pa-
szportu ogranicza suwerennoœæ i jakoœ ogranicza
prawo, czyni drugoplanowym polskie prawodaw-
stwo. Tak jest, skoro najpierw jest wpisana Unia
Europejska, a dopiero potem Rzeczpospolita.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku, poniewa¿ ustawa nie dotyczy
ani trybu wydawania paszportów, ani ich
kszta³tu…

(Senator Ryszard Bender: Ale wiz.)
…wydaje mi siê, ¿e to pytanie jest po prostu

bezprzedmiotowe. Ja w ka¿dym razie nie jestem
w stanie na nie odpowiedzieæ na podstawie tej
ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Proszê pañstwa, to jest rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji oraz Komitet Rady Ministrów do
spraw Informatyzacji i £¹cznoœci reprezentuje
pan minister.

Panie Ministrze – zwracam siê do przed chwil¹
wystêpuj¹cego pana sekretarza Wiewiórowskiego
– czy chcia³by pan zabraæ g³os?

Proszê bardzo, zapraszam na mównicê. Proszê
bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie chcê przed³u¿aæ dyskusji w sytuacji, gdy

w obu komisjach by³a ona naprawdê bardzo kon-
struktywna i doprowadzi³a do stworzenia wspo-
mnianych tu poprawek, z którymi strona rz¹dowa
siê jak najbardziej godzi, bo maj¹ one miêdzy in-
nymi charakter porz¹dkuj¹cy, legislacyjny. Prag-
nê podkreœliæ, ¿e Polska uczestniczy w systemie
informacyjnym Schengen pierwszej generacji ju¿
od roku 2007, uruchomi³a go jeszcze przed na-
szym wst¹pieniem do strefy Schengen. Chcê
zwróciæ uwagê równie¿ na to, ¿e od strony techni-
cznej Polska przygotowana jest do systemu SIS II,
który ju¿ wówczas, to jest w 2007 r., mia³ byæ
wdra¿any. Wtedy przygotowaliœmy siê pod k¹tem
systemu SIS II. W zwi¹zku z tym to, co faktycznie
zosta³o stworzone, bazy, które przygotowano, zo-
sta³y stworzone w standardach przewidywanych
dla SIS II, z których dane s¹ w tej chwili t³umaczo-
ne na takie, jakie mog¹ byæ rozpoznane w syste-
mie SIS I. Zatem korzystamy z rozwi¹zania portu-
galskiego, ale korzystamy równie¿ ze szczególne-
go translatora, który te¿ wskazuje na to, ¿e od
strony technicznej jesteœmy do tego dzia³ania
przygotowani.

Tak jak s³usznie pan marsza³ek stwierdzi³, jest to
sytuacja, wydawa³oby siê, optymalna, kiedy mo¿e-
my uchwalaæ akty prawne, zanim tak naprawdê
UniaEuropejskanarzucinamtenobowi¹zek.Z tym
¿e pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e to siê wi¹¿e z pew-
nym drobnym k³opotem, polegaj¹cym na tym, ¿e
my dzisiaj do koñca nie wiemy, jak ten obowi¹zek ze
strony Unii Europejskiej bêdzie wygl¹da³. Oczywi-
œcie z najwiêksz¹ uwag¹ wdra¿amy to, co zgodnie
z nasz¹ dzisiejsz¹ ocen¹ bêdzie dla nas wówczas
obowi¹zkiem, pamiêtaj¹c jednoczeœnie o tym, ¿e
uchwalenie tego aktu prawnego wcale nie zwalnia
nas z myœlenia o tym, ¿e to jest proces, to nie jest
zdarzenie, które dzisiaj siê zakoñczy, to jest pewien
proces, który byæ mo¿e bêdzie wymaga³ dalszej in-
gerencjiwprzysz³oœci.Niemniej jednakbardzodziê-
kujê za bardzo konstruktywn¹ dyskusjê na ten te-
mat, prowadzon¹ w komisji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytania.
Pan senator Bender zadaje pytanie.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze, to chyba jednak nie w pana
gestii s¹ sprawy paszportowe, lecz w gestii Mini-
sterstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Prawda?

(Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw
Informatyzacji i £¹cznoœci Wojciech Wiewiórow-
ski: Tak jest.)

W³aœnie. Mnie ci¹gle ciekawi, czy ministerstwo
wie – mo¿e i pana instytucjê powinno to zaintere-
sowaæ – w których krajach paszporty maj¹ naj-
pierw wpisan¹ Uniê Europejsk¹, a póŸniej nazwê
danego pañstwa. Zdaje siê, ¿e dotyczy to nielicz-
nych krajów i my nale¿ymy tu do pionierów, jeœli
nie jesteœmy unikalni w tym wzglêdzie. Dziêkujê.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Ja mo¿e wyjaœniê. Jestem sekretarzem Komi-
tetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci, ale jednoczeœnie jestem dyrektorem
Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych i Administracji, które – jak
s³usznie twierdzi pan senator – odpowiedzialne
jest równie¿ za kwestie zwi¹zane z paszportami.
Z tym ¿e, tak jak ju¿ wczeœniej by³o to wyjaœniane,
to jest kwestia, która pozostaje poza zakresem tej
ustawy. Pamiêtajmy o tym, ¿e to jest ustawa o sy-
stemie informacji wizowej, wizowym systemie in-
formacji, czyli systemie, który nazywa siê VIS,
a nie jest to ustawa o wizach. To nie jest ustawa,
która dotyczy wiz, wiêc nie s¹ tu rozwa¿ane kwe-
stie wizowe, tylko kwestie informacji o tym, kto
otrzyma³ wizê.

Prawd¹ jest to, ¿e je¿eli chodzi o wygl¹d pol-
skich paszportów, to jest to kwestia ustalana rów-
nie¿ w ramach obowi¹zków ministra w³aœciwego
do spraw administracji i ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych. Z tego, co mi wiadomo,
opracowanie dotycz¹ce wygl¹du paszportów zo-
sta³o przygotowane podczas przeprowadzania
ostatnich zmian w systemach paszportowych.
W krajach cz³onkowskich wygl¹da to bardzo ró¿-
nie. Co jest bardzo wa¿ne, to fakt, ¿e tak napraw-
dê wygl¹d paszportu o niczym nie decyduje. Pra-
wd¹ jest jednak, ¿e paszport, który my posiada-
my, udowadnia, ¿e jesteœmy obywatelami polski-
mi, i udowadnia równie¿ nasze uprawnienia oby-
watela Unii Europejskiej.

(Senator Ryszard Bender: Tak, ale i poddañ-
stwo wzglêdem Unii.)

Nie u¿ywa³bym sformu³owania „poddañstwo”.
Przypominam, ¿e instytucje zajmuj¹ce siê obs³u-
g¹ konsularn¹ w innych krajach œwiata nie maj¹
obowi¹zku obs³ugiwania Polaków, je¿eli Polska
posiada przedstawicielstwo konsularne na tere-
nie tego kraju, jest to obowi¹zek naszego kraju,
ale maj¹ taki obowi¹zek w sytuacji, w której Pol-
ska nie posiada przedstawicielstwa w danym kra-
ju. Je¿eli polski obywatel znajdzie siê w kraju,
w którym nie ma polskiej placówki dyplomatycz-
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nej, ale jest placówka dyplomatyczna innego kra-
ju Unii Europejskiej, wówczas ta placówka ma
obowi¹zek udzielenia odpowiedniej pomocy. Mie-
liœmy tu bardzo niedobry przyk³ad, jeszcze sprzed
naszego wst¹pienia do Unii Europejskiej, doty-
cz¹cy takiego dzia³ania w trakcie konfliktu w Al-
banii na pocz¹tku naszego wieku, ale jednoczeœ-
nie s¹ bardzo dobre przyk³ady dzia³ania tej samej
zasady w momencie wyst¹pienia tsunami w Azji
Po³udniowo-Wschodniej, kiedy okaza³o siê, ¿e
jest tam wielu obywateli krajów Unii Europej-
skiej, które nie posiadaj¹ tam swoich przedstawi-
cielstw, a stosuj¹c paszport unijny mogli uzyskaæ
pomoc od tych krajów, które mia³y swoje przed-
stawicielstwa w krajach danego obszaru.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Kolejne pytanie, pan senator Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym nawi¹zaæ do art. 1 pktu 4, w którym

jednym z podpunktów jest wpis dotycz¹cy tego, ¿e
dane, które bêd¹ wprowadzane do systemu, po-
winny byæ zgodne z prawem, dok³adne i aktualne.
Powiedziano nam, i¿ to jest akcent, który ma
wszystkich bardzo rozwa¿nie nastawiæ do tego,
aby tak siê sta³o. Pytanie moje dotyczy s³owa „ak-
tualne”. Proszê powiedzieæ, co to znaczy. Je¿eli or-
gan wyst¹pi o dane, to przez jaki czas uwa¿a siê,
¿e s¹ to aktualne dane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz
Komitetu Rady Ministrów
do spraw Informatyzacji
i £¹cznoœci
Wojciech Wiewiórowski:

Zacznê od pierwszego sformu³owania, o któ-
rym wspomnia³ pan senator. Rzeczywiœcie pod-
czas posiedzenia komisji tematem dyskusji by³o
to, dlaczego znajduje tu siê na pierwszy rzut oka
nadmiarowy przepis, który mówi o tym, ¿e organy
powinny byæ uwa¿ne w swoim dzia³aniu i powin-
ny postêpowaæ zgodnie z prawem. Przecie¿ to jest
zupe³nie oczywiste. Prawd¹ jest jednakowo¿ rów-
nie¿ to, ¿e ten organ, który jest odpowiedzialny za
dzia³anie systemu informacyjnego Schengen, nie
jest organem odpowiedzialnym za wpis, który jest
dokonywany, czyli za samo wprowadzenie da-

nych. W zwi¹zku z tym jest to podkreœlenie roli te-
go organu, który wprowadza dane i który tak na-
prawdê odpowiada za wprowadzone dane.

Je¿eli chodzi o aktualnoœæ wprowadzanych da-
nych, to s¹ tu wskazania, które pojawiaj¹ siê
w podrêcznikach dla poszczególnych s³u¿b, i od-
nosz¹ siê one do poszczególnych rodzajów wpi-
sów, które te podmioty… Przepraszam, nie powi-
nienem u¿ywaæ s³owa „s³u¿by”, bo przecie¿ s¹ to
równie¿ s¹dy czy prokuratura. Zatem w odniesie-
niu do odpowiednich podmiotów, które dokonuj¹
wpisów, s¹ odpowiednie rozwi¹zania przewidzia-
ne pod k¹tem tego, z jakich obecnie korzystaj¹
przepisów. Ta aktualnoœæ, nie da siê ukryæ – co
jest zreszt¹ kolejnym przyk³adem odniesienia siê
do roli poszczególnych organów dokonuj¹cych
wpisów – jest oceniana pod k¹tem tego, co mówi¹
o aktualnoœci przepisy dotycz¹ce tej instytucji,
a pañstwo doskonale zdajecie sobie sprawê, ¿e te
przepisy w przypadku Policji i s¹dów wygl¹daj¹
nieco inaczej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, do dyskusji mówionej, ¿e siê

tak wyra¿ê, nikt siê nie zapisa³. Pan senator Ra-
choñ z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ komisje przedstawi³y odmienne

wnioski, proszê Komisjê Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej oraz Komisjê
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o usto-
sunkowanie siê i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê bardzo przedstawicielom Komitetu
Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i £¹cz-
noœci za obecnoœæ podczas omawiania tego pun-
ktu posiedzenia.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komorni-
kach s¹dowych i egzekucji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 751,
a sprawozdanie komisji w druku nr 751A.

Pan senator Jan Rulewski jest sprawozdawc¹
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku, ¿e umo¿liwia mi
pan przedstawienie sprawozdania z prac komisji
nad t¹ trudn¹ spraw¹, jak¹ jest ustawa o zmianie
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ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji. Ta
ustawa powsta³a z inicjatywy rz¹du, nastêpnie
doœæ d³ugo procedowana by³a w Sejmie, gdzie,
z góry informujê, przesz³a niemal jednog³oœnie,
przy kilku g³osach wstrzymuj¹cych siê. Teraz,
zgodnie z procedur¹, przed Senatem stoi zadanie
podjêcia stosownej uchwa³y.

W pracach komisji udzia³ bra³o kilkoro senato-
rów, przedstawiciel rz¹du, dzia³u legislacyjnego
oraz przedstawicielstwo samorz¹du komorników
i aplikantów komorniczych. Nie da siê ukryæ, ¿e ta
kolejna istotna nowelizacja ustawy – kolejna, po-
niewa¿ poprzednie mia³y miejsce w 2004 r.,
w 2007 r. – budzi emocje zw³aszcza w œrodowis-
kach komorniczych. Mo¿e od tego zacznê relacjo-
nowaæ przebieg posiedzenia komisji.

Przedstawiciele œrodowisk komorniczych uwa-
¿ali rozwi¹zania zawarte w tej ustawie za niespra-
wiedliwe. Podstawowy zarzut stawiany tej usta-
wie dotyczy³ ust. 7-10 dodawanych do starego
art. 49, moc¹ których wprowadzono miarkowanie
wysokoœci op³aty stosunkowej pobieranej od
d³u¿ników, a w pewnym przypadku równie¿ od
wierzycieli. Przedstawiciele œrodowisk uwa¿ali, ¿e
uregulowania, które z mocy prawa umo¿liwiaj¹
d³u¿nikom wystêpowanie z wnioskiem do s¹du
o zmniejszenie wysokoœci p³at pobieranych z kon-
ta, naruszaj¹ ich pozycjê materialn¹ w ten oto
sposób, ¿e nie mog¹ oni zaplanowaæ swoich do-
chodów. Przedstawiciele uwa¿aj¹, ¿e ich nak³ad
pracy mo¿e zostaæ przez s¹d zinterpretowany nie-
sprawiedliwie. Jak wiadomo, w zapisach propo-
nowanej ustawy jest, ¿e s¹d mo¿e zmniejszyæ te
op³aty, uwzglêdniaj¹c nak³ad pracy komornika
lub sytuacjê maj¹tkow¹ b¹dŸ dochodow¹ d³u¿ni-
ka. Zdaniem przedstawicieli œrodowisk komorni-
czych to oznacza, ¿e ich trud w³o¿ony w prowadze-
nie postêpowania i pobieranie op³at, w wrêcz œci-
ganie d³u¿ników na rzecz wierzycieli, nie zostanie
doceniony. Jeœli zaœ chodzi o element poboru op-
³aty z konta, to przedstawiciele tych œrodowisk
uwa¿aj¹, ¿e to by³a decyzja arbitralna, a wysokoœæ
op³aty zmniejszonej do 8% wartoœci, wobec do-
tychczas obowi¹zuj¹cej op³aty w wysokoœci 15%
wartoœci, nie jest adekwatna do nak³adu pracy
i nie stwarza poczucia stabilnoœci zawodowej.

To w wielkim skrócie, bo zastrze¿enia tych œro-
dowisk dotyczy³y równie¿ u¿ywania przez zastêpcê
komornika pieczêci zastêpowanego komornika,
który z ró¿nych powodów, od zawieszenia a¿ do na-
turalnej œmierci, nie wykonuje obowi¹zków. By³o
jeszcze kilka innych zastrze¿eñ. Niemniej osi¹ dys-
kusji by³ ten s³awetny stary art. 49 ust. 1 i 7–10.

Zdaniem rz¹du ustawa by³a konieczna, po
pierwsze, z uwagi na fakt, ¿e inwentaryzowa³a te
wszystkie zmiany, które mia³y miejsce od 2007 r.,
czyli od ostatniej nowelizacji, do czasu obecnego.
Chodzi wiêc o uregulowanie zagadnieñ zwi¹za-

nych z absencj¹ komornika w danym rewirze z po-
wodów niezale¿nych, o sprawy zg³oszeñ… I to by³a
pierwsza, powiedzmy, dyrektywa dla rz¹du, która
nakazywa³a podjêcie tej inicjatywy.

Po drugie, o czym ju¿ wspomnia³em i nie
chcia³bym siê powtarzaæ, intencj¹ rz¹du by³o to,
aby stosunek miêdzy wierzycielem, d³u¿nikiem
a komornikiem przybra³, powiedzia³bym, spo³eczny
wyraz. Najlepiej zilustrowa³ to któryœ z sêdziów
w trakcie prac komisji, kiedy powiedzia³, ¿e rz¹d
stan¹³ na podobnym stanowisku, jakie jest opisa-
ne w anegdocie o tym, ¿e ³ódk¹ p³ynie wilk, koza
i kapusta. Chodzi przecie¿ o to, ¿eby ta ³ódka do-
p³ynê³a do drugiego brzegu. Nie mo¿na wiêc wybi-
jaæ zêbów wilkowi czy targaæ kozy za brodê. Nie
mo¿e te¿ zgin¹æ, przez to wszystko, kapusta. Rz¹d
zatem uwa¿a, ¿e ten w³aœnie artyku³ jest elemen-
tem swoistej równowagi w zakresie istnienia pew-
nego procesu na rynku. Bo przecie¿ nie da siê
ukryæ, ¿e to nie jest tylko postêpowanie s¹dowe. To
jest pewien proces spo³eczny czy gospodarczy, któ-
ry mo¿e wp³ywaæ na utrzymywanie siê na rynku
¿ywio³ów: przedsiêbiorczoœci, uczciwoœci i prawa.

I wreszcie trzeci zakres zagadnieñ, których ure-
gulowaniem kierowa³ siê rz¹d, przekazuj¹c do
Sejmu tê inicjatywê, która dzisiaj jest w Senacie.
Chodzi o uregulowanie zagadnieñ organizacji sa-
morz¹du komorniczego. Czêœæ tych przepisów
w dzisiejszym stanie rzeczy umieszczona by³a
w ustawie, czêœæ zaœ w rozporz¹dzeniach. Zda-
niem rz¹du, nale¿a³o te niezwykle wa¿ne sprawy
uregulowaæ za pomoc¹ ustawy, poprzez stworze-
nie odpowiednich instytucji, mo¿liwoœci odwo³añ,
procesu nadzoru s¹dowego.

W trakcie dyskusji senatorowie zg³osili w³aœci-
wie jedn¹ poprawkê. Ta poprawka zmierza³a do
z³agodzenia skutków os³awionego art. 49 ust. 10
w ten oto sposób. Powo³uj¹c siê na orzeczenie Try-
buna³u Konstytucyjnego, bo te sprawy te¿ rozpa-
trywaliœmy… Z³agodzenie polega³oby na tym, ¿e
wnioskodawca, czyli d³u¿nik, owszem, móg³by
wnosiæ o obni¿enie wysokoœci op³aty stosunko-
wej, jednak¿e w wyj¹tkowych sytuacjach. To jest
pierwsze stwierdzenie zapisane w tej poprawce.
I drugie: wielkoœæ redukcji tych op³at nie powinna
byæ wiêksza ni¿ 50%. Z tego tytu³u wywi¹za³a siê
polemika, ale rz¹d podtrzymywa³ swoje stanowis-
ko. Inni senatorowie, choæ to grono by³o nieliczne,
uwa¿ali, ¿e ta formu³a, formu³a poddania tego
procesu s¹dowi, daje tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e nie bê-
dzie arbitralnej ingerencji, nie bêdzie dzia³ania
tylko na korzyœæ jednej ze stron, a strony s¹ trzy,
zatem sporów mo¿e byæ kilka. Z tej racji ci senato-
rowie opowiadali siê te¿ za stanowiskiem rz¹du,
zw³aszcza ¿e to stanowisko uzyska³o, jak powie-
dzia³em, konsensus w izbie sejmowej. W efekcie
dosz³o do g³osowania z udzia³em trzech senato-
rów: jeden odda³ g³os za poprawk¹, dwóch wstrzy-
ma³o siê od zajêcia stanowiska. Wobec tego teraz
rzeczywiœcie staje przed Wysok¹ Izb¹ dylemat, ¿e-
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by rozstrzygn¹æ to, co byæ mo¿e niezbyt reprezen-
tatywnie przedstawi³a Wysoka Komisja. Ale ca³a
komisja, po pierwsze, uzna³a, ¿e ustawa jest po-
trzebna, konieczna, i po drugie, opowiedzia³a siê
za jej przyjêciem.

Jeœli pan marsza³ek zgodzi siê, a myœlê, ¿e to
nie bêdzie oprotestowane, na tym skoñczê swoje
sprawozdanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ale tak w ogóle, to pan senator jeszcze nie skoñ-
czy, poniewa¿ s¹ co najmniej dwa pytania.

Pan senator Knosala i pan senator Bisztyga.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania. Pierwsze jest zwi¹zane ze

sk³adem komisji dyscyplinarnej. Do komisji
dyscyplinarnej ma wejœæ dwudziestu dwóch
cz³onków spoœród kandydatów zg³oszonych,
w liczbie trzech, przez radê ka¿dej izby komorni-
czej. Izb komorniczych jest w Polsce jedenaœcie,
a zatem mog¹ one zg³osiæ trzydziestu trzech
kandydatów, spoœród których ma byæ wybra-
nych dwudziestu dwóch cz³onków komisji. Moje
pytanie jest takie, czy by³o intencj¹ wniosko-
dawcy to, ¿eby ka¿da taka izba mia³a w komisji
reprezentanta. Sam wybór dwudziestu dwóch
spoœród trzydziestu trzech tego nie zapewnia
i mo¿e siê zdarzyæ, ¿e parê izb nie bêdzie mia³o
reprezentantów.

I jeszcze pytanie te¿ trochê z tym zwi¹zane.
Przepis projektu mówi, ¿e w razie odwo³ania
cz³onka komisji przed up³ywem kadencji jej sk³ad
mo¿e zostaæ uzupe³niony. Nie sprecyzowano je-
dnak w tym projekcie krêgu osób, z jakiego ma to
uzupe³nienie nast¹piæ. Czy to znaczy, ¿e weŸmie
siê pod uwagê ju¿ wczeœniej zg³oszone te trzydzie-
œci trzy propozycjê, czy te¿ ewentualnie poprosi
siê o dodatkowe propozycje do tego uzupe³nienia?
To drugi element, z którego sk³ada siê pierwsze
pytanie.

Drugie pytanie dotyczy art. 49, czyli tego miar-
kowania. Tam mamy te 15% i 8%, trzeba by je-
dnak dopowiedzieæ, ¿e ta stawka nie mo¿e byæ ni¿-
sza ni¿ jedna dziesi¹ta wysokoœci przeciêtnego
wynagrodzenia miesiêcznego, a nawet jeszcze
w okreœlonych przypadkach ten dolny limit mo¿e
byæ obni¿ony do jednej dwudziestej przeciêtnego
wynagrodzenia miesiêcznego. I teraz mia³bym py-
tanie dotycz¹ce w³aœnie tych dolnych granic. Czy
s¹d miarkuj¹c wysokoœæ op³aty egzekucyjnej, bê-
dzie zwi¹zany wskazanymi dolnymi limitami
ustawowymi, t¹ jedn¹ dziesi¹t¹ czy nawet jedn¹
dwudziest¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê teraz odpowiedzieæ na to pytanie, a dwa
nastêpne bêd¹ ju¿ po³¹czone.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê bardzo.
Pytania zrozumia³e, Panie Senatorze, aczkol-

wiek sugeruj¹, ¿eby autorzy siê wypowiedzieli.
Bardzo zapraszam przedstawicieli rz¹du, ¿eby
przejêli czêœæ odpowiedzi.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, Panie
Senatorze, ale na razie czekamy na przedstawi-
ciela rz¹du.)

Tak, ale ¿eby przejêli w stosownym czasie, Pa-
nie Marsza³ku.)

Ja myœlê, ¿e to pierwsze pytanie, jakkolwiek
dwucz³onowe, jest jednak spójne. A poniewa¿ de-
mokracja w³aœciwie zabrania stosowania in-
strukcji sejmikowych, jak to mia³o miejsce w tra-
dycji Polski szlacheckiej, i ¿adna izba, która re-
prezentuje pewn¹ wspólnotê, nie mo¿e byæ zbio-
rem kawa³ków, przyjmowanie, ¿e ka¿da okrêgowa
izba musi mieæ swojego reprezentanta by³oby ka-
wa³kowaniem demokracji. PóŸniej musielibyœmy
jeszcze przyj¹æ parytety, coœ takiego jak to, o co te-
raz walcz¹ panie, i w gruncie rzeczy demokracja
zatraci³aby swój uniwersalny charakter reprezen-
towania spo³ecznoœci. Sta³aby siê izb¹ korporacji,
czy to terenowych czy to p³ciowych, czy to jeszcze
jakichœ innych, byæ mo¿e pokoleniowych. W tym
sensie ja opowiada³bym siê za tak¹ logik¹, ¿e jest
nadmiar kandydatów, spoœród kandydatów wy-
bieramy takich, którzy najlepiej bêd¹ s³u¿yli i re-
prezentowali samorz¹d komorniczy.

Jeœli chodzi o limit, to jest to te¿ dodatkowa in-
gerencja w dotychczasowe ustalenia ustawy. Li-
mit, przy którym mo¿na nawet przyj¹æ, ¿e ta op³a-
ta nie bêdzie mniejsza ni¿ 130 z³ i nie bêdzie wiêk-
sza ni¿ 10 tysiêcy z³, jest podyktowany oczywiœcie
wzglêdami spo³ecznymi, gdy¿ uwa¿a siê, ¿e na-
k³ad pracy, skoro dotyczy to pobierania z konta,
jest nieproporcjonalnie ma³y w stosunku do
osi¹gniêtych efektów. I nie o to w³aœciwie chodzi,
przed czym bronili siê komornicy. Chodzi tu o pe-
wn¹ równowagê, o to, ¿eby d³u¿nika nie wdeptaæ
w ziemiê, ¿eby on jednak d³ug sp³aca³, bo taki jest
przecie¿ g³ówny interes wierzyciela. To wierzyciel
straci, d³u¿nik jest tym, który ma zobowi¹zanie,
a komornik zaledwie poœrednikiem. St¹d regula-
cja najni¿szej i najwy¿szej stawki. Ja myœlê, ¿e
s¹d bêdzie niestety zwi¹zany t¹ kwot¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Bisztyga i potem pan senator
Kraska.

Proszê bardzo, pytania.
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Senator Stanis³aw Bisztyga:

Muszê powiedzieæ, ¿e jestem pod wra¿eniem
niezwykle barwnego uzasadnienia pana sprawo-
zdawcy. Chcia³bym nawi¹zaæ do tej anegdoty i za-
pytaæ, czy by³ pan uprzejmy ogl¹daæ znakomity
film pod tytu³em „Komornik” i tê znakomit¹ krea-
cjê aktorsk¹. Je¿eli tak, a na pewno tak, to
chcia³bym zapytaæ, czy ta ustawa, zdaniem pana
sprawozdawcy, bêdzie zapobiegaæ tym patolo-
giom, które g³ówny bohater prezentowa³ w pier-
wszej czêœci filmu. Czy mo¿e spowoduje cudowne
nawrócenie i wewnêtrzn¹ przemianê ca³ego œro-
dowiska i poszczególnych komorników? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jako kryteria obni¿enia op³aty
opiniowana ustawa okreœla nak³ad pracy komor-
nika lub sytuacjê maj¹tkow¹ wnioskodawcy oraz
wysokoœæ jego dochodów. To jest, doskonale wie-
my, tak strasznie trudne do okreœlenia, ¿e bêdzie
powodowa³o, w moim przekonaniu, kolejne nie-
pokoje i kolejne niekoñcz¹ce siê spory.

Pytanie nastêpne, trzecie…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale w tym

drugim, jaki by³ element pytajny?)
(Senator Jan Rulewski: Czy bêd¹ spory?)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy bêd¹

spory, czy nie, tak?)
Czy bêd¹, Panie Marsza³ku, i kto bêdzie to roz-

strzyga³, bo w moim przekonaniu, otwieramy pe-
wien…Tak du¿o jest tam niedookreœleñ, ¿e bar-
dzo bojê siê, ¿e bêdzie to bardzo sporne, chyba ¿e
bêd¹ kolejne rozporz¹dzenia wykonawcze.

I teraz wprowadzenie mo¿liwoœci ubiegania
siê przez kandydata o powo³anie tylko na jedno
stanowisko komornika s¹dowego, nie tak jak
obecnie na stanowisko w jednym rewirze ko-
morniczym. Czy to u³atwi dostêp do zawodu, czy
utrudni?

Chcia³bym te¿ zapytaæ, choæ to mo¿e faktycz-
nie jest pytanie do przedstawiciela rz¹du, czy
ten piêkny, przez jednych kochany, przez in-
nych znienawidzony, zawód komornika jest za-
wodem wymieraj¹cym czy przysz³oœciowym.
Czy jeszcze za mojego ¿ycia on zniknie w ogóle
z rubryki zawodów, czy te¿ bêdzie siê œwietlanie
rozwija³? Bardzo proszê pana o ocenê na pod-
stawie tych doœwiadczeñ i tej pracy, któr¹ komi-
sja wykona³a.

Naturalne jest, ¿e poszczególne œrodowiska siê
niepokoj¹. Kiedy mówimy o notariuszach, niepo-
koj¹ siê notariusze, kiedy mówimy o adwokatach,
niepokoj¹ siê adwokaci. Prosi³bym o refleksjê, Pa-
nie Senatorze Sprawozdawco. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To jest ca³a seria pytañ. Proszê od razu odpo-
wiadaæ.

Senator Jan Rulewski:

Dziêkujê bardzo.
Tak, jest w tym jedno stwierdzenie, które mu-

szê odwzajemniæ, powiedzia³bym, z kurtuazj¹. Ma
pan, Panie Senatorze, przesadne wyobra¿enie
o tym, ¿e senator Rulewski nadmiernie obcuje
z kultur¹, ogl¹daj¹c zw³aszcza du¿o filmów. Tego
filmu nie…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pytanie fil-
mowe uniewa¿nia pan, Panie Senatorze.)

Tak, uniewa¿niam. Nie widzia³em tego filmu,
nie mia³em na razie kontaktu z komornikiem, ale
wiele s³ysza³em o tym, wiele czyta³em i trochê
wiem. Jak powiedzia³em, rzeczywiœcie jest to
proces trudny. Ustawa reguluje stosunki miêdzy
trzema stronami, jeszcze rzuconymi, ¿e tak po-
wiem, na p³aszczyznê gospodarki rynkowej.
I myœlê, ¿e tak¹ krótk¹ odpowiedzi¹ bêdzie to, na
co chyba wszyscy siê zgodzili podczas tej dysku-
sji w komisji praworz¹dnoœci. Mianowicie ta
ustawa powstaje jako zlepek kolejnych ingeren-
cji i w pewnych momentach nie przystaje do go-
spodarki rynkowej, która coraz bardziej zrywa
ró¿ne pêta, coraz bardziej staje siê anonimowa.
No niestety, kryzys jeszcze pog³êbia te zjawiska,
których ta ustawa nie jest w stanie obj¹æ. S³u-
szne jest przekonanie, ¿e powinno siê si¹œæ i na-
pisaæ tê ustawê od nowa, a nie dokonywaæ nowe-
lizacji, bo ró¿ne zrywki, które maj¹ miejsca, nie
najlepiej s³u¿¹ ró¿nym œrodowiskom. Mój pogl¹d
oczywiœcie jest taki – i to jest kolejna anegdota –
¿e w Polsce mamy m¹dr¹ g³owê, czyli s¹dy, ale
sfera zamiatania po s¹dach, czyli egzekucji,
w wielu przypadkach jest niewystarczaj¹ca.
I w tym sensie chcia³bym to przekonanie komor-
ników, ¿e nie nale¿y os³abiaæ ich w³adzy, podzie-
liæ. Ale oczywiœcie powtarzam: jedynym moty-
wem dzia³ania nie powinny byæ zyski jednej ze
stron.

Teraz odniosê siê do tego, czy na dzia³aniu tej
ustawy zyska ca³e spo³eczeñstwo, bo bêdzie zwiê-
kszony nap³yw do œrodowiska komorniczego.
Chodzi³o o zastrze¿enie dotycz¹ce tego, ¿e tylko
jeden komornik… Nie, w tej chwili komorników
w danym rewirze mo¿e byæ kilku. Wierzyciel mo¿e
sobie wybraæ komornika. To nie podlega dyskusji.
Ministerstwo poda³o, ¿e z wczeœniejszych danych
wynika, i¿ jest nap³yw na stanowiska komorni-
ków. Jest oko³o jedenastu kandydatów na jedno
stanowisko. Ustawa wprowadza pojêcie stano-
wiska komornika. Zatem zarzuty dotycz¹ce nie-
rentownoœci zawodu, tego, ¿e ta ustawa ma j¹ nie-
jako pog³êbiæ, zredukowaæ dochody komorników,
zdaniem ministerstwa s¹ nie w pe³ni uzasadnio-
ne. Rentownoœæ, której co prawda nikt w Polsce
nie bada, mierzy siê liczb¹ rezygnacji, a takich re-
zygnacji w minionych dwóch, trzech latach nie
by³o. A wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e nawet jeœli to nie
jest rentowne, to jest satysfakcjonuj¹ce. Zamia-
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rem ustawodawcy jest to, ¿eby liczba komorników
wzros³a, poniewa¿ wzrasta liczba spraw.

Trzecie pytanie, które zada³ pan senator, jest
bardzo istotne. Chodzi o liczbê sporów, liczbê
spraw. Mo¿e pog³êbiê trochê to zagadnienie, jeœli
pan senator siê zgodzi. Pad³o zastrze¿enie, ¿e
wprowadzenie instytucji wnioskodawcy – ona zre-
szt¹ by³a, tylko nie najlepiej uregulowana, sprzecz-
nie z konstytucj¹ – mo¿e spowodowaæ nap³yw
wniosków. Dodajmy, ¿e tu nie ma ¿adnych ograni-
czeñ, tak¿e finansowych. Wystarczy byæ d³u¿ni-
kiem, z³o¿yæ wniosek do s¹du, ¿eby s¹d podj¹³
dzia³ania. Chodzi o sprawy dotkliwe dla d³u¿nika
a¿ do bólu. Niektórzy uczestnicy tej dyskusji sza-
cowali, ¿e tych spraw jest oko³o piêciuset tysiêcy,
ministerstwo siê broni³o, mówi¹c, ¿e w dotychcza-
sowym systemie, który nazywa³ siê skarg¹, by³o
dwadzieœcia trzy tysi¹ce spraw. Pana pytanie jest
w rzeczywistoœci pytaniem o sprawnoœæ systemu
komorniczego, mierzon¹ redukcj¹ liczby sporów,
a nie jej powiêkszaniem. Rz¹d uwa¿a, ¿e to roz-
wi¹zanie jest wystarczaj¹ce. Jak powtarzam, jest
to w pewnym sensie droga w nieznane, nie wyklu-
cza siê chyba tutaj pewnej modyfikacji, chocia¿by
przez wprowadzenie jakiegoœ progu finansowego
w przypadku sk³adaniu pozwu. Zasada miarkowa-
nia przyjêta w ró¿nych systemach ustawowych,
miêdzy innymi w podatkach, gdzie jest mo¿liwoœæ
umorzenia, nawet urzêdniczego, jest przyjêta.
I z tego tytu³u jest to poszerzenie praw obywatela,
w tym przypadku d³u¿nika. Przepraszam, je¿eli nie
na wszystkie pytania odpowiedzia³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Kraska, proszê bardzo.
Czy s¹ jeszcze chêtni do zadawania pytañ? Tak,

pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo, zaczyna pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, w omawianej ustawie zosta³y

skreœlone przepisy nakazuj¹ce ministrowi spra-
wiedliwoœci weryfikowanie z udzia³em Policji
wniosków kandydatów na komorników s¹do-
wych. Czy w tej chwili taka weryfikacja bêdzie siê
odbywa³a? Je¿eli tak, to w jaki sposób? Mówiê
o kandydatach na komornika s¹dowego.

I chcia³bym jeszcze wróciæ do pytania, które ju¿
pad³o, dotycz¹cego dolnej op³aty od d³u¿nika, któ-
ra mia³aby wynosiæ 1/10 œredniej krajowej. Jak
wiemy, teraz œrednia krajowa to jest oko³o 3 ty-
si¹ce z³, czyli ta op³ata wynosi³aby oko³o 300 z³.
Czasem egzekucje komornicze dotycz¹ d³ugów
w wysokoœci 100-200 z³. Czy nie jest to absurdal-
ne, ¿eby op³ata komornicza by³a wy¿sza od kwoty

windykacji? Czy nie uwa¿a pan, ¿e w jakiœ sposób
trzeba by to zmieniæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Andrzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Jak wygl¹da w ramach mo¿liwoœci wnoszenia
za¿alenia i kosztów postêpowania sytuacja osób
zwolnionych od kosztów, tych, którym s¹d przy-
zna³ prawo ubogich?

(Senator Jan Rulewski: Ubogich?)
Chodzi o zwolnienie od kosztów. Czy to roz-

ci¹ga siê na postêpowanie komornicze?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Rezygnacja z weryfikacji. Myœlê, ¿e rezygnacja
administracji z weryfikacji, jakby nie by³o elementu
w³adzy s¹downiczej, to jest pewien element demo-
kratyzacji. Jest to zgodne z rozwojem demokracji.

Op³ata d³u¿nika. Jak rozumiem, pañska tros-
ka jest zwi¹zana z tym, czy te op³aty s¹ wystarcza-
j¹ce. Myœlê, ¿e tak. To nie jest tak, ¿e to s¹ indywi-
dualne dzia³ania w ka¿dej sprawie, mo¿na tu mó-
wiæ o pewnym hurcie. Komornik dzia³a zbiorczo,
hurtowo, podejmuje, ¿e tak powiem, dzia³ania
zbiorowe. I wtedy ta op³ata jest, zdaniem osób,
które objête by³y postêpowaniami, wystarczaj¹ca.
Powtarzam, ¿e ona wynosi 240 z³.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale pytanie,
Panie Senatorze dotyczy³o tego, czy ona nie jest za
du¿a w niektórych przypadkach, bo ona jest wiêk-
sza od kwoty…)

Aha, przepraszam, nie zrozumia³em. Tutaj w³aœ-
nie przyjêto, ¿e jest wartoœæ sta³a pewnych dzia³añ,
takich jak dostarczenie listu ze zwrotnym poœwiad-
czeniem odbioru, informacji o wizytcie w s¹dzie czy
te¿ ustalenie adresu. St¹d takie przekonanie. Byæ
mo¿e pan senator zasugerowa³ siê stwierdzeniem, ¿e
dotyczyæ to bêdzie osób objêtych ustaw¹ o promocji
zatrudnienia,mówi¹c¹oœwiadczeniachubezpieczo-
nych. Pragnê wyjaœniæ, ¿e to w³aœciwie jest zapis, jak
okreœli³ minister, porz¹dkowy. On nie obejmie tych
osób, bo op³aty pobierane od tych osób s¹ z mocy
prawa niemo¿liwe do œci¹gniêcia. Egzekucja komor-
nicza, jeœli chodzi o œwiadczenia z Funduszu Pracy,
mniejsze ni¿ najni¿sze wynagrodzenie, nie jest mo¿-
liwa. Za chwilê zreszt¹ bêdziemy mówili o ustawie
o pomocy spo³ecznej, gdzie s¹ œwiadczenia spo³ecz-
ne. Wykluczamy mo¿liwoœæ ingerencji komorniczej
w te œwiadczenia. Byæ mo¿e pañskie s³uszne zanie-
pokojenie t¹ spraw¹ by³o tym spowodowane.

Panie Senatorze, wniosek o zmniejszenie kwoty
nie jest p³atny.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana ministra Zbigniewa Wronê, repre-

zentuj¹cego Ministerstwo Sprawiedliwoœci, i za-
praszam do przedstawienia stanowiska rz¹du.

Jak rozumiem, pan minister bêdzie z nami
podczas omawiania kilku najbli¿szych punktów.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Tak, Panie Marsza³ku. Dziêkujê za udzielenie
g³osu.

Bêdê mia³ przyjemnoœæ uczestniczenia w pracy
nad trzema kolejnymi punktami porz¹dku obrad.
Dziêkujê za takie ustalenie porz¹dku, które po-
zwoli mi niejako skumulowaæ moje uczestnictwo
w dzisiejszych obradach Wysokiej Izby.

Przechodzê do meritum. Projekt, który jest
przedmiotem obrad Wysokiej Izby, zosta³ ju¿
omówiony, wiêc ja nie bêdê siê odnosi³ do szczegó-
³ów. Odniosê siê tylko do tych kwestii, które – jak
widaæ na podstawie dyskusji i pytañ – budzi³y naj-
wiêksze zainteresowanie. Rzeczywiœcie ten pro-
jekt jest efektem kilkuletnich doœwiadczeñ obo-
wi¹zywania tej ustawy. G³ówne kwestie maj¹ cha-
rakter porz¹dkuj¹cy, uzupe³niaj¹cy. Jest tam
doœæ istotna kwestia konstytucyjna, poniewa¿
postêpowanie dyscyplinarne nie powinno byæ re-
gulowane w aktach ni¿szego rzêdu, to jest materia
ustawowa. To dotyczy bezpoœrednio praw i obo-
wi¹zków, sytuacji prawnej cz³owieka, wiêc si³¹
rzeczy musi to byæ uregulowane w ustawie. I to siê
w³aœnie w tym projekcie dzieje. Zatem jedna spra-
wa to postêpowanie dyscyplinarne.

Druga sprawa, która budzi chyba najwiêksze
zainteresowanie, to zmiany w zakresie zasad
ustalania wysokoœci op³at egzekucyjnych w spra-
wach o egzekucjê œwiadczeñ pieniê¿nych. Chcê
powiedzieæ, ¿e projekt rz¹dowy rzeczywiœcie doœæ
szeroko wprowadza tak¹ mo¿liwoœæ. Jako przed-
stawiciel rz¹du popieram tê instytucjê jako tak¹.
Oczywiœcie jesteœmy gotowi do dyskusji w celu
ewentualnego jej ulepszenia, jednak co do zasady
zgodnie z projektem rz¹dowym ta instytucja jest
popierana przez rz¹d.

Przypomnê tylko, ¿e je¿eli chodzi o system
op³at egzekucyjnych, mamy tu do czynienia z pe-
wnymi wiod¹cymi regu³ami. 15% to jest podsta-
wowa stawka op³aty, nie mniej ni¿ 1/10 wyegzek-
wowanego œwiadczenia, a 8% to stawka w stosun-
kowo prostych, jak siê wydaje, sytuacjach egze-
kucji, na przyk³ad z wynagrodzenia, z innych
œwiadczeñ, ze œwiadczeñ emerytalnych czy ze
œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej. W odniesieniu do
tych wyliczonych w ustawie, stosunkowo pro-
stych typów egzekucji, które co do zasady nie po-

ci¹gaj¹ tak wysokich kosztów po stronie komorni-
ka, jest to stawka 8% i te¿ nie mniejsza ni¿ 1/10.
Zwrócê uwagê na to, ¿e w tym systemie Sejm
wprowadzi³ istotn¹ zmianê, polegaj¹c¹ na obni¿e-
niu do 1/20 minimalnej kwoty op³aty w przypad-
ku stawki 8% dotycz¹cej tych prostszych sposo-
bów egzekucji. Osobiœcie w czasie wyst¹pienia
sejmowego, nawet przed samym g³osowaniem,
ju¿ podczas trzeciego czytania, opowiada³em siê
przeciwko tej zmianie, jednak Wysoka Izba zade-
cydowa³a inaczej. Z pokor¹ przyjmujemy tê decyz-
jê, aczkolwiek stanowisko ministra sprawiedliwo-
œci by³o takie, ¿eby tej stawki nie ruszaæ, gdy¿ rz¹d
zaproponowa³ instytucjê du¿o dalej id¹c¹, pole-
gaj¹c¹ na mo¿liwoœci indywidualnego miarkowa-
nia wysokoœci op³aty egzekucyjnej na podstawie
wniosku z³o¿onego przez d³u¿nika do s¹du, i za-
proponowa³ pewne kryteria, które powinny byæ
uwzglêdniane, wœród nich nak³ad pracy komorni-
ka, sytuacja maj¹tkowa d³u¿nika, a tak¿e ta trze-
cia kwestia, o której mówi³ pan senator. To s¹ te
kwestie, które powinny byæ brane pod uwagê. Wy-
daje siê, ¿e tak daleko id¹ca mo¿liwoœæ obni¿ania
tych op³at wystarczy, dlatego nie przewidywaliœ-
my dodatkowych zmian.

Nie przewidywaliœmy równie¿ ¿adnych ograni-
czeñ… Od razu odniosê siê mo¿e do poprawki, któ-
ra zosta³a zg³oszona na posiedzeniu komisji, doty-
cz¹cej minimalnej wysokoœci op³aty, któr¹ s¹d
móg³by okreœliæ na skutek tego wniosku, czyli pe-
wnych granic, w jakich s¹d móg³by siê poruszaæ,
orzekaj¹c o obni¿eniu. Otó¿ zdaniem rz¹du, je¿eli
decydujemy siê na tak daleko id¹ce rozwi¹zanie –
bo to jest naprawdê daleko id¹ce rozwi¹zanie – to
trzeba przyznaæ, przy tym nie ma potrzeby ukry-
waæ, ¿e budzi ono pewne obawy, tak, taka stosun-
kowa ³atwoœæ siêgania po ten œrodek budzi pewne
obawy o to, czy nie zostaniemy zalani tego typu
wnioskami – je¿eli jednak ju¿ siê na coœ takiego de-
cydujemy, to s¹d nie powinien byæ skrêpowany
w ocenie, czy na przyk³ad nak³ad pracy komornika
rzeczywiœcie jest taki, ¿e mo¿e to byæ mniej ni¿ po-
³owa, czy te¿ po³owa to jest ta minimalna kwota.
S¹d powinien mieæ tak¹ mo¿liwoœæ. I nie ba³bym
siê tego, ¿e to bêdzie zero. Mówiê o tym, bo w trak-
cie debaty sejmowej pojawi³o siê stwierdzenie, ¿e
mo¿e to byæ zero. Nie mo¿e byæ zero, bo przecie¿ to
jest praca, a za ka¿d¹ wykonan¹ pracê, za wszyst-
kie czynnoœci, za trud w³o¿ony w egzekucjê nale¿y
siê op³ata. Pozostaje oczywiœcie kwestia jej wyso-
koœci, ale mówienie o tym, ¿e to mo¿e byæ zero, jest
nielogiczne, bo skoro zosta³y wykonane czynnoœci,
to jakaœ op³ata, adekwatna do nak³adu pracy, po-
winna byæ przez s¹d przyznana. Jesteœmy oczywi-
œcie gotowi na debatê na temat ewentualnego
ulepszenia i doprecyzowania tej instytucji, ale nie
w tym kierunku, aby zakreœlaæ te minima, tak jak
zosta³o to zaproponowane w czasie posiedzenia
komisji, owe 50%, które znalaz³o siê chyba w po-
prawce zg³oszonej przez pana senatora Cichonia.
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I teraz mo¿e jeszcze parê s³ów… Pan senator,
pan sprawozdawca Rulewski – bardzo dziêkujê,
Panie Senatorze – bardzo wnikliwie zaprezento-
wa³ te wêz³owe problemy, z którymi boryka siê na-
sza egzekucja komornicza. Chcia³bym tylko po-
wiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o sk³ad komisji dyscypli-
narnej, to komisja ta liczy dwudziestu dwóch
cz³onków, wybieranych, powo³ywanych przez
Krajow¹ Radê Komornicz¹ spoœród kandydatów
zg³oszonych przez radê ka¿dej izby komorniczej
w liczbie trzech z grona komorników bêd¹cych
cz³onkami danej izby. Zatem Krajowa Rada Ko-
mornicza spoœród trzydziestu trzech komorników
zg³oszonych przez rady ka¿dej z izb powo³uje
dwudziestu dwóch na cz³onków komisji dyscypli-
narnej.

Pad³o te¿ pytanie o to, czy przy miarkowaniu
przez s¹d op³aty komorniczej na skutek wniosku
d³u¿nika obowi¹zuj¹ minimalne, dolne granice
wysokoœci op³aty egzekucyjnej. Otó¿ wed³ug Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci, moim zdaniem rów-
nie¿, nie obowi¹zuj¹, bo to w³aœnie ta instytucja
ma byæ pewnym wentylem bezpieczeñstwa, tym
mechanizmem, który umo¿liwi s¹dowi okreœlenie
op³aty poni¿ej granic wynikaj¹cych bezpoœrednio
z przepisów. Mo¿na siê oczywiœcie zastanawiaæ,
czy nie wprowadziæ tu pewnej modyfikacji, ale wo-
bec kszta³tu, w jakim zosta³o to uchwalone przez
Sejm, nale¿y powiedzieæ, ¿e zgodnie z prawd¹,
z brzmieniem przepisu uchwalonego przez Sejm,
to nie obowi¹zuje.

Chcê siê teraz odnieœæ do kapitalnej kwestii,
podniesionej przez pana senatora Rulewskiego,
czy komornik ma przed sob¹ perspektywê, czy to
jest, a mo¿e bêdzie, zawód zamieraj¹cy. Muszê po-
wiedzieæ, ¿e nic nie wskazuje na to, aby to by³ za-
wód zamieraj¹cy, ale to nie jest niczym z³ym. Z jed-
nej strony mo¿na powiedzieæ, ¿e du¿o jest d³ugów,
które nie s¹ p³acone dobrowolnie, rzeczywiœcie to
jest niedobre zjawisko, ale z drugiej strony œwiad-
czy to o intensywnoœci obrotu, o tym, ¿e zas¹dza-
nych jest bardzo du¿o ró¿nych œwiadczeñ. Si³¹ rze-
czy, je¿eli jest du¿o wyroków, zas¹dzanych jest du-
¿o œwiadczeñ, to w ka¿dym pañstwie jakiœ procent,
nie jest to nic dziwnego, musi podlegaæ egzekucji
komorniczej. Na pewno nie nale¿y siê z tego cie-
szyæ, bo idealne by³oby takie pañstwo, w którym
ludzie p³aciliby swoje d³ugi dobrowolnie, ale wtedy
to i s¹dy nie by³yby potrzebne, bo nale¿a³oby uzna-
waæ roszczenia drugiej strony i p³aciæ dobrowolnie.
Niestety, wiemy, ¿e tak w ¿adnym realnym spo³e-
czeñstwie nie by³o i nie bêdzie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Firmy windyka-
cyjne robi³yby interes.)

By³oby bardzo Ÿle, gdyby tak dotkliwa dla oby-
watela dzia³alnoœæ zosta³a oddana firmom windy-
kacyjnym. Komornik jest w pewnym sensie samo-
dzielnym podmiotem, dzia³a na w³asny rachunek

i wa¿ne jest to, ¿eby op³aty komornicze pozwala³y
mu na rentownoœæ, bo dziêki temu pañstwo nie
musi ze swojej kiesy finansowaæ tej dzia³alnoœci.
Nigdy jednak pañstwo nie mo¿e zrezygnowaæ z te-
go, aby œciœle nadzorowaæ prawid³owoœæ, legal-
noœæ, zgodnoœæ z podstawowymi zasadami pra-
worz¹dnoœci, dzia³alnoœci w takim stopniu w³ad-
czej, w jakim stopniu w³adcza jest dzia³alnoœæ ko-
mornika. Tak ¿e mamy tu do czynienia z trudnym
problemem, bo z jednej strony pañstwo zrezygno-
wa³o z finansowania ca³oœci tej dzia³alnoœci,
a z drugiej strony rezerwuje sobie mo¿liwoœæ
sprawowania daleko id¹cego nadzoru, zapewnia-
j¹cego praworz¹dnoœæ dzia³ania tych komorni-
ków, którzy, mimo ¿e s¹ podmiotami prywatnymi,
s¹ wyposa¿eni w atrybut pe³nienia funkcji pañ-
stwa, dzia³aj¹, realizuj¹c funkcje pañstwowe.

Chcê tu powiedzieæ, ¿e liczba komorników –
w pewnym stopniu poczytujê to sobie za osobisty
sukces – w ci¹gu niespe³na dwóch lat, a w zasa-
dzie w ci¹gu ubieg³ego roku, wzros³a o sto czter-
dzieœci osób. Chcê przypomnieæ, ¿e przez poprze-
dnie dziesiêæ lat, do grudnia 2007 r., liczba ko-
morników wzros³a o siedemdziesiêciu. Czyli
w ci¹gu dziesiêciu lat – siedemdziesiêciu,
a w ci¹gu niespe³na dwóch lat – stu czterdziestu.
A wiêc przyrost jest du¿y. Ma to spowodowaæ
okreœlone konsekwencje, je¿eli chodzi o skutecz-
noœæ dzia³añ komorników, i wyeliminowaæ tych,
którzy bêd¹, nie chcê powiedzieæ „nieuczciwi”,
ale.. Chodzi o to, by dzia³aæ tak korzystnie wzglê-
dem wierzycieli, jak to bêdzie mo¿liwe w warun-
kach konkurencji. Od kilku lat jest mo¿liwoœæ wy-
boru komornika, dlatego te¿ ten przyrost jest tu-
taj uzasadniony. Ale to nie jest tak, ¿e na ka¿de
stanowisko jest po kilku kandydatów. Pan sena-
tor wymieni³ liczbê jedenaœcie. Zdarzaj¹ siê takie
przypadki, takie przypadki te¿ s¹, ale to jest rzad-
kie. Na piêædziesi¹t og³oszonych w ostatnich mie-
si¹cach wolnych stanowisk komorniczych – cho-
dzi o to pierwsze og³oszenie, bo jest publiczne
og³oszenie o takich wolnych stanowiskach – na
piêtnaœcie stanowisk nie zg³osi³ siê nikt. Oczywi-
œcie my w takim wypadku zamieszczamy og³osze-
nie po raz drugi, trzeci i na ogó³ znajdujemy wtedy
chêtnych. Jednak w przypadku pierwszego og³o-
szenia – na piêtnaœcie stanowisk nikt siê nie zg³o-
si³. W 2009 r., kiedy og³oszono, ¿e jest sto czter-
dzieœci szeœæ wolnych stanowisk, w siedmiu przy-
padkach nie zg³osi³ siê nikt nawet po trzecim og³o-
szeniu o wolnym stanowisku komorniczym. Tak
¿e oczywiœcie generalnie jest tak, ¿e nie brakuje
kandydatów, jest po kilka osób na jedno miejsce,
ale te¿ nie zawsze i nie wszêdzie tak siê dzieje.

Wysoki Senacie! Koñcz¹c swoje wyst¹pienie,
chcia³bym prosiæ Wysok¹ Izbê o uchwalenie tej
ustawy w kszta³cie zgodnym z uchwalonym przez
Sejm, mo¿e z pewnymi zmianami, które dotycz¹
w³aœnie, tu proszê o rozwa¿enie, tej granicy, tej je-
dnej dziesi¹tej czy jednej dwudziestej przy oœmiu
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procentach. Jesteœmy oczywiœcie gotowi do usz-
czegó³owieñ zwi¹zanych z tymi instytucjami, któ-
re s¹ tutaj zawarte. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, s¹ ju¿ pytania. Ja zadam pyta-
nie jako pierwszy, potem senator Knosala, sena-
tor Gogacz i senator Andrzejewski.

Senator Marek Zió³kowski:

Ja chcê wróciæ do pytania dotycz¹cego tych wy-
borów. Skoro ma byæ dwudziestu dwóch z trzy-
dziestu trzech, po trzech z ka¿dej kasy komorni-
czej, to czy nie mo¿na by wprowadziæ takiej zasa-
dy, ¿e ka¿da musi byæ reprezentowana przez co
najmniej jednego? Wtedy to pytanie, które zg³a-
sza³ pan senator Knosala… Wtedy w³aœciwie pro-
blem by³by rozwi¹zany.

Drugie pytanie – nie wiem, czy to nie wchodzi
w zakres danych osobowych… Jakie s¹ dochody
komorników w stosunku do œredniej krajowej?
Czy ma pan, Panie Ministrze, jakiekolwiek infor-
macje na ten temat? To jest pytanie… Drugie py-
tanie, pana senatora Knosali… Po³¹czymy je w ta-
kim razie.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym wróciæ do tej sprawy miarkowania.

Otó¿ przede wszystkim to miarkowanie by³o ju¿
kiedyœ zapisane w ustawie i dopiero nowelizacja
w po³owie 2007 r. to znios³a. I tutaj chcia³bym za-
pytaæ, jak, historycznie rzecz bior¹c, na przyk³ad
za 2006 r.… Czy mamy jakieœ dane co do tego, jaki
odsetek postêpowañ koñczy³ siê z³o¿eniem wnios-
ku do s¹du o obni¿enie op³aty? Moglibyœmy bazo-
waæ na jakichœ danych historycznych, bo jednak
to mia³o miejsce. Druga sprawa, trochê z tym
zwi¹zana. Pan minister zdaje siê sam powiedzia³
o zalaniu s¹dów takimi wnioskami. Poniewa¿ na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e tych wniosków mo¿e byæ
wiêcej, to czy owo zwiêkszenie obci¹¿enia s¹dów
bêdzie realizowane w ramach dotychczasowych
obowi¹zków, czy te¿ przewiduje siê wiêksze œrod-
ki finansowe, czy nowe etaty? Kolejna sprawa
w³aœciwie te¿ ju¿ by³a omawiana, ale chodzi mi
o upewnienie siê. Czy z³o¿enie do s¹du wniosku
o obni¿enie op³aty egzekucyjnej bêdzie siê wi¹za³o
z jak¹œ op³at¹ manipulacyjn¹ wnoszon¹ przez
wnioskodawcê d³u¿nika, czy te¿ ka¿dy ma prawo
z³o¿yæ wniosek bez jakichkolwiek op³at? I takie
fundamentalne pytanie, które bazuje raczej na
odczuciu… Czy faktycznie zasadne mo¿e byæ sta-
nowisko œrodowiska komorników, i¿ po wprowa-

dzeniu tej ustawy, szczególnie jeœli chodzi o ob-
szar miarkowania, niektóre kancelarie komorni-
cze mog¹ mieæ nawet problemy finansowe? To jest
jakby jeden kompleks takich drobnych pytañ.

Kolejna sprawa oczywiœcie te¿ dotyczy tego za-
gadnienia, ale w nieco szerszym ujêciu. Otó¿ zer-
kn¹³em do raportu Banku Œwiatowego, w którym
jest mowa o tym, ¿e w Polsce dochodzenie trwa
œrednio osiemset trzydzieœci dni. Jesteœmy, nie-
stety, na koñcu listy krajów europejskich. Na
szczêœcie W³osi s¹ jeszcze gorsi, bo potrzebuj¹ a¿
tysi¹ca dwustu dni. W Polsce czas trwania ca³ej
tej procedury rozk³ada siê mniej wiêcej w ten spo-
sób, ¿e wniesienie pozwu i dorêczenie to jest dzie-
wiêædziesi¹t dni, czas potrzebny na przeprowa-
dzenie procesu i wydanie orzeczenia to jest piêæ-
set osiemdziesi¹t dni, a sama egzekucja orzecze-
nia to sto szeœædziesi¹t dni. Mam krótkie pytanie.
Jak w œwietle przedstawionych danych, a szcze-
gólnie tych stu szeœædziesiêciu dni, nale¿y oceniæ
funkcjonowanie systemu egzekucji komorniczej
w Polsce? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo.
Bêdê siê stara³ odpowiedzieæ na te pytania po

kolei.
Jeœli chodzi o kwestiê powo³ywania komisji

dyscyplinarnej, to powiem szczerze, ¿e nie widzê
¿adnego bezpoœredniego zwi¹zku kompetencji,
funkcji komisji dyscyplinarnej z zasad¹ gwaran-
tuj¹c¹, ¿e ka¿da rada izby komorniczej mia³aby
tam jakichœ przedstawicieli. A do tego by zmierza-
³o, jak rozumiem, to pytanie. Nie wiem, czemu
mia³oby to s³u¿yæ. Komisja dyscyplinarna wy-
pe³nia swoje funkcje wobec wszystkich komorni-
ków, którzy wykonuj¹ ten zawód. W innym razie
by³oby tak, jakbyœmy prowadzili wybory kurialne
do Sejmu, czy jakoœ tak, i ka¿de œrodowisko mia-
³oby tam mieæ swoich przedstawicieli. Oczywiœcie
jest…

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ka¿dy okrêg
wyborczy ma.)

…okrêgu wyborczego, ale to jest jednak co in-
nego. S¹ wzglêdy techniczne, które decyduj¹…
Wykonywanie mandatu nie jest zwi¹zane wol¹
wyborców danego okrêgu. Pose³ jest reprezentan-
tem ca³ego spo³eczeñstwa i mo¿e zajmowaæ siê
wszystkimi kwestiami, wszystkich grup spo³ecz-
nych i wszystkich okrêgów wyborczych, woje-
wództw i innych jednostek podzia³u terytorialne-
go. Podobnie jest tutaj. Bêd¹c powo³anym do ko-
misji dyscyplinarnej, pe³ni siê funkcjê nie w imie-
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niu tego œrodowiska regionalnego, z którego siê
pochodzi, ale w imieniu ca³ej korporacji, w imiê
pewnego porz¹dku, ³adu prawnego, który powi-
nien panowaæ. I ja myœlê, ¿e nawet by³oby z³e
i prowokowa³oby pewne niepotrzebne rozwa¿ania
wi¹zanie w sensie genetycznym sposobu wykony-
wania tych wa¿nych kompetencji w zakresie dys-
cyplinarnym z tym œrodowiskiem, które zg³osi³o
swoich przedstawicieli. Rodzi³oby to byæ mo¿e pe-
wne zobowi¹zania, przynajmniej jeden spoœród
tej trójki wiedzia³by, ¿e musi zostaæ cz³onkiem ko-
misji. To by mog³o prowadziæ do bardzo niekorzy-
stnych sytuacji os³abiaj¹cych zaufanie do bez-
stronnoœci, obiektywizmu cz³onka komisji dys-
cyplinarnej. Komisje dyscyplinarne to s¹ pewne-
go rodzaju s¹dy, w sensie ogólnym, i tutaj nie-
zwykle istotne s¹ wszelkie gwarancje bezstronno-
œci i obiektywizmu. A tego typu zasada, jak myœlê,
sz³aby raczej w poprzek… nie sprzyja³aby tej gwa-
rancji. A wiêc to jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia – na pewno bardzo ciekawy te-
mat dla wszystkich, bo kr¹¿¹ na ten temat mity –
to dochody komorników. Muszê powiedzieæ tak:
nie mam najnowszych danych, aczkolwiek pod-
j¹³em starania, aby te dane uzyskaæ. Zwróci³em
siê do ministra finansów o analizê na podstawie
PIT i o przedstawienie pewnych szacunków. Po-
siadam pewne szacunkowe dane, równie¿ oparte
na wyliczeniach ministra finansów, ale z po³owy
obecnej dekady, która w³aœnie dobiega koñca,
czyli z 2005 r. Wtedy wyliczono œredni roczny do-
chód – roczny, podkreœlam – kancelarii komorni-
czej, a nawet komornika na 536 tysiêcy z³. Œredni
miesiêczny dochód to 44 tysi¹ce 700 z³. Przy czym
bardzo ró¿nie siê to kszta³towa³o, je¿eli chodzi
o regiony kraju. Na przyk³ad w województwie po-
morskim by³o to 65 tysiêcy 494 z³ miesiêcznie –
mówimy tu o kwotach brutto – a w województwie
podkarpackim by³o to 23 tysi¹ce 369 z³, wiêc po-
naddwukrotnie mniej. Mam te dane w rozbiciu na
poszczególne województwa, ale, tak jak mówiê, s¹
one z po³owy pierwszej dekady XXI w. Podejrze-
wam, ¿e w ci¹gu miesi¹ca bêdê mia³ bardziej ak-
tualne dane na temat tej kwestii.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ta dynami-
ka w ci¹gu ostatnich lat te¿ by³aby ciekawa.)

Tak.
I chcê powiedzieæ, ¿e w ramach moich kompe-

tencji spotykam siê równie¿ z przedstawicielami
œrodowiska komorniczego i samorz¹du komorni-
czego. Zwracaj¹ uwagê na to – tutaj dotykam kwe-
stii egzekucji niewielkich sum i tej dolnej granicy
op³aty komorniczej – ¿e jednak w du¿ym stopniu
kancelarie funkcjonuj¹ w oparciu o niskie lub
bardzo przeciêtne wysokoœci roszczeñ. Ale to, co
interesuje opiniê publiczn¹, jak podkreœlaj¹ ko-
mornicy, to s¹ oczywiœcie te wielkie sprawy, gdzie
s¹ wielkie dochody. Takie sprawy te¿ s¹. Niemniej

jednak prezentujê, jak mi to przedstawiano
w trakcie wielu rozmów, które mia³em z racji nad-
zoru ministra nad samorz¹dem komorniczym
i spotkañ z tym zwi¹zanych. Mówiono, ¿e zbytnie
obni¿anie tej dolnej granicy mo¿e spowodowaæ
trudnoœci w funkcjonowaniu tych kancelarii, któ-
re dzia³aj¹ w³aœnie w oparciu o ma³e czy te¿ sto-
sunkowo ma³e wierzytelnoœci dochodzone w try-
bie egzekucji.

I ca³a seria pytañ pana senatora Knosali, na-
dal zwi¹zanych z miarkowaniem op³aty komorni-
czej. Pytanie o liczbê wniosków. Otó¿, trudno jest
dzisiaj powiedzieæ, jak to bêdzie w przysz³oœci, je-
œli ta ustawa przesz³aby w tym kszta³cie, w jakim
Sejm j¹ uchwali³. A je¿eli chodzi o przesz³oœæ,
o historiê, to w ci¹gu oko³o trzech lat obowi¹zy-
wania tej instytucji, polegaj¹cej na mo¿liwoœci
¿¹dania obni¿enia op³aty, w trybie skargi na
czynnoœci komornika, co podkreœlam, zg³aszano
takich skarg oko³o czterech tysiêcy rocznie,
a wiêc by³o ich oko³o dwunastu tysiêcy w ci¹gu
tych trzech lat. Ale chcê podkreœliæ, ¿e jednak ta
instytucja by³a umocowana w ramach instytucji
skargi na czynnoœci komornika. Teraz, i to jest
Ÿród³em pewnych obaw co do liczby, czego nie
ukrywam, nie jest to powi¹zane z instytucj¹
skargi na czynnoœci komornika, tylko jest to po
prostu wniosek i to wniosek, który w przeciwieñ-
stwie do skargi nie jest op³acany. Za skargê na
czynnoœci komornika jest niewielka op³ata, chy-
ba 100 z³… Pan dyrektor kiwa g³ow¹, wiêc po-
twierdza. Dobrze pamiêtam. Dziêkujê bardzo. To
jest 100 z³ od skargi. A wniosek rzeczywiœcie
by³by bezp³atny, co te¿ jest Ÿród³em pewnych
obaw Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Czy przewiduje siê jakieœ nowe etaty w zwi¹zku
z tym? Ja myœlê, ¿e liczba piêciuset tysiêcy, która
zosta³a podana, jak pamiêtam, przez przedstawi-
ciela samorz¹du komorniczego na jednym z po-
siedzeñ komisji, chyba jest przesadzona. Takiej
skali siê nie spodziewamy, absolutnie. Jednak li-
czba czterech tysiêcy… Jeœli wzi¹æ pod uwagê to,
co powiedzia³em, czyli ¿e to bêdzie bez ¿adnej
op³aty i bez powi¹zania z instytucj¹ skargi na
czynnoœci komornika, to nale¿y oczekiwaæ, ¿e to
bêdzie jednak wiêcej ni¿ cztery tysi¹ce, i to nawet
du¿o wiêcej. Czy wszyscy? Tu te¿ mia³bym w¹tpli-
woœci. Niemniej jednak rzeczywiœcie jest to przed-
miotem obaw. Ale nie przewidujemy ¿adnych no-
wych etatów na rozpoznawanie tych spraw. Bê-
dzie to nastêpowaæ w ramach normalnych obo-
wi¹zków s¹du, który orzeka w tych sprawach.

Czy mo¿e byæ zasadne stanowisko komorni-
ków dotycz¹ce tego, ¿e niektóre kancelarie mog¹
mieæ k³opoty? Powiedzia³em ju¿, ¿e rzeczywiœcie
s¹ mi przekazywane takie sygna³y, i¿ obni¿enie tej
dolnej granicy, zw³aszcza przy stosunkowo nis-
kich wysokoœciach wierzytelnoœci, mo¿e byæ Ÿród-
³em k³opotów finansowych pewnej grupy kance-
larii komorniczych.
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Jeœli chodzi o raport Banku Œwiatowego, to
muszê powiedzieæ, ¿e oczywiœcie mo¿na trochê
polemizowaæ z pewn¹ metodologi¹ tych szacun-
ków – czy to jest rzeczywiœcie osiemset trzydzieœci
dni. Ale w skali oœmiuset trzydziestu dni sto
szeœædziesi¹t dni na egzekucjê to na pewno nie
jest wynik, który by zadowala³, z ca³¹ pewnoœci¹.
Te zmiany miêdzy innymi maj¹ s³u¿yæ usprawnie-
niu tego postêpowania, ale na taki czas trwania
postêpowania egzekucyjnego sk³ada siê wiele
czynników. To jest w ogóle szerszy problem. Pola-
cy, z ró¿nych wzglêdów, reguluj¹ drog¹ finansow¹
znacznie mniej swoich zobowi¹zañ, ni¿ inne naro-
dy, które rozwija³y siê w warunkach dobrobytu,
budowania gospodarki rynkowej, demokracji
przez wiele lat powojennych. To dotyczy nie tylko
egzekucji niesp³aconych dobrowolnie d³ugów,
trudnoœci w ich wyegzekwowaniu, ale równie¿ do-
tyczy to postêpowañ karnych. Jak popatrzymy na
strukturê kar, to wiêcej jest kar pozbawienia wol-
noœci ni¿ grzywien i s¹ k³opoty z zap³at¹ tych grzy-
wien, wiêc czêstsze jest orzekanie zastêpczej kary
pozbawienia wolnoœci. To s¹ zjawiska wskazuj¹ce
na to, ¿e zarówno stan maj¹tkowy, jak i pewne
przyzwyczajenia w Polsce s¹ takie, ¿e trudniej jest
wyegzekwowaæ karê pieniê¿n¹ czy, szeroko, pew-
n¹ dolegliwoœæ pieniê¿n¹ – czy to bêdzie wierzytel-
noœæ cywilnoprawna, czy kara w sensie grzywny –
ni¿ gdzie indziej. Ale myœlê, ¿e ta sytuacja bêdzie
siê stopniowo zmieniaæ, a zmiany ekonomiczne,
gospodarcze i spo³eczne spowoduj¹, ¿e znalezie-
nie mienia, przedmiotu zaspokojenia przez ko-
mornika… O to bowiem chodzi. Czêsto te d³ugie
postêpowania s¹ w³aœnie spowodowane trudno-
œciami w znalezieniu tego mienia, z którego ko-
mornik móg³by zaspokoiæ wierzyciela czy z które-
go wierzyciel móg³by zostaæ zaspokojony poprzez
komornika. Sytuacja bêdzie siê jednak stopniowo
zmieniaæ. To ju¿ jest zauwa¿alne. Bêdzie ³atwiej
ni¿ by³o w przesz³oœci.

To tyle, Szanowni Pañstwo, Wysoki Senacie, je-
¿eli chodzi o pytania, które zosta³y do tej pory za-
dane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Teraz panowie senatorowie Gogacz i Andrze-
jewski – nastêpna seria pytañ.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, zarówno na etapie nowelizacji
przed 2004 r., jak równie¿ na etapie obecnej no-
welizacji, dotycz¹cej instytucji miarkowania
op³aty stosunkowej, jak¹ mamy w ust. 7–10
art. 49 ustawy, przywo³ywano argument, jakim
jest szczególne znaczenie takiej zmiany dla zak³a-

dów opieki zdrowotnej. Mówi siê o tym, ¿e to jest
argument ministra zdrowia, ¿e to jest opinia mini-
stra zdrowia. Ja nie spotka³em siê z pisemn¹ opi-
ni¹ ministra zdrowia.

Interesuje mnie, jak w szczegó³ach mia³aby siê
ta nowelizacja… Ta nowelizacja bowiem by³a ju¿
wprowadzona w 2004 r. I, co mówi³ senator Kno-
sala, mo¿na by zobaczyæ, czy s¹ efekty w tym za-
kresie, o który ja równie¿ pytam. Chcia³bym wie-
dzieæ, jak w szczegó³ach mia³oby to siê prze³o¿yæ
na publiczne zak³ady opieki zdrowotnej. Czy mia-
³oby to pomóc, czy wprost przeciwnie, mia³oby to
zaszkodziæ tym zak³adom? Zak³ady te poddane s¹
re¿imowi ustawy upad³oœciowej. Art. 4 czy 5, nie
pamiêtam, mówi o tym, ¿e te zak³ady nie mog¹
upaœæ. Zajêcia komornicze dotycz¹ce œrodków
p³atniczych przeznaczonych dla za³ogi, dla praco-
wników… one s¹ pod ochron¹.Chcia³bym jednak
wiedzieæ, czy to mia³oby byæ w interesie wierzycie-
li, bo chyba nie w interesie d³u¿nika, gdy¿ zak³ady
publiczne s¹ bardzo zad³u¿one. Dlaczego niemal
jedynie ten argument jest przywo³ywany w deba-
cie dotycz¹cej tej nowelizacji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Nawi¹zuj¹c do tego pytania, zapytam, czy rz¹d
rozwa¿a³, a je¿eli nie, to dlaczego, szczególne po-
traktowanie d³ugów i wierzytelnoœci podmiotów
u¿ytecznoœci publicznej. Tu chodzi o ogromne
kwoty. Ma miejsce handel wierzytelnoœciami
szpitali, prowadz¹cy do jeszcze wiêkszego ich za-
d³u¿enia z tytu³u op³at i z tytu³u op³at egzekucyj-
nych, z tytu³u egzekucji znacznie wzmagaj¹cej
dzia³ania antybud¿etowe, a dochodz¹ jednoczeœ-
nie odsetki naliczane od zad³u¿eñ. Czy rozwa¿ano
– a je¿eli rozwa¿ano, to dlaczego nie uwzglêdniono
tego w nowelizacji ustawy – nie tyle uszczuplenie
dochodów komorniczych, ale przejêcie w jakimœ
sensie tych d³ugów? Jest to problem dosyæ wa¿ki,
nawi¹zujê do tego, o co pyta³ mój poprzednik.

A teraz pytanie szczegó³owe, dotycz¹ce spraw-
noœci legislacyjnej. Panie Ministrze, w artykule,
k t ó r ego z r es z t¹ do t yc z¹ ju¿ poprawk i ,
w ust. 1 w art. 49, tê ni¿sz¹ granicê op³aty okreœla
siê na 1/20 i nie wiêcej ni¿ dziesiêciokrotn¹ wyso-
koœæ przeciêtnego wynagrodzenia. Ale dlaczego
nie nowelizuje siê nastêpnego ust. 2? Tam pozo-
staje 1/10, tam jest 5% wartoœci, ale 1/10 prze-
ciêtnego wynagrodzenia. Tak wiêc tam jest 5%,
a nie 8%, czyli jest ni¿szy próg op³aty za œwiadcze-
nie do wyegzekwowania, i nie mniej ni¿ 1/10 tego
wynagrodzenia, czyli dolny próg jest bardzo wyso-
ki. Czym to siê t³umaczy? Czy to jest przeoczenie,
czy to jest celowe? Bo obni¿a siê stawkê podsta-
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wow¹, a jednoczeœnie podwy¿sza siê stawkê mini-
maln¹. To jest takie pytanie systemowe. Mnie to
w ka¿dym razie ciekawi, bo jakiœ pomys³ musia³
tu byæ, no chyba ¿e jest to przeoczenie.

Nastêpne pytanie. Czy w³aœciwe jest u¿ycie
w ust. 10 dodawanym do art. 49 s³owa „uwzglê-
dniaj¹c”, zamiast „oceniaj¹c”? Bo tam jest napi-
sane, ¿e po rozpoznaniu wniosku s¹d mo¿e,
uwzglêdniaj¹c nak³ad pracy komornika, obni¿yæ
wysokoœæ op³at. Czy w zwi¹zku z tym, gdy jest wy-
¿szy nak³ad pracy komornika, to uwzglêdnia siê
go i tym bardziej obni¿a siê op³atê? No bo taki jest
logiczny sens tego. Chyba powinno tu byæ nie
„uwzglêdniaj¹c”, a „oceniaj¹c w szczególnoœci”.
Chodzi tu o nik³y nak³ad pracy komornika. Wtedy
siê obni¿a op³aty, a nie wtedy, kiedy siê uwzglê-
dnia nak³ad pracy. Obni¿a siê op³aty, jak nie ma
wystarczaj¹cego nak³adu.

By³o te¿ pytanie, czy nie nale¿a³o – bo niew¹t-
pliwie jest ogromne przeci¹ganie w postêpowaniu
nie tylko egzekucyjnym, ale równie¿ s¹dowym,
prokuratorskim, w ogóle w ca³ym wymiarze spra-
wiedliwoœci i systemie egzekwowania prawa, to
przeci¹ganie w nieskoñczonoœæ to jest piêta achil-
lesowa polskiego systemu egzekwowania prawa –
w odniesieniu do wynagrodzenia zastosowaæ bo-
dŸca szybkoœci postêpowania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o pytania pana senatora Goga-

cza… Ten przepis w art. 49 dotyczy nie, co pod-
kreœlam, z góry okreœlonej kategorii d³u¿ników,
tylko pewnych cech, bo tu jest odwo³anie do na-
k³adu pracy komornika, sytuacji maj¹tkowej
wnioskodawcy, wysokoœci jego dochodów, a nie
do pewnej kategorii. Gdybyœmy wyodrêbnili za-
k³ady opieki zdrowotnej, to nara¿alibyœmy siê na
zarzut niekonstytucyjnoœci, po prostu wprowa-
dzenia nierównoœci wobec prawa. Ka¿dy d³u¿nik,
który znajdzie siê w takiej sytuacji, o jakiej mowa
w art. 49, bêdzie móg³ z tej instytucji skorzystaæ.
Jednak z punktu widzenia pewnych zasad funda-
mentalnych, konstytucyjnych nieprawid³owy
by³by taki zabieg, ¿e powiedzielibyœmy, ¿e na
przyk³ad tylko zak³ady opieki zdrowotnej i jeszcze
ktoœ mog¹ z tego skorzystaæ, ¿e stworzylibyœmy
jak¹œ listê. Ze spo³ecznego punktu widzenia sy-
tuacja zak³adów opieki zdrowotnej na pewno by³a
pewnym asumptem do tego, aby wprowadziæ tê

instytucjê. I powiem wiêcej: uzasadnienie powo-
³uje siê na to dlatego, ¿e zawsze w uzasadnieniu
chce siê zobrazowaæ dan¹ potrzebê spo³eczn¹ po-
przez odwo³anie siê do konkretnych sytuacji, któ-
re mia³y miejsce. Wiemy, ¿e ta sytuacja nie jest ró-
¿owa i wiele zak³adów ma takie problemy. Chodzi-
³o tutaj o umo¿liwienie im podniesienia poziomu
œrodka ochrony prawnej w sytuacji, gdyby uzna-
³y, ¿e ze wzglêdu na te okolicznoœci naliczane
op³aty, które niejako automatycznie wynikaj¹
z przepisów, s¹ za wysokie. Na pewno by³ to wa¿ny
element, ale w ¿adnym wypadku nigdy, na ¿a-
dnym etapie postêpowania nie by³o zamiarem ani
Ministerstwa Sprawiedliwoœci, ani rz¹du jakieœ
wyspecyfikowanie takiej sztywnej kategorii pod-
miotów, które by z tego korzysta³y czy mog³y ko-
rzystaæ. Ka¿dy d³u¿nik, który siê znajdzie w tej sy-
tuacji, ka¿dy, na tych samych zasadach, bêdzie
móg³ z tej instytucji skorzystaæ.

Czy to pomo¿e zak³adom? Na pewno instytucja
jest pomyœlana jako instytucja, z której mo¿e sko-
rzystaæ d³u¿nik, bo op³aty komornicze s¹ potr¹ca-
ne z tej kwoty, która zostanie œci¹gniêta. Si³¹ rze-
czy d³u¿nik, gdyby uda³o mu siê skutecznie sko-
rzystaæ z tego œrodka, p³aci³by mniej. Tak wiêc od-
powiedŸ jest taka, ¿e oczywiœcie w pierwszej kolej-
noœci bezpoœrednio korzysta³by z tego d³u¿nik.
Ale poœrednio mo¿e byæ to równie¿ korzystne, bo
nie mówiê, ¿e w ka¿dej sprawie bêdzie korzystne,
dla wierzyciela ze wzglêdu na przyspieszenie wy-
egzekwowania pe³nej kwoty. Po prostu mniejsza
czêœæ tych cz¹stkowych egzekwowanych œwiad-
czeñ trafia³aby do komornika jako op³ata komor-
nicza, wiêcej by³oby przekazywane wierzycielowi.
Tak wiêc poœrednio równie¿ wierzyciel mo¿e z tego
odnieœæ korzyœæ, ale generalnie instytucja ma s³u-
¿yæ ochronie d³u¿ników przed nadmiernymi op³a-
tami egzekucyjnymi w pewnych sytuacjach.

I teraz ca³a seria pytañ pana senatora Andrze-
jewskiego.

Pojawi³a siê w nich bardzo wa¿na kwestia:
szczególne potraktowanie podmiotów u¿yteczno-
œci publicznej. Chcê powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi
o podmioty u¿ytecznoœci publicznej – oczywiœcie
to jest bardzo pojemne pojêcie i mo¿na siê spie-
raæ, co dok³adnie mamy na myœli, jaki jest ich za-
kres – to ich szczególna sytuacja prawna nie mo¿e
naruszaæ pewnych podstawowych zasad równo-
œci wobec prawa wszystkich podmiotów. I raczej
nale¿y siê doszukiwaæ pewnej specyfiki u³atwia-
j¹cej ich dzia³anie w przepisach ustrojowych, któ-
re okreœlaj¹ podstawy prawne tworzenia, ustrój
tych podmiotów, niezale¿nie od tego, czy to bêd¹
stowarzyszenia, czy to bêd¹ fundacje, czy to bêd¹
zak³ady opieki zdrowotnej, czy jakiekolwiek inne
zak³ady administracyjne, muzea, galerie sztuki
itd., itd. To tutaj nale¿a³oby siê doszukiwaæ pew-
nych u³atwieñ uwzglêdniaj¹cych specyfikê ich
dzia³ania i cel, a nie w tych przepisach, które maj¹
drugiego, jak¿e wa¿nego, adresata, to jest wierzy-
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ciela. No bo egzekucja ma s³u¿yæ przede wszyst-
kim zaspokojeniu roszczeñ. I dlatego z tych zasa-
dniczych wzglêdów nie przewidywaliœmy jakiegoœ
wyjêcia spoœród d³u¿ników, którzy mog¹ byæ pod-
dani przepisom egzekucyjnym, jakiejœ specjalnej
z góry okreœlonej kategorii podmiotów u¿yteczno-
œci publicznej i prowadzenia wobec nich egzekucji
na innych zasadach. Ta odpowiedŸ troszeczkê
wi¹¿e siê z odpowiedzi¹, której udzieli³em panu
senatorowi Gogaczowi. Ka¿dy d³u¿nik, który
spe³nia kryteria przewidziane w ustawie, bêdzie
móg³ z tego skorzystaæ, ale nie na tej zasadzie, ¿e
wskazalibyœmy jak¹œ grupê podmiotów, osób
prawnych, którym przys³uguje ta mo¿liwoœæ ni¿-
szej op³aty egzekucyjnej.

Górne stawki – tutaj przypomnê, ¿e…
(Senator Piotr Andrzejewski: Górne i dolne,

chodzi³o zw³aszcza o dolne.)
Je¿eli chodzi o dolne, to ja mówi³em w swoim

wyst¹pieniu, ¿e dolna stawka wynosi³a jedn¹
dziesi¹t¹. Minister sprawiedliwoœci pytany o to,
równie¿ podczas trzeciego czytania, ju¿ przed sa-
mym g³osowaniem, by³ generalnie przeciwko ob-
ni¿aniu tych stawek. Nie by³o to przedmiotem
przed³o¿enia rz¹dowego, wydawa³o siê, ¿e… Cho-
dzi tutaj o zapewnienie op³acalnoœci funkcjono-
wania tych kancelarii, które z ró¿nych wzglêdów
koncentruj¹ siê przede wszystkim na egzekwowa-
niu niskich wierzytelnoœci, a takich kancelarii
jest sporo. I na to wskazuj¹ równie¿ sygna³y z sa-
morz¹du komorniczego.

Chcê przypomnieæ tutaj orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego, który powiedzia³, ¿e je¿eli cho-
dzi o wynagrodzenia, to regulator, czyli ustawo-
dawca, który wprowadza pewne regu³y, nie musi
wykazywaæ, ¿e zapewnia op³acalnoœæ ekonomicz-
n¹ ka¿dej czynnoœci komorniczej czy ka¿dej egze-
kucji. Tak byæ nie musi. Czyli mog¹ byæ czynno-
œci, gdzie komornik nie uzyskuje zysku, ale gene-
ralnie system regulacji musi byæ taki, ¿eby zape-
wnia³ kancelariom komorniczym mo¿liwoœæ uzys-
kiwania odpowiedniego wynagrodzenia, a wiêc
zarobku za wykonywan¹ pracê przy czynnoœciach
egzekucyjnych. I ten przepis spe³nia tê funkcjê,
bo jak za bardzo obni¿ymy tê górn¹ granicê, to bê-
d¹ w¹tpliwoœci, czy przy tak nisko ustawionej dol-
nej granicy op³aty rzeczywiœcie ca³y ten system –
zw³aszcza je¿eli chodzi o kancelarie, które mo¿e
z racji swojego po³o¿enia w takim a nie innym re-
gionie dzia³aj¹ w takim a nie innym otoczeniu
spo³ecznym i gospodarczym i maj¹ wiêcej tych eg-
zekucji drobnych – zapewnia³by te ogólnie przez
Trybuna³ Konstytucyjny rozumiane warunki
op³acalnoœci. Tyle je¿eli chodzi o doln¹ granicê.

Je¿eli chodzi o górn¹ granicê, to tutaj ani
w przed³o¿eniu rz¹dowym, ani w ustawie uchwa-
lonej przez Sejm nie wprowadza siê zmian, czyli
przy tych bardziej pracoch³onnych, trudniejszych

sposobach egzekucji przewidziano górn¹ granicê
nie wy¿sz¹ ni¿ trzydziestokrotn¹ wysokoœæ prze-
ciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego, a przy
tych stosunkowo prostych sposobach egzekucji
ta górna wartoœæ op³aty egzekucyjnej wynosi dzie-
siêciokrotn¹ wysokoœæ przeciêtnego wynagrodze-
nia miesiêcznego.

Chcê powiedzieæ, ¿e na te sposoby egzekucji
nale¿y patrzeæ chyba nie tylko od strony praco-
ch³onnoœci, nak³adu pracy, którego wymagaj¹ od
komornika, ale równie¿ od strony mo¿liwoœci,
które daj¹. Przypomnê, ¿e podstawowa stawka,
8% wartoœci wyegzekwowanego œwiadczenia, do-
tyczy egzekucji wierzytelnoœci z rachunku banko-
wego, wynagrodzenia za pracê, œwiadczenia
z ubezpieczenia spo³ecznego, zasi³ku dla bezro-
botnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium
oraz dodatku szkoleniowego. A zatem, z wyj¹t-
kiem mo¿e rachunku bankowego, najczêœciej s¹
to œwiadczenia okresowe albo takie, które maj¹
funkcjê zapewnienia bie¿¹cego utrzymania tej
osoby i rodziny, której przys³uguj¹. I tutaj, przy
takich œwiadczeniach, ta górna granica, jak siê
wydaje, powinna byæ troszkê ni¿sza ni¿ przy egze-
kucjach na przyk³ad z nieruchomoœci czy z papie-
rów wartoœciowych, czy z innych praw maj¹tko-
wych, których przeznaczeniem nie jest zapewnia-
nie bie¿¹cego utrzymania uprawnionego i jego ro-
dziny. Ja tak bym to widzia³, czyli to zró¿nicowa-
nie nie jest pomy³k¹, jest ono uzasadnione ró¿n¹
funkcj¹ tych praw maj¹tkowych, z których pro-
wadzona jest egzekucja w jednej grupie przypad-
ków i w drugiej.

I wreszcie kwestia legislacyjna. Pan senator
Andrzejewski stawia do rozwa¿enia kwestiê –
i dziêkujê za to – czy w art. 49 ust. 10, który sta-
nowi, ¿e s¹d orzeka w kwestii tego wniosku,
uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci nak³ad pracy ko-
mornika lub sytuacjê maj¹tkow¹ wnioskodaw-
cy oraz wysokoœæ jego dochodów, nie lepiej by³o-
by zamiast wyrazu „uwzglêdniaj¹c” u¿yæ okreœ-
lenia „oceniaj¹c”. Wydaje mi siê, ¿e oba s³owa
by³yby dobre, niemniej mam takie przekonanie,
¿e je¿eli jakaœ kwestia jest poddawana ocenie
i s¹ podane pewne kryteria tej oceny, to raczej
stosuje siê s³owo „uwzglêdniaj¹c”, bo tu nie cho-
dzi o to, ¿e…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie „oceniaj¹c”?)
Chodzi o to, ¿eby uwzglêdniæ te okolicznoœci

przy rozpoznawaniu wniosków, wiêc wydaje mi
siê, ¿e to jest poprawna formu³a. Oczywiœcie, je¿e-
li Biuro Legislacyjne Senatu uzna³oby, ¿e nale¿y
to poprawiæ, to mo¿emy jeszcze wróciæ do tej dys-
kusji, je¿eli bêdziemy mieli tak¹ okazjê, na posie-
dzeniu komisji.

I kwestia bodŸców dotycz¹cych szybkoœci po-
stêpowania. Nie bardzo… Ca³y system prawa cy-
wilnego ma byæ tak skonstruowany, aby zachêcaæ
do tej szybkoœci. Je¿eli chodzi o postêpowanie eg-
zekucyjne, to tutaj to w¹skie gard³o, ¿e tak po-
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wiem, tworz¹ trudnoœci w ustaleniu praw maj¹t-
kowych, z których mo¿na zaspokoiæ roszczenia.
Gdyby to by³o proste, to wszystkie egzekucje
trwa³yby znacznie krócej. Ale podjêto wiele dzia-
³añ, które maj¹ przyspieszyæ ca³e postêpowanie
zwi¹zane z dochodzeniem roszczeñ. Najœwie¿szy
przyk³ad to opisywany szczegó³owo od pocz¹tku
roku nowy tryb postêpowania – elektroniczne po-
stêpowanie upominawcze, które zdecydowanie
przyspiesza w wielu tysi¹cach spraw dochodzenie
roszczeñ. Ale w postêpowaniu egzekucyjnym
trudno zadekretowaæ, aby komornik skoñczy³ je
w jakimœ okreœlonym czasie, bo czêstym proble-
mem jest tu ustalenie praw maj¹tkowych. Ja
przypomnê, ¿e komornik mo¿e przelaæ na swój
rachunek op³atê egzekucyjn¹ w proporcji do
wartoœci œwiadczenia, jak¹ wyegzekwowa³. Jak
on nie wyegzekwuje, to oczywiœcie niczego na
swój rachunek nie przeleje. My nie mamy takiego
systemu, ¿eby trzeba by³o wczeœniej wy³o¿yæ te
koszty, chocia¿ pewne zaliczki mog¹ byæ ¿¹dane
przez komornika, ale to s¹ zaliczki na poczet ko-
sztów tych czynnoœci, które ma wykonaæ, nato-
miast op³aty dla siebie nie mo¿e œci¹gn¹æ ¿adnej,
dopóki nie wyegzekwuje ¿adnej wielkoœci tego
œwiadczenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Trzy sprawy. Po pierwsze, kwestia wysokoœci
tej op³aty miarkowanej. Czy nie nast¹pi pewne
uzale¿nienie komornika od s¹du? Mówiê o takim
niezdrowym uzale¿nieniu. I czy w zwi¹zku z tym
nie bêdzie jakichœ problemów wynikaj¹cych z te-
go powi¹zania?

Po drugie, nie dawniej ni¿ wczoraj do mojego
biura zg³osi³a siê osoba, która przedstawi³a tak¹
sytuacjê, ¿e mia³a jakieœ tam d³ugi, ponad 200 ty-
siêcy z³, te d³ugi sp³aci³a bankowi, natomiast po-
zosta³a czêœæ kosztów, nie wszystkie, ale czêœæ ko-
sztów komorniczych, i komornik 18 lutego wysta-
wia na sprzeda¿ nieruchomoœæ wart¹ blisko
300 tysiêcy z³. Dodam, ¿e skarga na czynnoœæ ko-
mornika w tym zakresie nie zosta³a uznana przez
s¹d, a wiêc 18 lutego odbêdzie siê licytacja. Nie
wiem, jakie tam s¹ d³ugi, mo¿e w granicach 3–5 ty-
siêcy z³, a nieruchomoœæ warta jest 300 tysiêcy z³.

Czy te zmiany zabezpiecz¹ przed takim absur-
dem? To jest zgodne z prawem, niemniej jednak
uwa¿am to za absurd.

Trzecia sprawa to kwestia powi¹zañ genetycz-
nych, jak to pan minister powiedzia³, w mo¿liwo-
œci dostêpu do zawodu. Ja zaobserwowa³em, ¿e
czêsto ten zawód, ¿e tak powiem nie³adnie, jest
przekazywany z pokolenia na pokolenie. Czy ten
zawód dla kogoœ spoza rodziny komornika jest
³atwo dostêpny, czy te¿ te genetyczne uwarunko-
wania s¹ jednak konieczne? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo.
Po kolei. Tak, jak zosta³y zadane pytania, tak

bêdê stara³ siê udzieliæ odpowiedzi.
Czy poprzez instytucjê miarkowania op³aty nie

nast¹pi uzale¿nienie komornika od s¹du? Po-
wiem szczerze, ¿e nie do koñca rozumiem pytanie.
Takie uzale¿nienie nast¹pi w tym sensie, ¿e to s¹d
bêdzie mia³ ostateczne s³owo w tej kwestii, bo je-
dnak wysokoœæ op³aty, któr¹ komornik otrzyma,
bêdzie zale¿a³a od orzeczenia s¹du. Z tym ¿e bê-
dzie siê to dzia³o zgodnie z odpowiedni¹ procedu-
r¹, z uwzglêdnieniem kryteriów wskazanych
w ustawie. Zatem w tym sensie s¹d bêdzie mia³
wp³yw na wysokoœæ kwot, które obecnie, bez tej
instytucji, wynikaj¹ bezpoœrednio z przepisów
prawa. Niezale¿nie od wszystkich okolicznoœci
danego przypadku, przede wszystkim niezale¿nie
od nak³adu pracy komornika, niezale¿nie od sy-
tuacji maj¹tkowej i dochodów d³u¿nika, jest to ta-
ka sama kwota. Ta instytucja s³u¿yæ ma w³aœnie
temu, ¿eby by³a wiêksza elastycznoœæ i adekwat-
noœæ tej op³aty w stosunku do nak³adu pracy
zwi¹zanego z dan¹ egzekucj¹. W tym sensie pew-
ne uzale¿nienie komornika od s¹du nast¹pi, ale
to chyba naturalne. Ilekroæ s¹ jakieœ strony po-
stêpowania s¹dowego, tylekroæ ich sytuacja zale-
¿y od s¹du, od treœci jego orzeczenia. Nie wiem,
czy dobrze zrozumia³em pytanie, ale w tym sensie
instytucja miarkowania op³aty zwiêksza kompe-
tencje s¹du w postêpowaniu egzekucyjnym. Z ca-
³¹ pewnoœci¹.

Kwestia tego konkretnego przypadku, o któ-
rym pan senator mówi³. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e
je¿eli zas¹dzona i uwidoczniona w tytule egzeku-
cyjny, w tytule wykonawczym, nale¿noœæ zosta³a
sp³acona, ale nie zosta³y zap³acone op³aty egzeku-
cyjne, to istnieje oczywiœcie mo¿liwoœæ dalszych
czynnoœci egzekucyjnych w celu œci¹gniêcia tych
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op³at. Jakim innym sposobem komornik uzyska
nale¿ne mu op³aty w sytuacji, kiedy ju¿ dochodzi
do egzekucji? Nie wiem… Zawsze istnieje mo¿li-
woœæ sp³aty tych nale¿noœci bez egzekucji, ale
wtedy pewn¹ aktywnoœæ musi wykazaæ d³u¿nik,
który tê kwotê musi zaoferowaæ. Jeszcze raz pod-
kreœlam: nie mogê do tego przypadku odnieœæ siê
konkretnie, oceniæ go ca³oœciowo i wyczerpuj¹co
na podstawie informacji, które teraz us³ysza³em.
Je¿eli s¹ w tej sprawie jakieœ w¹tpliwoœci, to bar-
dzo proszê o skierowanie pisma. Biuro skarg pod
moim nadzorem bêdzie ten temat bada³o i spraw-
dzimy, jak to wygl¹da³o w tym konkretnym przy-
padku.

U¿y³em sformu³owania „powi¹zania genetycz-
ne” w sensie takim, ¿e… Chodzi³o o komisjê dys-
cyplinarn¹, o to, ¿e genez¹ tego przedstawiciel-
stwa by³oby delegowanie przez dan¹ izbê komor-
nicz¹… Temu by³em przeciwny. Je¿eli jednak
chodzi o powi¹zania rodzinne osób, które s¹ po-
wo³ywane na stanowisko komornika, to muszê
powiedzieæ, ¿e nie ma to najmniejszego znacze-
nia. Kryteria, które stosujemy w praktyce, s¹ na-
stêpuj¹ce: wynik studiów, to znaczy z jakim dyp-
lomem ze studiów ktoœ przychodzi na aplikacjê
komornicz¹, wynik aplikacji, czyli ocena na ko-
niec aplikacji komorniczej – tu mo¿e byæ ró¿nie,
bo istnieje mo¿liwoœæ zaliczania aplikacji sê-
dziowskiej czy prokuratorskiej, ale tak czy inaczej
chodzi najczêœciej o wynik egzaminu na aplikacji
komorniczej, choæ zdarzaj¹ siê przypadki egza-
minów sêdziowskich czy w innych zawodach
prawniczych – i sta¿ pracy w kancelarii komor-
niczej ze szczególnym uwzglêdnieniem pe³nie-
nia funkcji asesora komorniczego. Jest taka
specjalna tabelka, któr¹ siê pos³ugujemy. Te
kryteria, które stosujemy w praktyce, ocenia-
j¹c, kto jest najbardziej przydatny i daje najwiê-
ksz¹ rêkojmie dobrego wykonywania zawodu
komornika… Jest chyba oczywiste, ¿e nie ma
mowy o ¿adnych innych kryteria, zw³aszcza
zwi¹zanych z pokrewieñstwem. Prawid³owoœæ
stosowania przez ministra sprawiedliwoœci tych
kryteriów oceniaæ mo¿e s¹d administracyjny.

Czasami chêtnych do zawodu jest nawet kilka-
naœcie osób i ka¿da z nich ma prawo z³o¿enia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a potem
skargi do wojewódzkiego s¹du administracyjnego
na dan¹ decyzjê, bo to jest decyzja administracyj-
na. Taka decyzja administracyjna o powo³aniu
konkretnej osoby, je¿eli wystêpuj¹ w tej sprawie
inne osoby, konkurenci, musi zawieraæ nie tylko
rozstrzygniêcie, to znaczy zapis, ¿e powo³uje siê
osobê X, ale tak¿e zapis, ¿e odmawia siê powo³a-
nia tej, tej i tej osoby. Nale¿y wiêc wskazaæ osoby,
którym siê odmawia. Uzasadnienie tej decyzji
obejmuje nie tylko wskazanie pozytywnych kryte-
riów przemawiaj¹cych za osob¹, która zosta³a po-

wo³ana, ale i wskazanie powodów, dla których
oceniono, ¿e pozosta³e osoby w mniejszym stop-
niu daj¹ gwarancjê skutecznego, prawid³owego
wykonywania… Chodzi o to, ¿e s¹ po prostu gor-
szymi kandydatami. To musi byæ uzasadnione.
Je¿eli strona podniesie zarzuty co do tego uzasa-
dnienia i s¹d je podzieli, to taka decyzja bêdzie
uchylona. Wtedy, zgodnie ze wskazaniami s¹du,
jeszcze raz przeprowadzamy postêpowanie admi-
nistracyjne, koñcz¹ce siê odpowiedni¹ decyzj¹.
To chyba wszystko.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Chyba na wszystkie pytania pan odpowiedzia³

i pytania zosta³y wyczerpane.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Pierwszy jest pan senator Gorczyca.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zanim z³o¿ê konkretny wniosek, to chcia³bym

powiedzieæ kilka zdañ na temat projektu ustawy
o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i eg-
zekucji. Bêdzie to równie¿ swoistym uzasadnie-
niem tego wniosku.

Przypomnê, ¿e celem ustawy, która jest przed³o-
¿eniem rz¹dowym, jest uzupe³nienie i korekta czê-
œci rozwi¹zañ przyjêtych ustaw¹ z dnia 24 maja
2007 r. o komornikach s¹dowych i egzekucji oraz
niektórych innych ustaw. Propozycje zmian za-
wartych w ustawie mo¿na podzieliæ na kilka grup.

Pierwsza grupa to zmiany o charakterze po-
rz¹dkuj¹cym i uzupe³niaj¹cym. Dotycz¹ one miê-
dzy innymi kwestii pieczêci u¿ywanej przez za-
stêpcê komornika s¹dowego, wskazania kancela-
rii komorniczej w³aœciwej do wykonania czynno-
œci egzekucyjnych w obszarze w³aœciwoœci nowo
utworzonego s¹du rejonowego, usprawnienia
i przyspieszenia procedury obsady wolnego sta-
nowiska komornika s¹dowego, kwestii zawiado-
mienia o utworzeniu kancelarii komorniczej oraz
regulacji dotycz¹cych zawieszania komornika
w czynnoœciach.

Druga grupa to zmiany w zakresie zasad usta-
lania wysokoœci op³at egzekucyjnych w sprawach
o egzekucjê œwiadczeñ pieniê¿nych. Pierwsza
kwestia to obni¿enie wysokoœci op³aty stosunko-
wej w przypadku niektórych sposobów egzekucji.
Te zmiany zawiera art. 49 ust. 1. Katalog sposobu
egzekucji, przy którym obowi¹zuje obni¿ona op³a-
ta stosunkowa, zosta³ uzupe³niony o egzekucjê
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z wierzytelnoœci obejmuj¹cych œwiadczenia
z ubezpieczenia spo³ecznego, zasi³ek dla bezro-
botnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium
oraz dodatek szkoleniowy, wyp³acanych na pod-
stawie przepisów o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. Chodzi o to, aby w sytua-
cjach, w których sposoby egzekucji s¹ proste i nie
wymagaj¹ szczególnego nak³adu pracy komorni-
ka, ta op³ata by³a ni¿sza. Ta op³ata stosunkowa
bêdzie wynosi³a 8% wartoœci wyegzekwowanego
œwiadczenia, a nie jak dotychczas 15% wartoœci
wyegzekwowanego œwiadczenia. Wymienione
sposoby egzekucji nie wymagaj¹ znacznego na-
k³adu pracy komornika, a ich skutki finansowe s¹
dotkliwe dla d³u¿ników, utrzymuj¹cych siê ze sta-
wek zazwyczaj niewysokich œwiadczeñ, takich jak
tutaj wskazane. W takich sprawach op³ata nie bê-
dzie mog³a byæ ni¿sza ni¿ 1/20 przeciêtnego wy-
nagrodzenia miesiêcznego i bêdzie wynosi³a 8%
wartoœci wyegzekwowanego œwiadczenia. Bez
zmiany pozostaj¹ natomiast górne granice wyso-
koœci op³at stosunkowych oraz dolna granica
op³aty w sprawach, w których wynosi ona 15%
wyegzekwowanego œwiadczenia. Nadal bêdzie to
nie mniej ni¿ 1/10 wysokoœci przeciêtnego wyna-
grodzenia miesiêcznego. Kolejny element regula-
cji dotycz¹cy wysokoœci op³at stosunkowych to
regulacje dotycz¹ce miarkowania przez s¹d op³at
w sprawach o egzekucjê œwiadczeñ pieniê¿nych.
Taka mo¿liwoœæ ju¿ istnia³a przed wejœciem w ¿y-
cie ustawy z dnia 24 maja 2007 r.

Celowoœæ przywrócenia takiej regulacji wynika
z funkcjonowania dotychczasowych rozwi¹zañ
w zakresie ustalania op³at za czynnoœci egzeku-
cyjne. W praktyce dochodzi bowiem do sytuacji,
w których z uwagi na nak³ad pracy komornika op-
³ata pobrana w wysokoœci okreœlonej w przepi-
sach jest ra¿¹co wygórowana. Istniej¹ równie¿ sy-
tuacje, w których za obni¿eniem takiej op³aty
przemawia szczególnie trudna sytuacja maj¹tko-
wa osoby obowi¹zanej do jej poniesienia. Przyk³a-
dem mog¹ byæ zak³ady opieki zdrowotnej, szpita-
le. Niejednokrotnie ich sytuacja maj¹tkowa i mo¿-
liwoœæ dalszego funkcjonowania i realizowania
konstytucyjnych funkcji pañstwa zwi¹zanych
z ochron¹ zdrowia wymagaj¹ miarkowania tych
op³at.

Mo¿na wspomnieæ tak¿e o b³êdnej praktyce
niektórych komorników, rozdzielaj¹cych sprawy
egzekucyjne z wniosku jednego wierzyciela prze-
ciwko jednemu d³u¿nikowi stosownie do liczby ty-
tu³ów wykonawczych, celem uzyskania maksy-
malnych op³at egzekucyjnych w ka¿dej z wydzie-
lonych w ten sposób spraw. Bêdzie mo¿liwe zwal-
czenie takiej praktyki poprzez instytucjê miarko-
wania. W ustawie proponuje siê dodanie w art. 49
ust. 7–10 wprowadzaj¹cych instytucjê miarko-
wania. Wskazane zosta³y kryteria, na podstawie

których to obni¿enie op³at mia³oby nast¹piæ.
Ustalaj¹c, czy op³ata winna zostaæ obni¿ona, a je-
œli tak, to o jak¹ kwotê, s¹d bêdzie bra³ pod uwagê
w szczególnoœci nak³ad pracy komornika, sytua-
cjê maj¹tkow¹ wnioskodawcy oraz wysokoœæ jego
dochodów. Chcia³bym tak¿e podkreœliæ, ¿e insty-
tucja w bardzo podobnym kszta³cie, która fun-
kcjonowa³a przez trzy lata, od 13 listopada 2004 r.
do 27 grudnia 2007 r., wed³ug oficjalnych danych
zaowocowa³a œrednio oko³o czterema tysi¹cami
spraw i wniosków tego typu.

Trzeci katalog zmian zawartych w projekcie to
zmiany dotycz¹ce postêpowania dyscyplinarnego
wobec komorników oraz asesorów i aplikantów
komorniczych.

Wysoka Izbo, rozwi¹zania zawarte w przed³o¿o-
nym projekcie s¹ w³aœciwe i po¿¹dane. W zwi¹zku
z tym sk³adam na rêce pana marsza³ka wniosek
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Panie Mar-
sza³ku, chcia³bym przekazaæ ten wniosek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski. Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Non stop, opieraj¹c siê na analizie funkcjono-

wania prawa, regulujemy akty ju¿ obowi¹zuj¹ce.
Tym razem mamy do czynienia z inicjatyw¹ rz¹do-
w¹. Wydaje mi siê, ¿e inicjatywa ta na gruncie
praktyki odpowiada zapotrzebowaniu spo³eczne-
mu, z jednej strony uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ
zapewnienia œrodków utrzymania funkcji, jak¹
komornik, urz¹d komorniczy, pe³ni w interesie
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego, oraz, z dru-
giej strony, pilnuj¹c jednoczeœnie w ramach ra-
cjonalnoœci, etycznoœci pañstwa prawa wyp³acal-
noœci i zapewnienia podstawowych praw samemu
d³u¿nikowi.

Sprawa jest drastyczna nie tylko na gruncie
podstawowych paktów praw cz³owieka, zw³aszcza
z tego trzeciego koszyka, które s¹ praktycznie nie-
realizowane w ca³ym cywilizowanym œwiecie,
a przynajmniej nierealizowane w sposób, jaki
okreœli³y to pakty praw spo³ecznych, gospodar-
czych i kulturalnych, bêd¹ce pierwszymi paktami
przedpolitycznymi w zakresie wspó³miernoœci za-
pewnienia œrodków do ¿ycia osobom, niezale¿nie
od tego, jak egzekwowane s¹ wierzytelnoœci przez
wierzyciela w stosunku do d³u¿nika. Myœlê tu
o tym szczególnie drastycznym przyk³adzie, jakim
s¹ d³ugi szpitali. To jest przyk³ad na dzisiaj. Dla-
czego to jest takie wa¿ne zagadnienie, którego, jak
mi siê wydaje, rz¹d nie rozpozna³ i które nie jest
przedmiotem interwencji legislacyjnej, choæ po-
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winno nim byæ? Dlatego, ¿e wierzytelnoœci sta³y
siê przedmiotem gry rynkowej. Wierzytelnoœci siê
nabywa, wierzytelnoœciami siê handluje. Z usta-
wy wynika jednoczeœnie, ¿e jest to bardzo op³acal-
ny przedmiot obrotu gospodarczego. To te¿ po-
winno byæ uwzglêdnione przez rz¹d, bo inaczej
wygl¹da narastanie d³ugu z tytu³u niewyegzekwo-
wanej wierzytelnoœci wtedy, gdy mamy do czynie-
nia z wierzycielem pierwotnym i z wierzytelnoœci¹
pierwotn¹, a inaczej, je¿eli mamy do czynienia
z wierzytelnoœci¹ nabyt¹, kiedy jest ona dalej
przedmiotem generowania wiêkszego d³ugu
z przychodami dla wszystkich osób, które w tym
obrocie czy egzekwowaniu tego d³ugu bior¹
udzia³. I chocia¿by taki przyk³ad w tej ustawie:
wierzyciel zg³osi³ siê do komornika, ale porozu-
mia³ siê z d³u¿nikiem. D³u¿nik nic nawet jeszcze
nie wie, bo postanowienie, które wydaje komor-
nik, nie jest mu dorêczone, ale ju¿ wymierza siê
op³aty. Ma³o tego, w myœl tej ustawy one nawet
bez klauzuli wykonalnoœci s¹ egzekwowalne. I je-
szcze ma³o tego: komornik, urz¹d komorniczy,
mo¿e tego nie egzekwowaæ i czekaæ, a¿ narosn¹
stosunkowe procenty od wymagalnej wierzytel-
noœci. Nie ma obligu, ¿eby to egzekwowaæ w ci¹gu
siedmiu dni czy w jakimœ innym terminie, mo¿na
poczekaæ dziesiêæ lat i wtedy ju¿ nie kapita³ bêdzie
przedmiotem dalszej agrawacji d³ugu, tylko nara-
staj¹ca od tego d³ugu wtórna ju¿ wierzytelnoœæ
op³at komorniczych.

Bardzo przepraszam, Panie Ministrze, ale trze-
ba mieæ wyobraŸniê praktyczn¹ tak¿e i w tym za-
kresie. Wydaje mi siê, ¿e tego w tej ustawie za-
brak³o. I mówiê to pro memoria dla dalszej nieu-
stannej legislacji, z jak¹ mamy do czynienia. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Ponadto informujê, ¿e wnioski o charakterze

legislacyjnym na piœmie z³o¿yli pan senator Gor-
czyca i pan senator Zientarski, a przemówienie do
protokó³u z³o¿y³ senator Andrzej Grzyb*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia…

(G³os z sali: A skierowanie?)
A, oczywiœcie.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowa-

nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych oraz ustawy –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 752,
a sprawozdania komisji w drukach nr 752A
i 752B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, senatora Piotrowicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Opiniowana ustawa zmienia ustawê z dnia

25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów admini-
stracyjnych. Zmienia tak¿e ustawê z dnia 30 sier-
pnia 2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi.

Celem nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych jest wzmocnienie
struktur s¹downictwa administracyjnego po-
przez stabilizacjê statusu sêdziów pe³ni¹cych
funkcje kierownicze. W ustawie przewiduje siê
wprowadzenie piêcioletnich kadencji, jeœli chodzi
o pe³nienie funkcji prezesa s¹du i wiceprezesa
s¹du w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym
oraz wiceprezesa Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego. Mo¿liwe bêdzie ponowne powo³anie na to
samo stanowisko. W procedurze odwo³ania pre-
zesa i wiceprezesa wojewódzkiego s¹du admini-
stracyjnego opinie Zgromadzenia Ogólnego Sê-
dziów NSA i Kolegium Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego nie s¹ wi¹¿¹ce dla prezesa Naczelne-
go S¹du Administracyjnego. Do katalogu stano-
wisk w s¹dach administracyjnych dodano star-
szych referendarzy s¹dowych i starszych asysten-
tów sêdziów.

Zmiana ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi zdaniem projekto-
dawców obejmuje wy³¹cznie niezbêdne zmiany
lub uzupe³nienia wynikaj¹ce z orzeczeñ Trybuna-
³u Konstytucyjnego stwierdzaj¹cych niezgodnoœæ
przepisów z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z zobowi¹zañ przyjêtych przez Polskê w wy-
niku ratyfikowanych umów miêdzynarodowych
i przyst¹pienia do Unii Europejskiej oraz z potrze-
by doprecyzowania przepisów, które wywo³ywa³y
rozbie¿noœci w orzecznictwie, niedaj¹ce siê usu-
n¹æ w drodze wyk³adni s¹dowej, na które zwróci³
uwagê rzecznik praw obywatelskich. Ustawa
wprowadza miêdzy innymi instytucjê skargi
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o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomoc-
nego orzeczenia, modyfikuje przepisy o ustano-
wieniu pe³nomocnika do dorêczeñ przez osoby za-
mieszka³e za granic¹, wprowadza mo¿liwoœæ wy-
znaczenia innego wojewódzkiego s¹du admini-
stracyjnego, jeœli ze wzglêdu na przeszkodê w³a-
œciwy wojewódzki s¹d administracyjny nie mo¿e
rozpoznaæ sprawy lub podj¹æ innej czynnoœci.
Ustawa modyfikuje tryb wy³¹czenia prokuratora,
dorêczania pism procesowych, ustanowienia
pe³nomocnika procesowego z urzêdu.

Sejm uchwali³ ustawê na piêædziesi¹tym ós-
mym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. Projekt
ustawy zosta³ przedstawiony przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ten by³ przed-
miotem prac Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³o-
wieka. W trakcie prac w Sejmie wprowadzono do
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych przepisy o starszych referendarzach s¹do-
wych i starszych asystentach sêdziów oraz zmody-
fikowano przepisy o skardze o stwierdzenie niezgo-
dnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia.

Przedmiotowa ustawa by³a rozpatrywana przez
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w dniu 28 stycznia 2010 r. Do tej¿e ustawy wpro-
wadzono trzy poprawki.

Pierwsza z poprawek stwierdza, ¿e po okresie
kadencji prezesa wojewódzkiego s¹du admini-
stracyjnego niemo¿liwe jest powo³anie go na ko-
lejn¹ piêcioletni¹ kadencjê. Mia³oby to zapobiec
temu, ¿e oto po up³ywie piêciu lat ta sama osoba
zostaje powo³ana po raz kolejny, a potem teorety-
cznie po raz kolejny mo¿e byæ powo³ana na preze-
sa s¹du wojewódzkiego administracyjnego. Mia³a
temu zapobiec poprawka, która by zmierza³a do
sprecyzowania, ¿e po okresie piêciu lat, bezpoœre-
dnio po up³ywie tej kadencji, te same osoby nie
mog¹ byæ ponownie powo³ywane do pe³nienia tej
samej funkcji. Oczywiœcie wywi¹za³a siê tutaj pe-
wna dyskusja. Przedstawiciele Naczelnego S¹du
Administracyjnego zwracali uwagê na to, ¿e cho-
cia¿ ta poprawka w niektórych sytuacjach mo¿e
byæ zasadna, to w nielicznych s¹dach administra-
cyjnych wojewódzkich mog¹ pojawiæ siê takie sy-
tuacje, ¿e nie bêdzie innych kandydatów, poza
urzêduj¹cym prezesem, którzy by ubiegali siê
o dane stanowisko. To s¹ czêsto, jak przedstawia-
no, s¹dy kilkuosobowe. Mo¿e nie byæ kandydatów
chêtnych do objêcia takiej funkcji lub te¿ z innych
przyczyn nie bêdzie to mo¿liwe, a wtedy tego ro-
dzaju zapis mo¿e spowodowaæ pewien parali¿.

Druga poprawka dotyczy³a art. 221 ustawy.
Chodzi o to, ¿e przepis ten w dotychczasowym
brzmieniu stanowi, ¿e pisma wnoszone przez ad-
wokata lub radcê prawnego, które nie s¹ nale¿ycie
op³acone, pozostawia siê bez rozpoznania albo od-
rzuca bez wezwania o uiszczenie op³aty, je¿eli pis-
mo podlega op³acie sta³ej. I §2, zgodnie z którym

przepis z §1 nie dotyczy skargi do wojewódzkiego
s¹du administracyjnego, wnoszonej w trybie
art. 54 §1. Zdaniem komisji przepis ten nale¿a³oby
uchyliæ, bowiem proponowano rozwi¹zania analo-
giczne do tych, jakie obowi¹zuj¹ w procedurze cy-
wilnej. Mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e skarga zostanie od-
rzucona w³aœciwie tylko z tego wzglêdu, ¿e nie uisz-
czono okreœlonej precyzyjnie kwoty op³aty i tylko
dlatego zostanie utracone prawo do wniesienia
skargi. �le by siê dzia³o, gdyby tego rodzaju brak
powodowa³ w konsekwencji tak¹ oto sytuacjê, ¿e
tylko z tego wzglêdu jakaœ skarga, sk¹din¹d mo¿e
i zasadna, nie zosta³aby rozpoznana. St¹d te¿ zda-
niem komisji nale¿a³o tak¹ barierê usun¹æ, rów-
nie¿ w odniesieniu do procedury cywilnej.

I trzecia poprawka, w zasadzie tylko doprecyzo-
wuj¹ca. Odnosi siê do art. 285a. Mianowicie
w art. 285a jest mowa o tym, ¿e skarga, o której mo-
wa w §1, przys³uguje równie¿ w wyj¹tkowych przy-
padkach od prawomocnego orzeczenia s¹du admi-
nistracyjnego, gdy niezgodnoœæ z prawem wynika
z naruszenia podstawowych zasad porz¹dku praw-
nego lub konstytucyjnych wolnoœci, albo praw cz³o-
wieka i obywatela, chyba ¿e jest mo¿liwa zmiana
lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przys³u-
guj¹cych stronie œrodków prawnych. To doprecyzo-
wanie dotyczy w szczególnoœci zdania pierwszego
w §2, gdzie jest mowa o tym, ¿e w wyj¹tkowych wy-
padkach przys³uguje skarga od prawomocnego
orzeczenia s¹du administracyjnego. Taka sytuacja
mo¿e siê zdarzyæ wtedy, kiedy strony korzysta³y
z odwo³ania od orzeczenia tego s¹du, jak równie¿
wtedy, kiedy nie korzysta³y. Co prawda mo¿na do-
konaæ takiej interpretacji przepisu, ale po to, ¿eby
w¹tpliwoœci nie by³o, wprowadzono doprecyzowa-
nie. Sprowadza siê to do tego, ¿e po s³owach „skar-
ga, o której mowa w §1, przys³uguje równie¿ w wy-
j¹tkowych przypadkach od prawomocnego orzecze-
nia s¹du administracyjnego”, dodaje siê wyrazy:
„je¿eli strony nie skorzysta³y z przys³uguj¹cych im
œrodków prawnych”. A wiêc chodzi o wyraŸne zaak-
centowanie, ¿e równie¿ wtedy, kiedy orzeczenie up-
rawomocni³o siê, bo strona go nie zaskar¿a³a.

Komisja wnosi o przyjêcie ustawy wraz z omó-
wionymi przeze mnie trzema poprawkami. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-

czej senatora Leona Kieresa o przedstawienie
sprawozdania.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Drodzy Go-
œcie! Panie i Panowie Senatorowie!

Chcia³bym uzupe³niæ informacjê i oceny, które
w imieniu Komisji Praw Cz³owieka i Praworz¹dno-
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œci przedstawi³ mój przedmówca, pan senator
Piotrowicz.

Wczoraj po raz kolejny zajmowaliœmy siê pro-
jektem nowelizacji dwóch ustaw, ustawy – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych oraz ustawy –
Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administra-
cyjnymi. Problematyka ta dotyka fundamentalnej
kwestii, regulowanej do tej pory tylko w kodeksie
postêpowania cywilnego w odniesieniu do wyro-
ków s¹dów powszechnych.

Notabene autorem inicjatywy w tej sprawie jest
pan prezydent, a projekt nowelizacji ustawy przy-
gotowa³ zespó³ z Naczelnego S¹du Administracyj-
nego reprezentowany w czasie posiedzenia komi-
sji przez pana profesora Romana Hausera, by³ego
prezesa Naczelnego S¹du Administracyjnego,
a w tej chwili pracownika Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego, chyba Biura Orzecznictwa w Na-
czelnym S¹dzie Administracyjnym – nie wiem, czy
dok³adnie poda³em nazwê tej komórki organiza-
cyjnej.

W zasadzie na posiedzeniu komisji poparliœmy
argumenty przedstawione przez strony, które
podjê³y trud przygotowania tej inicjatywy. Jak po-
wiedzia³em, ona by³a potrzebna, i to z dwóch po-
wodów. Mianowicie art. 4171 §2 kodeksu cywilne-
go dopuszcza mo¿liwoœæ ¿¹dania naprawienia
szkody wyrz¹dzonej przez wydanie prawomocne-
go orzeczenia lub ostatecznej decyzji, z tym ¿e do-
puszcza tê mo¿liwoœæ dopiero po stwierdzeniu we
w³aœciwym postêpowaniu niezgodnoœci z prawem
prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej de-
cyzji. Mówi¹c o prawomocnym orzeczeniu, nie
wyró¿nia siê tutaj orzeczeñ prawomocnych wyda-
wanych przez s¹dy powszechne. Prawomocne
orzeczenia to tak¿e wyroki s¹dów wojewódzkich
i wyroki Naczelnego S¹du Administracyjnego.
Tak wiêc ten projekt nowelizacji jest istotny, po-
niewa¿ uzupe³nia, powiem wprost, lukê w naszym
prawie i dopuszcza mo¿liwoœæ ¿¹dania naprawie-
nia szkody wyrz¹dzonej prawomocnym orzecze-
niem, nie tylko orzeczeniem s¹du powszechnego,
na przyk³ad w sprawie cywilnej, ale tak¿e orzecze-
niami s¹dów administracyjnych lub innymi de-
cyzjami. Z tym ¿e akurat w tym przypadku noweli-
zacja dotyczy tylko s¹downictwa administracyj-
nego. Tak ¿e ta nowelizacja daje materialnopra-
wne podstawy do dochodzenia odszkodowania od
Skarbu Pañstwa.

Projektowana nowelizacja jednoczeœnie
kszta³tuje przes³anki wysuwania tego rodzaju
¿¹dañ. Ale wymaga to, na podstawie art. 4171 §2
kodeksu cywilnego, poprzedzenia ¿¹dania o od-
szkodowanie stwierdzeniem we w³aœciwym postê-
powaniu niezgodnoœci z prawem prawomocnego
orzeczenia. W ten sposób ta nowela – i to jest jej
najwiêksza wartoœæ – stwarza mechanizm proce-
sowy, dziêki któremu bêdzie mo¿liwe dochodze-

nie odszkodowania. O takim w³aœnie odszkodo-
waniu mówi przywo³ywany przeze mnie art. 4171

§2 kodeksu cywilnego. Na pocz¹tku mówi³em
o kodeksie postêpowania cywilnego, a oczywiœcie
chodzi o kodeks cywilny.

W zasadzie na tym móg³bym zakoñczyæ moje
wyst¹pienie. Dodam jeszcze tylko, ¿e Komisja
Ustawodawcza popar³a projekt nowelizacji, ale
zaproponowa³a dwie poprawki podobne do tych,
które zg³osi³a Komisja Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Mianowicie rzeczywiœcie przez
uchylenie… To jest poprawka pierwsza dotycz¹ca
art. 221 chyba kodeksu postêpowania… Tak?
W art. 221, jak mówi³ pan senator Piotrowicz,
chodzi³o w³aœnie o zwolnienie z op³at w przypad-
kach dotycz¹cych pism wnoszonych przez adwo-
kata lub radcê prawnego, pism, które nie s¹ nale-
¿ycie op³acone. Inicjatorzy zg³osili wniosek – oczy-
wiœcie to dotyczy postêpowania administracyjne-
go – o dodanie §2. Chodzi o to, by rygor pozosta-
wienia bez rozpoznania lub odrzucenia bez wez-
wania o uiszczenie op³aty nienale¿ycie op³aco-
nych pism wnoszonych przez adwokata lub radcê
prawnego nie dotyczy³ skargi do wojewódzkiego
s¹du administracyjnego, wnoszonej w trybie
art. 54 §1. Pan senator, mecenas Cichoñ wniós³
o to, ¿eby wykreœliæ ten art. 221 ustawy o postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi. Chodzi
o to, ¿eby w ogóle nie uprawniaæ s¹downictwa ad-
ministracyjnego do odrzucania nienale¿ycie op³a-
conych pism wnoszonych przez adwokata lub
radcê prawnego bez wzglêdu na instancjê s¹du,
do którego te pisma s¹ wnoszone. W konsekwen-
cji tego – i to jest ujête w tej samej poprawce –
w art. 234 §2 ustawy o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi w ostatnim zdaniu §2
w art. 234 skreœlilibyœmy koñcow¹ czêœæ. Zdanie
obecnie brzmi nastêpuj¹co: „Przepisów art. 220
i 221 nie stosuje siê”. Czyli pozosta³oby tylko sfor-
mu³owanie „Przepisów art. 220 nie stosuje siê”.

Jest jeszcze drugi problem, bardziej donios³y
ni¿ ten pierwszy, chocia¿ ten pierwszy tak¿e ma
bardzo istotne znaczenie dla sytuacji strony
procesowej. Dotyczy on art. 285a §2 ustawy
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjny-
mi, o którym mówi³ równie¿ pan senator Piotro-
wicz. Art. 285 §2 ustawy odnosi siê do sytuacji
szczególnej w kontekœcie skargi o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzecze-
nia. Jak ju¿ powiedzia³em wczeœniej, jeœli zosta-
nie stwierdzona niezgodnoœæ z prawem prawo-
mocnego orzeczenia, to bêdzie mo¿na korzystaæ
z uprawnieñ odszkodowawczych w trybie
art. 417 §2 kodeksu cywilnego. Otó¿ ta skarga
w wyj¹tkowych sytuacjach przys³uguje równie¿
w przypadku prawomocnego orzeczenia woje-
wódzkiego s¹du administracyjnego, gdy niezgo-
dnoœæ z prawem kwestionowanego orzeczenia
wynika z naruszenia podstawowych zasad po-
rz¹dku prawnego lub konstytucyjnych wolno-
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œci albo praw cz³owieka i obywatela, chyba ¿e
jest mo¿liwa zmiana lub uchylenie orzeczenia
w drodze innych przys³uguj¹cych œrodków pra-
wnych. Te¿ by³em zwolennikiem tego, i¿ nale¿a-
³oby w tej nowelizacji wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e
chodzi o sytuacje, kiedy strona mog³aby z³o¿yæ
skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem
prawomocnego orzeczenia, o ile to orzeczenie
by³oby niezgodne w³aœnie z tymi podstawowymi
zasadami porz¹dku prawnego, mimo ¿e wczeœ-
niej ta strona nie skorzysta³a, z ró¿nych powo-
dów, z przys³uguj¹cych jej œrodków prawnych.
Jesli chodzi o te sprawy, to nie by³o ¿adnych
kontrowersji.

Ja jednak zg³asza³em jeszcze pewne uwagi
dotycz¹ce drugiej czêœci tej nowelizacji, czêœci
jak¿e istotnej. Nie dotyczy³y one spraw ustrojo-
wych zwi¹zanych ze statusem prezesów na-
czelnego i wojewódzkich s¹dów administracyj-
nych, wiceprezesów, a tak¿e problematyki refe-
rendarzy i starszych referendarzy, asystentów
i starszych asystentów, sêdziów oraz innych
pracowników s¹dowych, bo te sprawy dotycz¹
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych. Dla mnie równie wa¿n¹ kwesti¹ by³a no-
welizacja ustawy – Prawo o postêpowaniu
przed s¹dami administracyjnymi i wspomnia-
ny ju¿ tutaj przez pana senatora Piotrowicza
i przeze mnie problem skargi o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem prawomocnego orze-
czenia, czyli dodanie do tej ustawy o postêpo-
waniu przed s¹dami administracyjnymi, o któ-
rej mówi³em, nowego dzia³u VIIa – „Skarga
o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawo-
mocnego orzeczenia”. Podnosi³em, ¿e w prakty-
ce mog¹ siê pojawiæ pewne w¹tpliwoœci, zwi¹z-
ane z interpretacj¹ problemów dotycz¹cych po-
jêcia szkody i jej znaczenia, podnosi³em, ¿e pro-
blematyka niezgodnoœci wyroku z prawem Unii
Europejskiej mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoœci,
a le o tych kwest iach, Panie Marsza³ku,
chcia³bym powiedzieæ w odrêbnym wyst¹pie-
niu, ju¿ jako senator. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pewnie za chwilê bêdê móg³ pana zaprosiæ.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy treœæ po-

prawek wniesionych przez Komisjê Ustawodaw-
cz¹ pokrywa siê z treœci¹…

(Senator Leon Kieres: W zasadzie siê pokrywa,
tam jest chyba jedna poprawka wiêcej…)

Innymi s³owy, czy musimy zwo³aæ posiedzenie
po³¹czonych komisji? Czy one s¹ identyczne,
a przynajmniej w czêœci identyczne?

Senator Leon Kieres:

Komisja praworz¹dnoœci zg³osi³a trzy popraw-
ki, my zg³osiliœmy dwie poprawki.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha,
dobrze, to nie musimy…)

Komisja Ustawodawcza nie zg³osi³a poprawki
dotycz¹cej spraw ustrojowych, czyli okresu ka-
dencyjnoœci, jak mi siê wydaje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze,wobec tegobêdziemymusieli siêspotkaæ.
W tej chwili przystêpujemy do zadawania pytañ

sprawozdawcom.
Pan senator Szewiñski, proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie, czy pan senator sprawozdaw-

ca posiada wiedzê o tym, jakie skutki finansowe
wywo³aj¹ proponowane przez projektodawcê
zmiany.

Senator Leon Kieres:

Panie Senatorze, nikt nie jest w stanie tego
oszacowaæ, nawet tak kompetentna osoba, jak
s¹dzê, jak obecny tu pan minister sprawiedliwo-
œci Zbigniew Wrona, dlatego ¿e nie jesteœmy
w stanie powiedzieæ, w ilu przypadkach dosz³o do
sytuacji, po pierwsze, wydania orzeczeñ, prawo-
mocnych orzeczeñ, które zostan¹ uznane za nie-
zgodne z prawem, bo to trzeba bêdzie dopiero
stwierdziæ, to stwierdz¹ s¹dy, a po wtóre, ile ta-
kich orzeczeñ zostanie uznanych za niezgodne
z podstawowymi zasadami, wartoœciami konsty-
tucyjnymi, czyli zasadami porz¹dku prawnego
lub konstytucyjnymi wolnoœciami albo prawami
cz³owieka i obywatela. Do tej pory obywatele nie
mieli mo¿liwoœci zwracaæ siê z takimi wnioskami,
skargami o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem,
bêd¹ j¹ mieli i dopiero wtedy, po pierwsze, bêdzie-
my mogli oszacowaæ, ile mo¿e byæ takich spraw,
a po wtóre, jest jeszcze jeden problem, problem
miarkowania potem odszkodowania w trybie
art. 417 – mówiê ju¿ bardzo skrótowo – kodeksu
cywilnego. Trudno mi powiedzieæ, na pewno nie
bêd¹ to kwoty bagatelne, co do tego nie mam naj-
mniejszych w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Gruszka, potem
pan senator Bisztyga.

Proszê.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Czy na

rêce cz³onków komisji wp³ynê³o pismo pana Kry-
stiana Mê¿yka, który sugeruje, ¿e art. 4, ograni-
czaj¹cy zakres czasowy skargi, mo¿e byæ niezgod-
ny z konstytucj¹?

Senator Leon Kieres:

Ja nie znam takiego pisma.
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Senatorze, Panie Profesorze! Czêsto spo-
tykam siê z m³odymi ludŸmi, którzy b¹dŸ to byli
asystentami lub referendarzami, b¹dŸ to chcieli-
by nimi zostaæ. Wyra¿aj¹ oni pewne niepokoje,
niepokoje o œcie¿kê kariery, bo w zasadzie s¹ nie-
jako skazani na pewn¹ enklawê, z której wyjœæ siê
nie da, niepokoje zwi¹zane te¿ z tym, ¿e jest za du-
¿a rotacja, ¿e pieni¹dze s¹ bardzo mizerne. Pyta-
nie jest takie. Na ile to siê zmieni po przyjêciu tej
ustawy?

Drugie pytanie odnosi siê nieco do spraw,
o których mówi³ senator Szewiñski. Je¿eli stwa-
rzamy pewne mo¿liwoœci awansowania, to czy je-
steœmy przygotowani na zwi¹zane z tym skutki fi-
nansowe?

Senator Leon Kieres:

Myœlê, ¿e na to pytanie odpowie pan minister
Wrona.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie
ma pana…)

Nie ma pana ministra Wrony.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: …ale

za chwilê pewnie bêdzie.)
Tak, pan minister Wrona.
Jeœli zaœ chodzi o skutki tej ustawy dla kariery

referendarzy s¹dowych, asystentów s¹dowych
i urzêdników, to moim zdaniem w pewnym stop-
niu ona u³atwi czy wspomo¿e tê karierê, oczywi-
œcie bez gwarancji przeniesienia na stanowisko
sêdziego, wprowadza siê tu bowiem instytucjê
starszego referendarza s¹dowego czy starszego
asystenta s¹dowego. Referendarz s¹dowy to refe-
rendarz, który wczeœniej pozostawa³ co najmniej
przez trzy lata na stanowiskach zwi¹zanych ze
stosowaniem lub tworzeniem prawa administra-

cyjnego. Tu jest problem tego, czy on tworzy pra-
wo, czy by³ na stanowisku zwi¹zanym z tworze-
niem prawa. A na stanowisko starszego referen-
darza s¹dowego mo¿e byæ mianowany referen-
darz, który przez co najmniej dziesiêæ lat by³ refe-
rendarzem. W tym sensie wprowadza siê pewne
mo¿liwoœci awansowe, ale jeszcze raz podkreœ-
lam, bez automatyzmu, gdy chodzi o przenosze-
nie na drogê kariery sêdziego w wojewódzkich
i Naczelnym S¹dzie Administracyjnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie widzê chêtnych.
Poproszê pana ministra Dudê o przedstawienie

stanowiska kancelarii.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym paniom i panom

senatorom serdecznie podziêkowaæ za wnikliw¹
pracê w komisjach nad t¹ ustaw¹ i za dzisiejsz¹
dyskusjê, która siê tu toczy.

Tak jak powiedzia³ pan senator sprawozdawca
komisji, projekt zosta³ oficjalnie wniesiony do
parlamentu, do Sejmu przez pana prezydenta, ale
rzeczywiœcie niejako pomys³odawc¹ i w pewnym
sensie inicjatorem tego projektu jest Naczelny
S¹d Administracyjny. Pan prezes Hauser
w swoich wyst¹pieniach na forum komisji sejmo-
wych podkreœla³, ¿e jest pewn¹ tradycj¹, tak siê
utar³o, ¿e je¿eli Naczelny S¹d Administracyjny
chce dokonaæ pewnych zmian w ustawie ustrojo-
wej dotycz¹cej s¹dów administracyjnych czy to
w procedurze s¹dowoadministracyjnej, to za po-
œrednictwem pana prezydenta zwraca siê do Wy-
sokiej Izby, do Sejmu i do Senatu, o rozwa¿enie
mo¿liwoœci wprowadzenia tych zmian. Tak jest
te¿ w tym przypadku. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w pe-
wnym sensie jest to inicjatywa wspólna, aczkol-
wiek pomys³odawc¹ rzeczywiœcie jest Naczelny
S¹d Administracyjny.

Proszê Wysokiej Izby, odniosê siê do kwestii
proponowanych zmian. Otó¿, wyra¿aj¹c stano-
wisko pana prezydenta wobec tych zmian, mogê
przedstawiæ nastêpuj¹ce stwierdzenia. Nie ma
negatywnego, nie ma absolutnie negatywnego
stanowiska pana prezydenta, je¿eli chodzi o zmia-
ny proponowane przez Komisjê Ustawodawcz¹
i o zmiany proponowane przez Komisjê Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, mam na myœli
zmiany drug¹ i trzeci¹. Zmiana trzecia, czyli do-
danie w art. 285a §2 fragmentu „je¿eli strony nie
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skorzysta³y z przys³uguj¹cych im œrodków praw-
nych”, ma w opinii pana prezydenta po prostu
charakter precyzuj¹cy.

Ja zreszt¹ móg³bym zwróciæ uwagê równie¿ na
to, ¿e taka by³a pierwotnie intencja projektodaw-
cy. W uzasadnieniu na stronie 9 pierwotnego
przed³o¿enia w druku sejmowym nr 2001 jest na-
pisane: po czwarte, przyjêto, ¿e skoro w praktyce
notuje siê zaskar¿anie oko³o 12% orzeczeñ woje-
wódzkich s¹dów administracyjnych, to mog¹ wy-
stêpowaæ sytuacje, w których dochodzi do upra-
womocnienia siê niezgodnego z prawem orzecze-
nia s¹du pierwszej instancji na skutek niewnie-
sienia œrodka odwo³awczego. Jak widaæ, w uzasa-
dnieniu wyraŸnie wskazywano, ¿e ten wyj¹tkowy
przypadek to jest w³aœnie sytuacja, w której nie
wniesiono œrodka odwo³awczego. Zatem to, co za-
proponowa³y obydwie komisje, stanowi de facto
tylko doprecyzowanie, dojaœnienie zapisu, który
by³ proponowany, a intencja inicjatorów by³a ta-
ka, aby tak w³aœnie ten przepis rozumieæ. A teraz
on bêdzie bardziej precyzyjny. Mówiê o przepisie,
jeszcze raz powtórzê, art. 285a §2.

Je¿eli chodzi o zmianê zaproponowan¹ w art. 2
projektu, gdzie pkt 8 mia³by otrzymaæ brzmienie,
¿e uchyla siê art. 221, to w zwi¹zku z tym nastê-
puje odpowiednia zmiana w art. 234 §2, gdzie ten
art. 221 trzeba po prostu usun¹æ z treœci przepi-
su. Tamta zmiana poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ
dokonania równie¿ tej drugiej, wiêc ma ona de fa-
cto charakter techniczny. Jest to zmiana, która
w pewnym sensie mo¿e poprawiæ sytuacjê obywa-
teli wtedy, kiedy profesjonalny pe³nomocnik pro-
cesowy nie dope³ni pewnych czynnoœci w postaci
dokonania op³aty. Nie bêdzie to mia³o bowiem te-
go skutku, ¿e z góry nast¹pi odrzucenie z³o¿onego
wniosku. Co do tej zmiany pan prezydent absolut-
nie nie ma negatywnego stanowiska. Je¿eli taka
jest wola Wysokiej Izby, to oczywiœcie nie ma tu
¿adnego zastrze¿enia.

Zmiana pierwsza zaproponowana przez Komi-
sjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji jest
zmian¹ dodatkow¹ do tego, co zaproponowa³a ró-
wnie¿ druga obraduj¹ca wczoraj komisja, Komi-
sja Ustawodawcza. Ona dotyczy art. 1 pkt 2 lit. b,
czyli kwestii kadencyjnoœci prezesów i wicepreze-
sów wojewódzkich s¹dów administracyjnych. To
jest propozycja, aby wyrazy „piêcioletni¹ kaden-
cjê” zast¹piæ wyrazami „okresu 5 lat i nie mog¹
byæ bezpoœrednio po zakoñczeniu kadencji pono-
wnie powo³ani do pe³nienia tej samej funkcji”.
Chcia³bym w tym miejscu wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e
stanowisko pana prezydenta jest zbie¿ne z tym
stanowiskiem, które zaproponowa³ w czasie po-
siedzenia komisji pan prezes Roman Hauser,
a wiêc negatywne.

Otó¿ pan prezydent uwa¿a, ¿e to mo¿e wywo³aæ
pewien problem w funkcjonowaniu niektórych

wojewódzkich s¹dów administracyjnych, gdzie
koniecznoœæ tej rotacji…Ta propozycja nawi¹zu-
je, jest analogiczna do rozwi¹zania, jakie ju¿ w tej
chwil i wystêpuje w s¹dach apelacyjnych
i w s¹dach okrêgowych, mówiê tutaj o s¹dach po-
wszechnych. W s¹dach rejonowych mamy to roz-
wi¹zanie, odmienne nieco ni¿ w apelacyjnych
i okrêgowych, ¿e istnieje mo¿liwoœæ powo³ania na
dwie kolejne kadencje. W myœl tej propozycji by³a-
by mo¿liwoœæ powo³ania tylko na jedn¹ kadencjê,
bez mo¿liwoœci jej powtórzenia. A wiêc rotacja,
wed³ug propozycji, jaka zosta³a przedstawiona
przez komisjê, bêdzie bardzo istotna, co piêæ lat
bêdzie konieczna zmiana. A to dla niektórych
s¹dów mo¿e byæ problem, bo z jednej strony mo¿e
nie byæ chêtnych osób, które chcia³yby piastowaæ
stanowisko prezesa, a z drugiej strony, proszê
Wysokiej Izby, nie ka¿dy siê na stanowisko preze-
sa, a wiêc stanowisko kierownicze, nadaje, nie ka-
¿dy ma po prostu takie predyspozycje, które po-
zwalaj¹ zak³adaæ, ¿e bêdzie dobrze kierowa³
s¹dem. A wiêc mo¿e byæ tak, ¿e pewne osoby nie
bêd¹ chcia³y tych stanowisk piastowaæ, i mo¿e
byæ tak, ¿e nie bêdzie doœæ dobrej osoby, któr¹
w pe³ni odpowiedzialnie mo¿na by³oby wybraæ. To
w niektórych przypadkach w opinii pana prezy-
denta mo¿e stanowiæ problem. Tyle co do tych
zmian.

Ja chcia³bym zaapelowaæ do Wysokiej Izby
o uchwalenie tego projektu i zaakceptowanie
zmian, z pominiêciem pierwszej, co do której pan
prezydent ma stanowisko krytyczne. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci reprezentowany przez mini-
stra Wronê.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Rz¹d ustosunkowa³ siê do tego wa¿nego pro-

jektu dotycz¹cego prawa o ustroju s¹dów admini-
stracyjnych oraz prawa o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi w stanowisku prze-
s³anym 13 sierpnia 2009 r. przez pana premiera
do marsza³ka Sejmu.

Chcê powiedzieæ krótko, ¿e by³o to stanowisko
pozytywne. Podkreœlono kilka w¹tpliwoœci do
przeanalizowania, te w¹tpliwoœci zosta³y przea-

48. posiedzenie Senatu w dniu 3 lutego 2010 r.
46 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych…

(podsekretarz stanu A. Duda)



nalizowane i praktycznie wszystko zosta³o
uwzglêdnione. Na przyk³ad taka kwestia jak pra-
wo stron, którym siê udostêpnia akta, do prze-
gl¹dania tych akt, daje siê fizyczny dostêp do akt,
zosta³a uwzglêdniona. Zosta³o równie¿ uwzglê-
dnione stanowisko rz¹du w sprawie mo¿liwoœci
imiennego wskazania pe³nomocnika, który jest
ustanowiony, wyznaczony do udzielania pomocy
prawnej. Rz¹d z satysfakcj¹ odnosi siê do efektu
prac sejmowych, popiera ten projekt i wnosi o jego
uchwalenie bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Mamy w tej chwili prawo zadawaæ pytania

przedstawicielowi rz¹du i przedstawicielowi pana
prezydenta.

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê. Mam pytanie do pana ministra.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê bardzo, niech pan zada pytanie. Ale do którego
ministra?)

Do ministra sprawiedliwoœci.
Panie Ministrze, chcia³bym zasygnalizowaæ tê

sam¹ w¹tpliwoœæ, któr¹ zawar³em w pytaniu do
przedstawicieli komisji o to, czy znaj¹ list, jaki do
mnie dotar³. Czy art. 4 by³ rozpatrywany pod
k¹tem ewentualnej zgodnoœci z konstytucj¹?

Z przytoczonego w miarê adekwatnego roz-
strzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego wynika-
³o, o czym wczeœniej mówi³ sprawozdawca, ¿e pew-
ne analogie miêdzy sprawami cywilnymi a sprawa-
mi administracyjnymi s¹ wskazane. W roku ubieg-
³ym zapad³ wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego,
który okreœli³, ¿e ograniczenie czasowe stosowania
skargi jest niezgodne z konstytucj¹. Czy analogia,
która nasuwa siê automatycznie w zwi¹zku
z art. 4,, gdzie tak samo, w identyczny sposób,
ograniczamy orzeczenia, które sta³y siê prawo-
mocne od dnia 1 wrzeœnia a przed wejœciem w ¿ycie
niniejszej ustawy, nie stanie siê powodem do z³o¿e-
nia skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego? Czy ten
art. 4 by³ rozpatrywany jako ewentualny powód
skargi do Trybuna³u Konstytucyjnego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Czy ja mogê z miej-
sca, Panie Marsza³ku?)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ten artyku³ by³
przedmiotem analizy. To nie jest projekt rz¹do-
wy, co chcia³bym podkreœliæ, ale on by³ analizo-
wany w komisjach i przez Biuro Legislacyjne
Kancelarii Sejmu. Wydaje nam siê, ¿e on jest
spójny z orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjne-
go, które dotyczy skargi o stwierdzenie niezgod-
noœci z prawem prawomocnego orzeczenia w po-
stêpowaniu cywilnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan minister Duda. Proszê bardzo, Panie Mini-
strze.

Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda:

Przepraszam, pan senator nie zwraca³ siê do
mnie z pytaniem, ale ja mo¿e coœ do tego dodam.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, w uzupe³nieniu
wypowiedzi pana ministra, ze wzglêdu na to, ¿e ja
lepiej znam historiê prac nad t¹ ustaw¹, jako ¿e
by³o to przed³o¿enie pana prezydenta, zwróci³bym
uwagê na fakt, ¿e ca³a praca nad t¹ ustaw¹ rozpo-
czê³a siê od Komisji Ustawodawczej Sejmu w³aœ-
nie dlatego, ¿e podnoszono w¹tpliwoœci konstytu-
cyjne. W efekcie dokonano pewnych zmian w tej
ustawie, Komisja Ustawodawcza Sejmu odst¹pi³a
od swoich w¹tpliwoœci i przekaza³a projekt do dal-
szych prac w innych komisjach, czyli ju¿ do zwyk-
³ego trybu postêpowania. Kwestie zgodnoœci
z konstytucj¹ by³y kilkakrotnie rozwa¿ane. No
i taka w¹tpliwoœæ, przyznam, tutaj nie wystêpo-
wa³a. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie.
Nikt nie zapisa³ siê do dyskusji.
(Senator Leon Kieres: Ja jeszcze chcia³bym za-

braæ g³os.)
Przepraszam, pan senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Tak jak wczoraj zapowiedzia³em na posiedze-

niu komisji, chcê wyst¹piæ przede wszystkim po
to, ¿eby powiedzieæ, jak wa¿na jest to ustawa. Nie
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zawsze zdajemy sobie sprawê ze znaczenia na-
szych dzia³añ. Tak to jest, ¿e gdy idzie o postêpo-
wanie administracyjne, o nasze relacje z ró¿nymi
organami w³adzy publicznej, dotycz¹ce postêpo-
wañ w indywidualnych sprawach z zakresu admi-
nistracji publicznej, jak mówi kodeks postêpowa-
nia administracyjnego, to w gruncie rzeczy maj¹
one miejsce od urodzenia a¿ do œmierci. Nawet po
œmierci jesteœmy przedmiotem zainteresowania
w³adz publicznych. Prawnicy niemieccy, nie bêdê
tutaj przytacza³ tej paremii, scharakteryzowali
nawet tê nasz¹ sytuacjê ¿yciow¹, mówi¹c, ¿e od
urodzenia a¿ do œmierci formularze, formularze,
formularze. Zainteresowanie administracji pub-
licznej budzi zarówno akt urodzenia, jak i nasze
odejœcie do drugiego ¿ycia. Administracja publi-
czna ¿yje w gruncie rzeczy z tych, którzy s¹
przedmiotem jej zainteresowania. W tym wypad-
ku obywatel otrzymuje bardzo istotne uprawnie-
nie, mianowicie prawo domagania siê odszkodo-
wania w wyniku prawomocnych orzeczeñ nie tyl-
ko organów administracji pañstwowej, ale tak¿e
s¹downictwa administracyjnego – wojewódzkich
s¹dów administracyjnych oraz Naczelnego S¹du
Administracyjnego, bo postêpowanie s¹dowoad-
ministracyjne w Polsce, tak jak ka¿de postêpo-
wanie, zgodnie z konstytucj¹ jest postêpowa-
niem dwuinstancyjnym. Jak powiedzia³em,
w gruncie rzeczy poza sprawami ustrojowymi,
o których tutaj by³a ju¿ mowa, zw³aszcza gdy
idzie o problematykê osób pe³ni¹cych ró¿nego
rodzaju funkcje w s¹dach administracyjnych, ta
ustawa odnosi siê do zagadnienia skargi
o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem ju¿ zapad-
³ego i do tego prawomocnego orzeczenia s¹dów
administracyjnych. Ta skarga dotyczy trzech
przypadków.

Pierwszy z nich obejmuje sytuacje, kiedy skar-
ga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawo-
mocnego orzeczenia odnosi siê do wojewódzkiego
s¹du administracyjnego, je¿eli w wyniku jego pra-
womocnego orzeczenia stronie zosta³a wyrz¹dzo-
na szkoda, a inny sposób wzruszenia tego orze-
czenia nie by³ i nie jest mo¿liwy.

Drugi przypadek z³o¿enia skargi o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzecze-
nia dotyczy sytuacji wyj¹tkowych, które ju¿ tutaj
wymienia³em. S¹ to sytuacje, kiedy wedle strony,
jeœli jej stanowisko zostanie w wyniku rozpatrze-
nia skargi uznane, prawomocne orzeczenie s¹do-
we jest niezgodne z prawem. Chodzi nie o regula-
cje materialno-prawne, ale o naruszenie podsta-
wowych zasad porz¹dku prawnego, konstytucyj-
nych wolnoœci albo praw cz³owieka i obywatela.
I znowu by³o wymagane, zanim z³o¿yliœmy nasz¹
poprawkê, mówiê o dwóch komisjach… Otó¿
skarga jest dopuszczalna, chyba ¿e jest mo¿li-
woœæ zmiany lub uchylenia orzeczenia w drodze

innych przys³uguj¹cych stronie œrodków praw-
nych. To jest pierwszy problem, do którego zaraz
siê odniosê.

I wreszcie trzecia sytuacja, kiedy mogê wnieœæ
skargê na prawomocne orzeczenie w celu uzyska-
niu prawomocnego dla mnie rozstrzygniêcia
stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ z prawem prawo-
mocnego orzeczenia s¹dów administracyjnych.
W trzeciej sytuacji domagam siê stwierdzenia nie-
zgodnoœci z prawem orzeczeñ zwi¹zanych z naru-
szeniem norm prawa Unii Europejskiej.

We wszystkich przypadkach – zwracam tu na
to uwagê – nie przys³uguje skarga od orzeczeñ Na-
czelnego S¹du Administracyjnego.

I teraz moje uwagi, które pozwolê sobie pañ-
stwu przedstawiæ w ramach limitu czasowego, ale
w sposób bardzo szczegó³owy. Stara³em siê to
w jakiœ sposób uporz¹dkowaæ. Mianowicie w pro-
ponowanym art. 285a §3 stwierdza siê, ¿e od orze-
czeñ Naczelnego S¹du Administracyjnego skarga
nie przys³uguje , z wyj¹tkiem sytuacji, gdy niezgo-
dnoœæ z prawem wynika z ra¿¹cego naruszenia
norm prawa Unii Europejskiej, a orzeczenia Na-
czelnego S¹du Administracyjnego traktuje siê jak
orzeczenie wydane w postêpowaniu wywo³anym
wniesieniem skargi. Otó¿ to postanowienie trak-
tuje orzeczenia wydane w postêpowaniu wywo³a-
nym wniesieniem skargi tak samo jak orzeczenia
wojewódzkich s¹dów administracyjnych. Innymi
s³owy, mo¿na skar¿yæ orzeczenia Naczelnego
S¹du Administracyjnego, zarzucaj¹c im niezgod-
noœæ z prawem, tylko wtedy, gdy niezgodnoœæ tych
orzeczeñ odnosi siê do naruszenia norm prawa
Unii Europejskiej, a tak¿e ta niezgodnoœæ ma cha-
rakter ra¿¹cy. W innym przypadku wyroków Na-
czelnego S¹du Administracyjnego nie mo¿na
kwestionowaæ, nie mo¿na im zarzucaæ niezgodno-
œci z prawem i w zwi¹zku z tym nie mo¿na tak¿e
w przysz³oœci domagaæ siê odszkodowania za wy-
danie przez Naczelny S¹d Administracyjny wyro-
ków niezgodnych z prawem.

Pierwsza sprawa. Co to znaczy „ra¿¹ce naru-
szenie prawa”? To pojêcie jest wieloznaczne w na-
szym ustawodawstwie i orzecznictwie. Mianowi-
cie z jednej strony wyraz „ra¿¹ce” mo¿e oznaczaæ
daleko id¹ce skutki, które wyrz¹dzi³y znaczne
szkody. Wtedy mo¿na kwestionowaæ wyrok Na-
czelnego S¹du Administracyjnego, je¿eli w spo-
sób ra¿¹cy naruszy³ on prawo, i to prawo Unii Eu-
ropejskiej. No i jeszcze jest to pierwsze znaczenie
ra¿¹cego naruszenia prawa, kiedy to ra¿¹ce naru-
szenie prawa wyrz¹dzi³o znaczn¹ szkodê. Z dru-
giej strony pojêcie ra¿¹cego naruszenia prawa
i w doktrynie, i w orzecznictwie s¹dowym oznacza
oczywist¹ sprzecznoœæ rozstrzygniêcia zwi¹zan¹
ze stosowaniem prawa, przy czym w tym wypadku
chodzi o stosowanie prawa Unii Europejskiej.
I powstaje w zwi¹zku z tym pytanie: czy skarga na
prawomocny wyrok Naczelnego S¹du Admini-
stracyjnego bêdzie mo¿liwa wtedy, kiedy ra¿¹ce
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naruszenie prawa wywo³a jednoczeœnie wy-
rz¹dzenie szkody czy znacznej szkody, czy te¿ z ra-
¿¹cym naruszeniem prawa bêdziemy mieli do czy-
nienia tylko wtedy, kiedy stwierdzimy oczywist¹
sprzecznoœæ rozstrzygniêcia, mimo ¿e to roz-
strzygniêcie w sposób ra¿¹cy nie doprowadzi³o do
szkody maj¹tkowej w³aœnie w maj¹tku skar¿¹ce-
go? To jest pierwsza w¹tpliwoœæ.

I druga w¹tpliwoœæ, dotycz¹ca badania zgodno-
œci wyroków Naczelnego S¹du Administracyjnego
z prawem europejskim. Co to jest prawo europej-
skie? Czy skarga bêdzie dopuszczalna tylko wte-
dy, kiedy wyrok Naczelnego S¹du Administra-
cyjnego naruszy przepisy krajowe transponu-
j¹ce prawid³owo b¹dŸ nieprawid³owo prawo eu-
ropejskie? Przypominam pañstwu, ¿e mamy ta-
kie akty prawa europejskiego jak dyrektywy,
które w wewnêtrznym porz¹dku prawnym
wprost nie obowi¹zuj¹. Aby one obowi¹zywa³y,
musz¹ byæ przeniesione do prawa wewnêtrzne-
go. Podawa³em przyk³ady wczoraj na posiedze-
niu komisji. Przyk³adowo, prawo zamówieñ
publicznych w wielu przypadkach nie jest zgod-
ne z prawem Unii Europejskiej, zw³aszcza
z dwoma dyrektywami z 2004 r. A wiêc co bê-
dziemy badaæ, kiedy skar¿¹cy bêdzie zarzuca³
niezgodnoœæ wyroku NSA z prawem europej-
skim – czy prawo polskie, które przenios³o pra-
wo Unii Europejskiej do prawa wewnêtrznego,
czy te¿ tylko prawo Unii Europejskiej, które
u nas bezpoœrednio obowi¹zuje? Z kolei rozpo-
rz¹dzenia Unii Europejskiej nie musz¹ byæ
transponowane do prawa wewnêtrznego, one
obowi¹zuj¹ wprost. Na przyk³ad wartoœci progo-
we w przypadku zamówieñ publicznych ustala
siê w rozporz¹dzeniach i nie trzeba ich za pomo-
c¹ ustawy przenosiæ do prawa wewnêtrznego,
one obowi¹zuj¹ tak jak ustawa.

Kolejny problem to jest problem zwi¹zany z tak
zwanym elementem wspólnotowym. Nie doœæ, ¿e
bêdziemy musieli badaæ, czy wyrok jest zgodny,
i w jakim zakresie, z prawem Unii Europejskiej lub
z prawem polskim, które przenios³o prawo Unii
Europejskiej do prawa wewnêtrznego, to jeszcze
trzeba bêdzie sprawdziæ, czy w badanej sprawie
w rozstrzygniêciu NSA uwzglêdniono tak zwany
element wspólnotowy. W elemencie wspólnoto-
wym jest tak zwana przes³anka transgraniczna, to
znaczy wprawdzie zamawiaj¹cym jest podmiot
polski, ale chodzi o udzia³ w postêpowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego podmiotu zagrani-
cznego, przedsiêbiorcy zagranicznego albo us³ugi
œwiadczonej z zagranicy, albo towaru sprowadzo-
nego z zagranicy itd., itd. Co mo¿e siê staæ? Miano-
wicie mo¿e dojœæ do takiej sytuacji przy niew³aœci-
wym stosowaniu i interpretacji tego art. 285a, któ-
ry – jeszcze raz podkreœlam – mówi, co nastêpuje…
Generalnie filozofia tej ustawy jest nastêpuj¹ca:

nie badamy w ogóle wyroków Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego, badamy je tylko w jednym przy-
padku, to znaczy wtedy, kiedy orzeczenia Naczel-
nego S¹du Administracyjnego by³y wydawane na
podstawie prawa Unii Europejskiej i je¿eli one ra-
¿¹co naruszy³y prawo Unii Europejskiej. St¹d te¿
moje kolejne pytanie, które prawdopodobnie, co
zreszt¹ wczoraj stwierdzi³ profesor Hauser… Te
wszystkie moje w¹tpliwoœci, które podnosi³em
i w tej chwili podnoszê, bêdzie musia³o rozstrzyg-
n¹æ s¹downictwo i ono bêdzie musia³o sobie z tym
radziæ. Otó¿ mo¿e dojœæ do takiej sytuacji, ¿e w ta-
kich samych przypadkach… W jednym przypad-
ku, kiedy nie ma elementu zakrajowoœci, transgra-
nicznego, wspólnotowego, wyrok Naczelnego S¹du
Administracyjnego nie bêdzie poddawany bada-
niu, nie bêdzie weryfikowany, mimo ¿e ra¿¹co na-
ruszy³ prawo polskie, bo nie ma tam elementu
transgranicznego, nie ma przedsiêbiorcy zagrani-
cznego, który siê spiera z polskim pañstwem. W in-
nym przypadku, kiedy bêdzie element transgrani-
czny, bêdzie spieraj¹cy siê z w³adz¹ polsk¹ przed-
siêbiorca zagraniczny, którego sprawy rozstrzyg-
n¹³ w ostatecznoœci Naczelny S¹d Administracyj-
ny… Ten przedsiêbiorca zagraniczny bêdzie korzy-
sta³ z tej ochrony z art. 285a §3, bêdzie móg³ zarzu-
ciæ wyrokowi NSA ra¿¹ce naruszenie prawa Unii
Europejskiej.

To jest tak zwana odwrócona dyskryminacja we-
wnêtrzna, tak siê to okreœla w prawie administracyj-
nym. Odwrócona dlaczego? Dlatego, ¿e formalnie
przepis nie ma zastosowania, chocia¿ w pewnych
przypadkach on ma zastosowanie. Uprzywilejowuje
w ten sposób jednych, dyskryminuj¹c inne podmio-
ty, czyli jakby odwraca ich relacje doobowi¹zuj¹cego
prawa, uprzywilejowuje jednych w stosunku do in-
nych podmiotów, czyli jeszcze raz podkreœlam, do
tych podmiotów, które s¹ osobami polskimi.

Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku.
Po co mówi³em to wszystko? Nie po to, ¿eby kon-

testowaæ tê ustawê. Ona jest wa¿na, to bardzo is-
totny postêp w regulacjach administracyjnopra-
wnych. Powiedzia³em to tylko po to, by daæ pewn¹
inspiracjê dla s¹dów, które w przysz³oœci bêd¹
rozstrzyga³y sprawy zwi¹zane z t¹ regulacj¹. Mam
nadziejê, ¿e tych kilka uwag zostanie w przysz³o-
œci zauwa¿onych nie tylko przez kole¿anki i kole-
gów, panie i panów, ale tak¿e przez tych, którzy
bêd¹ stosowali prawo w postêpowaniach zwi¹za-
nych ze stosowaniem tej ustawy. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

na…
(Senator Tadeusz Gruszka: Ca³y czas trzymam

rêkê w górze.)
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A, to proszê bardzo, Panie Senatorze.
Chcê powiedzieæ, ¿e pan senator Kieres mówi³

przez czternaœcie minut, ale poniewa¿ w tym mo-
mencie, kiedy mówi³, by³ jedynym zapisanym do
g³osu, zastosowa³em interpretacjê, ¿e wykorzy-
stuje oba swoje prawa do g³osu: dziesiêæ minut
plus piêæ.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Zaproszeni Goœcie!
Nie rozwialiœcie, Panowie Ministrowie, moich

w¹tpliwoœci zwi¹zanych z wyrokiem Trybuna³u
Konstytucyjnego. Tutaj w miêdzyczasie szybciut-
ko pomogê sobie medialnie… Wyrok Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia, sygnatura
SK 34/08, odnosi siê do… na posiedzeniu nieja-
wnym itd.… Art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca
2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz
niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wy-
³¹cza skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z pra-
wem orzeczenia s¹du wyrz¹dzaj¹cego szkodê,
które sta³o siê prawomocne po dniu wejœcia w ¿y-
cie Konstytucji RP, jest niezgodny z art. 77 kon-
stytucji, w zwi¹zku z art. 45 ust. 1. Dochodzê do
wniosku, ¿e identyczne rozwi¹zane, które ograni-
cza w sposób zasadniczy dociekanie prawa za
krzywdy wyrz¹dzone przez s¹dy, mamy w naszej
ustawie, która w identyczny sposób… Wrêcz – ko-
lokwialnie mówi¹c – zosta³o to œci¹gniête z kodek-
su cywilnego, zosta³o zaadaptowane do naszej
dzisiejszej ustawy o zmianie ustawy o ustroju
s¹dów administracyjnych oraz ustawy o prawie
postêpowania przed s¹dami administracyjnymi.

Dlatego, ¿eby móc jeszcze przez jakiœ czas,
przynajmniej na posiedzeniu komisji, dyskuto-
waæ o tym, proponujê poprawkê, która umo¿liwia
dopuszczenie do rozpatrzenia wszelkich spraw,
nie tylko tych, w których prawomocny wyrok za-
pad³ po 1 wrzeœnia 2004 r. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W tym momencie zamykam dyskusjê.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e senatorowie Szewiñski i Smule-

wicz z³o¿yli swoje przemówienia w dyskusji do
protoko³u*, a pan senator Gruszka przed chwil¹
z³o¿y³ wniosek o charakterze legislacyjnym.

Proszê zatem Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisjê Ustawodawcz¹

o ustosunkowanie siê do tego wniosku i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Aha, Panie Ministrze, z³o¿ono wniosek o cha-
rakterze legislacyjnym. Czy chcia³by pan siê wy-
powiedzieæ na temat tego wniosku teraz, czy na
posiedzeniu komisji?

(Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: Szano-
wny Panie Marsza³ku, nie znam go, zaskoczy³a
mnie ta kwestia, musimy to przeanalizowaæ. Myœ-
lê, ¿e na posiedzeniu komisji bêdziemy przygoto-
wani, ¿eby zaj¹æ stanowisko w tej sprawie. Dziê-
kujê bardzo.)

Dobrze, w takim razie odpuszczam to wyst¹pie-
nie, dyskusja bêdzie na posiedzeniu komisji.

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê panu ministrowi Dudzie. Pan mini-

ster Duda zostanie z nami na nastêpny punkt.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Tekst ustawy jest w druku nr 754, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 754A i 754B.

Pani senator Gra¿yna Sztark ju¿ siê zbli¿a, ¿e-
by przedstawiæ sprawozdanie Komisji Ustawo-
dawczej.

(Senator Janusz Rachoñ: Zbli¿a siê.)
(Senator Gra¿yna Sztark: Zbli¿a siê, nadchodzi.)
Uwaga, uwaga, nadchodzi.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Gra¿yna Sztark:

£adnie to zabrzmia³o, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie!
Uchwalona przez Sejm w dniu 8 stycznia

2010 r. ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy
– Prawo ochrony œrodowiska wprowadza kilka is-
totnych zmian do przepisów trzech znowelizowa-
nych ustaw.

G³ównym celem wprowadzanych ustaw¹ prze-
pisów jest zaostrzenie odpowiedzialnoœci karnej
osób pope³niaj¹cych przestêpstwa komunikacyj-
ne w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrod-
ków odurzaj¹cych.

Pierwsza ze zmian dotyczy art. 42 §3 kodeksu
karnego. Przepis ten reguluje kwestiê orzekania
œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów na zawsze. W brzmieniu dotychczaso-
wym orzekanie mia³o charakter fakultatywny.
Uchwalona przez Sejm ustawa decyduje o obliga-
toryjnoœci czy wzglêdnej obligatoryjnoœci takiego
orzekania w przypadkach, gdy sprawca, po-
pe³niaj¹c przestêpstwo okreœlone w art. 173 ko-
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deksu karnego, którego nastêpstwem jest
œmieræ innej osoby lub ciê¿ki uszczerbek na jej
zdrowiu, lub przestêpstwo okreœlone w art. 177
§2 lub w art. 355 §2, by³ w stanie nietrzeŸwoœci
lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³
z miejsca zdarzenia. By jednak zapewniæ s¹dowi
orzekaj¹cemu mo¿liwoœæ indywidualizacji kary,
ustawa stanowi, ¿e gdy zachodzi wyj¹tkowy wy-
padek, uzasadniony szczególnymi okoliczno-
œciami, odst¹pienie od orzeczenia zakazu prowa-
dzenia pojazdów na zawsze jest mo¿liwe. W ta-
kim wypadku s¹d bêdzie stosowa³ przepis art. 42
§2, który nak³ada obowi¹zek orzeczenia zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres
od roku do lat dziesiêciu.

Druga z wprowadzonych zmian dotyczy art. 47
kodeksu karnego. Przepis ten daje s¹dowi mo¿li-
woœæ orzeczenia z urzêdu, czyli fakultatywnie, na-
wi¹zki na rzecz podmiotów wskazanych w przepi-
sie. Nawi¹zka ta pe³ni g³ównie funkcjê represyjn¹
i prewencyjn¹. Mo¿e byæ orzekana jedynie wobec
sprawcy umyœlnego przestêpstwa przeciwko ¿y-
ciu i zdrowiu albo innego przestêpstwa umyœlne-
go, którego skutkiem jest œmieræ cz³owieka, ciê¿ki
uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynnoœci na-
rz¹du cia³a lub rozstrój zdrowia. W brzmieniu za-
proponowanym obecnie art. 47 bêdzie siê sk³ada³
z dwóch paragrafów. Materia dotychczasowych
§1 i 3 zosta³a ujêta w jednej jednostce redakcyj-
nej, w §1. Zasadnicz¹ zmian¹ jest wskazanie no-
wego adresata orzekanych przez s¹d nawi¹zek.
W miejsce instytucji, stowarzyszeñ, fundacji lub
organizacji spo³ecznych wystêpuje, jako jedyny
beneficjent, tworzony niniejsz¹ ustaw¹ Fundusz
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej. Fundusz ten bêdzie pañstwowym fun-
duszem celowym. Jego dysponentem ma byæ mi-
nister sprawiedliwoœci. Œrodki funduszu przede
wszystkim bêd¹ pochodziæ z potr¹ceñ z wynagro-
dzenia za pracê skazanych odbywaj¹cych karê
pozbawienia wolnoœci oraz z nawi¹zek i œwiad-
czeñ pieniê¿nych orzekanych przez s¹dy w sto-
sunku do sprawców przestêpstw. Œrodki nowo
utworzonego funduszu maj¹ byæ przeznaczane
na udzielanie pomocy ofiarom przestêpstw i ich
rodzinom oraz na pomoc postpenitencjarn¹ dla
osób pozbawionych wolnoœci zwalnianych z za-
k³adów karnych lub aresztów œledczych i dla ich
rodzin. Ma to byæ przede wszystkim pomoc medy-
czna, psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna,
a tak¿e materialna. Œrodki funduszu przeznacza-
ne bêd¹ tak¿e na wspieranie i rozwój systemów
pomocy wskazanym osobom. Polegaæ to bêdzie
przede wszystkim na podejmowaniu dzia³añ edu-
kacyjnych i szkoleniowych, organizacji badañ na-
ukowych i innych przedsiêwziêæ s³u¿¹cych po-
prawie sytuacji osób pokrzywdzonych oraz tych,
które odby³y karê pozbawienia wolnoœci. Zadania

te maj¹ byæ realizowane przez stowarzyszenia,
fundacje, organizacje i instytucje, którym realiza-
cja zadañ bêdzie powierzana w trybie otwartego
konkursu ofert.

W art. 47 §2 ustawa stanowi, ¿e nawi¹zki orze-
czone za przestêpstwa przeciwko œrodowisku bêd¹
orzekane na rzecz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Konsekwen-
cj¹ tej zmiany s¹ przepisy zawarte w art. 3, noweli-
zuj¹cym ustawê – Prawo ochrony œrodowiska.

Kolejna z omawianych zmian dotyczy art. 49
kodeksu karnego. Œwiadczenie pieniê¿ne, o któ-
rym mowa w tym przepisie, ma charakter fakulta-
tywny i mo¿e byæ orzekane w przypadku na przy-
k³ad odst¹pienia od wymierzenia kary, zastosowa-
nia nadzwyczajnego z³agodzenia kary, warunko-
wego zawieszenia wykonania kary oraz warunko-
wego umorzenia postêpowania. Obecna noweliza-
cja podnosi równie¿ wysokoœæ górnej granicy
œwiadczenia pieniê¿nego z 20 tysiêcy do 60 tysiêcy.

Ustawa nowelizuje art. 67 §3 kodeksu karnego
i wprowadza mo¿liwoœæ orzeczenia nawi¹zki
w zwi¹zku z zastosowaniem instytucji warunko-
wego umorzenia postêpowania.

Ostatni¹ z wa¿nych wprowadzanych zmian jest
wprowadzenie do czêœci szczególnej kodeksu kar-
nego nowego typu przestêpstwa, w art. 178a §4.
Przepis ten wprowadza sankcjê karn¹ od trzech
miesiêcy do piêciu lat za czyn polegaj¹cy na pro-
wadzeniu pojazdów w stanie nietrzeŸwoœci lub
pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego w sytuacji,
gdy sprawca by³ wczeœniej prawomocnie skazany
za takie samo przestêpstwo lub za przestêpstwo
okreœlone w art. 173, 174, 177 lub 355 §2 po-
pe³nione w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem
œrodka odurzaj¹cego, lub dokona³ czynu, o któ-
rym mowa w art. 178a §1, w okresie obowi¹zywa-
nia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicz-
nych orzeczonego w zwi¹zku ze skazaniem za
przestêpstwo. Skazuj¹c sprawcê wystêpku okreœ-
lonego w art. 178a §4, s¹d nie bêdzie móg³ orzec
kary grzywny lub ograniczenia wolnoœci zamiast
kary pozbawienia wolnoœci, a mo¿liwoœæ zawie-
szenia wykonania orzeczonej w takich przypad-
kach kary pozbawienia wolnoœci zosta³a ograni-
czona do szczególnie uzasadnionych wypadków.

Chcia³abym podkreœliæ, ¿e komisja podczas
swojego posiedzenia w dniu 28 stycznia 2010 r.
zaproponowa³a wprowadzenie czterech poprawek
do wymienionej ustawy.

I tak: w art. 1 pkcie 1, zmianie dotycz¹cej
art. 42 §3, za wskazane nale¿y uznaæ wprowadze-
nie drobnej poprawki redakcyjnej. Wyrazy „w sta-
nie nietrzeŸwoœci” zastêpuje siê wyrazami „w sta-
nie nietrzeŸwoœci lub”.

W art. 2 pkcie 2, w art. 43 §16 pkcie 3 ustawa
nak³ada na ministra sprawiedliwoœci obowi¹zek
okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia warunków
i trybu udzielania œrodków z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
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nej, w tym w szczególnoœci tryb przeprowadzenia
konkursu ofert. Poniewa¿ powierzenie realizacji
zadañ innym podmiotom bêdzie siê odbywa³o
w drodze otwartych konkursów, nale¿y domnie-
mywaæ, ¿e bêd¹ one przeprowadzane wielokrot-
nie. St¹d propozycja nastêpuj¹cej poprawki re-
dakcyjnej: w art. 2 w pkcie 2, w art. 43 w §16
w pkcie 3 wyraz „przeprowadzenia” zastêpuje siê
wyrazem „przeprowadzania”.

Ze wzglêdu na potrzebê ujednolicenia termino-
logii zastosowanej w ustawie proponuje siê nastê-
puj¹c¹ poprawkê redakcyjn¹: w art. 4 i 8 wyrazy
„w ¿ycie ustawy” zastêpuje siê wyrazami „w ¿ycie
niniejszej ustawy”.

I w art. 6 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie: „Ocenie Ministra Sprawiedliwoœci
podlega równie¿ celowoœæ i gospodarnoœæ wydat-
kowania przez te podmioty otrzymanych œrod-
ków”.

Na zakoñczenie poinformujê Wysok¹ Izbê, ¿e
na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej wszyscy
cz³onkowie jednomyœlnie przyjêli poprawki wraz
z projektem tej ustawy. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Poproszê pana senatora Stanis³awa Piotrowi-

cza o przedstawienie sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Pani senator Gra¿yna Sztark bardzo szczegó³o-

wo omówi³a zmiany w przedmiotowych ustawach,
dlatego ograniczê siê tylko do zwiêz³ego stanowis-
ka Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji, która w dniu 28 stycznia 2010 r. rozpozna³a
przedmiotow¹ ustawê, uchwalon¹ przez Sejm
w dniu 8 stycznia 2010 r.

Komisja wprowadzi³a cztery poprawki to¿same
z tymi, jakie wprowadzi³a Komisja Ustawodaw-
cza. Poprawki zosta³y ju¿ omówione wczeœniej,
wiêc nie bêdê powtarza³.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji wnosi o przyjêcie ustawy wraz z zapropono-
wanymi czterema poprawkami.

Pragnê tylko dodaæ, ¿e ustawa ta spotka³a siê
z pe³n¹ akceptacj¹, poniewa¿ jest wyrazem
d¹¿enia ustawodawcy do tego, by w sposób bar-
dziej konsekwentny wymierzaæ kary nietrzeŸ-
wym kierowcom sprawcom przestêpstw. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Dziêkujê. Nie ma.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Jeszcze raz witam pana ministra Wronê.
Rozumiem, ¿e pan minister chcia³by przedsta-

wiæ stanowisko rz¹du. Proszê bardzo.
To znaczy, przepraszam, to jest projekt ustawy

wniesiony przez rz¹d i pos³ów – powtarzam: i po-
s³ów – tu mam tak dopisane, ale stanowisko
rz¹du pan minister przedstawi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Tak jest.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam o tyle ³atwe zadanie, ¿e w pe³ni identyfiku-

jê siê z tym, co zosta³o powiedziane przez sprawo-
zdawców dwóch komisji senackich. Ten projekt to
jest owoc bardzo dobrego kompromisu. Z jednej
strony rz¹d by³ autorem projektu dotycz¹cego
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej, pos³owie opozycji byli zaœ au-
torami projektu nowelizacji przepisów karnych
dotycz¹cych zaostrzenia odpowiedzialnoœci kie-
rowców pijanych czy te¿ prowadz¹cych pod wp³y-
wem narkotyków. W wyniku prac komisji uda³o
siê pogodziæ oba te projekty, dlatego te¿ Wysoka
Izba rozpatruje je wspólnie jako jedn¹ ustawê no-
welizuj¹c¹.

Powiem, ¿e je¿eli chodzi o tê czêœæ rz¹dow¹, to
rzeczywiœcie stworzenie jednego funduszu jest
uzasadnione z³¹ obecn¹ praktyk¹ wykorzystywa-
nia œrodków pochodz¹cych z nawi¹zek. Tym mia-
nowicie, ¿e œrodki te, i zale¿y to w zasadzie od lo-
kalnych sytuacji, czasami od indywidualnych
znajomoœci osób kieruj¹cych ró¿nymi organiza-
cjami spo³ecznymi i stowarzyszeniami, s¹ za-
s¹dzane ad hoc, przypadkowo, poszczególnym or-
ganizacjom. Uniemo¿liwia to d³ugofalowe plano-
wanie dzia³alnoœci na rzecz pomocy pokrzywdzo-
nym, a taki jest sens tej ustawy.

Je¿eli zaœ chodzi o drug¹ kwestiê, to równie¿
trzeba reagowaæ na te zagro¿enia i rz¹d podziela
stanowisko pos³ów zg³aszaj¹cych ten projekt doty-
cz¹cy zaostrzenia odpowiedzialnoœci za prowadze-
nie pojazdów w stanie nietrzeŸwoœci, co znalaz³o
swój wyraz w pozytywnym co do zasady stanowis-
ku rz¹du wobec tego projektu. Jednak rozwi¹za-
nia, które zosta³y tam pocz¹tkowo przewidziane,
by³y chyba zbyt sztywne, nie przewidywa³y bowiem
¿adnej mo¿liwoœci elastycznego reagowania. Je¿eli
ktoœ by³by drugi raz z³apany na prowadzeniu po-
jazdu w stanie nietrzeŸwoœci, to w przypadku pew-
nych skutków, jakie mog³yby wyst¹piæ, musia³by
byæ obligatoryjnie, bez ¿adnego wyj¹tku, do¿ywot-
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nio pozbawiony prawa jazdy. Wydaje siê, ¿e by³oby
to rozwi¹zanie jednak zbyt daleko id¹ce. Musimy
s¹dowi zagwarantowaæ mo¿liwoœæ odst¹pienia
w wyj¹tkowych wypadkach od tego rygoru do¿y-
wotniego pozbawienia prawa jazdy.

Je¿eli zaœ chodzi o poprawki, jakie zosta³y zg³o-
szone i przedstawione w sprawozdaniach obu ko-
misji, to w pe³ni siê z nimi zgadzam. Pierwsze trzy
maj¹ charakter legislacyjno-redakcyjny, nato-
miast czwarta jest merytoryczna, jest reakcj¹ Se-
natu na b³¹d, oczywisty b³¹d legislacyjny, jaki zo-
sta³ pope³niony w Sejmie.

Co do kontroli ministra nad wydatkowaniem
œrodków funduszu w okresie przejœciowym, to po-
winien ten przepis brzmieæ w³aœnie tak, jak zosta-
³o to zaproponowane w poprawce Senatu, to zna-
czy tak, ¿e rz¹d, minister, uwzglêdnia celowoœæ
i gospodarnoœæ wydatkowania tych œrodków, tak
jak to jest obecnie. W okresie przejœciowym kon-
trola nad organizacjami, które s¹ beneficjentami
tych œrodków powinna byæ prowadzona w³aœnie
tak, wed³ug tych samych kryteriów, bo w przy-
sz³oœci, kiedy ju¿ wejdzie w ¿ycie ten model adre-
sowania pomocy dla pokrzywdzonych, który jest
przewidziany w ustawie, organizacje bêd¹ zawie-
raæ swoistego rodzaju porozumienie z fundu-
szem, bêd¹ wy³aniane na podstawie pewnego
konkursu, publicznego konkursu ofert, i nie bê-
dzie trzeba stosowaæ tego mechanizmu kontrolo-
wania wydatkowania, jaki jest obecnie zagwaran-
towany w przepisach. Dziêkujê, Wysoka Izbo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
S¹ ju¿ dwa pytania do pana ministra. O, ju¿

trzecia r¹czka siê podnios³a. Dopiero trzecia.
Najpierw panowie senatorowie G³owski i Sze-

wiñski, potem Gruszka, i Bisztyga jako czwarty.
Proszê bardzo, pan senator G³owski.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam pyta-
nie zwi¹zane z art. 42, w którym mowa o do¿ywot-
nim pozbawieniu prawa jazdy. To jest na pewno
kara dotkliwa. Ale czy w ogóle w czasie prac nad t¹
ustaw¹, teraz, w komisjach, kiedykolwiek brali-
œcie pañstwo pod uwagê mo¿liwoœæ kary, która
byæ mo¿e równie¿ by³aby dotkliwa, a dzia³a³aby
tak¿e wychowawczo? Kiedyœ by³ taki pomys³ za-
bierania samochodu jako narzêdzia pope³nienia
przestêpstwa. To by³o bardzo daleko id¹ce, ale
mo¿emy sobie wyobraziæ wyrok, w myœl którego
nastêpowa³oby na przyk³ad takie aresztowanie
samochodu na pó³ roku albo na rok. To pozbawi-
³oby œrodka komunikacji osobê, która takie prze-
stêpstwo pope³ni³a. Do tego dosz³yby koszty

utrzymania na parkingu strze¿onym, ubezpiecze-
nia – wiele dodatkowych kosztów. I wyobra¿am
sobie, jak ¿ona oddzia³uje na mê¿a, albo ojciec na
syna, który takie przestêpstwo pope³ni³. To mog-
³oby byæ du¿o bardziej skuteczne ni¿ wyrok s¹du,
w którym mowa o zabraniu na jakiœ czas prawa
jazdy, bo nie zmienia to sytuacji w danej rodzinie.
Czy w ogóle kiedykolwiek pañstwo braliœcie to pod
uwagê?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I drugie pytanie, pan senator Szewiñski.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana ministra: czy przedmio-

tem analizy projektodawcy, czyli strony rz¹dowej,
by³y dane, jakie sankcje karne wystêpuj¹ w ko-
deksach karnych krajów Unii Europejskiej w sto-
sunku do osób pope³niaj¹cych pojazdem mecha-
nicznym przestêpstwo, wypadek, w stanie nie-
trzeŸwoœci? Czy wystêpuj¹ kraje, w których s¹d
mo¿e orzec do¿ywotni zakaz prowadzenia pojaz-
du? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo.
Ta sankcja w postaci do¿ywotniego zakazu pro-

wadzenia pojazdów jest sankcj¹ bardzo dotkliw¹.
Chcê przypomnieæ, ¿e autorem tego projektu by³a
grupa pos³ów, a rz¹d doprowadzi³ w toku prac do
tego – no, nie tylko rz¹d, bo wszyscy siê zgodzili, to
by³ kompromis, wspólnie uzgodnione stanowisko
wszystkich pos³ów pracuj¹cych zarówno w pod-
komisji, w komisji, jak i potem na posiedzeniu
plenarnym Sejmu, wszyscy siê zgodzili – ¿e ten za-
kaz nie powinien mieæ charakteru bezwzglêdne-
go. Przecie¿ mog¹ byæ naprawdê ró¿ne sytuacje,
jakaœ wy¿sza koniecznoœæ, jakieœ przekroczenie
pewnych zasad, jednak zas³uguj¹ce na wyj¹tko-
we potraktowanie w ten sposób, ¿eby dana osoba
nie traci³a do¿ywotnio mo¿liwoœci prowadzenia
pojazdów mechanicznych.

Ten zakaz, co do zasady, zgodnie z kodeksem
cywilnym mo¿e obowi¹zywaæ do dziesiêciu lat. Tu
i tak wyd³u¿amy ten okres i nawet powstaj¹ pew-
ne napiêcia miêdzy tym przepisem zezwalaj¹cym
na do¿ywotnie pozbawienie mo¿liwoœci prowa-
dzenia pojazdu czy prawa prowadzenia pojazdu,
a przepisami o zatarciu skazania. Bo je¿eli jest za-
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tarcie skazania, to w zasadzie ju¿ ¿adne konsek-
wencje skazania nie powinny tej osoby dotyczyæ,
a tu jest wyj¹tek. To jest bardzo istotny wyj¹tek od
instytucji zatarcia skazania i od konsekwencji za-
tarcia skazania, bo jednak tu konsekwencje pozo-
staj¹ do koñca ¿ycia. Dlatego rozs¹dne by³oby,
aby jednak wzbogaciæ ten przepis mo¿liwoœci¹
wyj¹tkowego odst¹pienia od tego do¿ywotniego
pozbawienia prawa do prowadzenia pojazdu. To
nie oznacza ca³kowitego odst¹pienia, taka osoba
mo¿e byæ pozbawiona tego prawa do prowadzenia
pojazdu przez dziesiêæ lat, a tylko odst¹pienie
w wyj¹tkowych wypadkach, uzasadnionych
szczególnymi okolicznoœciami konkretnej spra-
wy, konkretnego przypadku.

A co do analizy kwestii przepadku pojazdu…
(SenatorPiotrG³owski:Czasowegozatrzymania.)
Co do czasowego zatrzymania, to nale¿a³oby

wprowadziæ jakiœ œrodek o charakterze œrodka za-
pobiegawczego. Nie by³o to analizowane, ponie-
wa¿, jak siê wydaje, dostêpnoœæ pojazdów mecha-
nicznych jest taka, ¿e nawet je¿eli ktoœ nie jest je-
go w³aœcicielem i zabierze mu siê pojazd, to prze-
cie¿ nie oznacza, ¿e on nie ma dziesi¹tków sposob-
noœci do prowadzenia jakiegokolwiek innego po-
jazdu. Do niedawna by³a w systemie polskiego pra-
wa karnego instytucja przepadku pojazdu trakto-
wanego jako narzêdzie pope³nienia przestêpstwa,
ale Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e niekon-
stytucyjne jest orzekanie… Przepraszam, to S¹d
Najwy¿szy w uchwale stwierdzi³, ¿e niezgodne z ko-
deksem karnym jest orzekanie przepadku tego po-
jazdu traktowanego jako narzêdzie pope³nienia
przestêpstwa i ¿e je¿eli ktoœ prowadzi pojazd w sta-
nie nietrzeŸwoœci, to tego pojazdu nie mo¿na trak-
towaæ jako œrodka lub narzêdzia pope³nienia prze-
stêpstwa. Narzêdzie pope³nienia przestêpstwa to
jest inna kwestia, na przyk³ad gdyby ktoœ chcia³
tym samochodem kogoœ przejechaæ, pozbawiæ ¿y-
cia, to wtedy taki wóz by³by narzêdziem do po-
pe³nienia tego przestêpstwa. Ale je¿eli ktoœ prowa-
dzi pojazd w stanie nietrzeŸwoœci albo pod wp³y-
wem narkotyków, to ten pojazd nie jest narzêdziem
pope³nienia przestêpstwa. W zwi¹zku z tym w do-
tychczasowym stanie prawnym odpad³a mo¿li-
woœæ orzekania przepadku na tej podstawie.

Rozwa¿aliœmy w ministerstwie wprowadzenie
dodatkowego, nowego przepisu, który przewidy-
wa³by taki przepadek. Taki pomys³ istnieje, byæ
mo¿e kiedyœ bêdzie trzeba do niego wróciæ, na ra-
zie jednak uwa¿amy, ¿e bardziej adekwatne do sy-
tuacji ekonomicznej i spo³ecznej Polaków, do do-
stêpnoœci pojazdów, jest pozbawienie prawa pro-
wadzenia pojazdów. Nie ró¿nicujemy, nie odró¿-
niamy wtedy osób, które pochodz¹ z domów, gdzie
jest kilka samochodów, m³odych ludzi, którzy po-
s³uguj¹ siê samochodami rodziców - bo chyba
g³ównie to pan senator mia³ na myœli - od osób

majêtnych, doros³ych, dysponuj¹cych du¿ymi
œrodkami, dla których wypo¿yczenie czy kupienie
kolejnego samochodu nie jest najmniejszym pro-
blemem, bo mog¹ to zrobiæ wrêcz w ci¹gu kilku
minut. Nieuzasadnione oraz nieadekwatne do
warunków spo³ecznych i ekonomicznych, w któ-
rych ¿yjemy, by³oby ró¿nicowanie sytuacji w za-
le¿noœci od tego, czy jest to osoba nie maj¹ca jesz-
cze swojego samochodu i korzystaj¹ca z samo-
chodu rodziców, czy te¿ doros³y cz³owiek, który
ma mnóstwo pieniêdzy i mo¿e w ka¿dej chwili za-
³atwiæ sobie, nawet przez internet, wypo¿yczenie
czy te¿ zakup samochodu. Wydaje mi siê, ¿e takie
rozwi¹zanie by³oby nieskuteczne.

Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e naruszenie tego za-
kazu, czyli prowadzenie pojazdu pomimo orzeczo-
nego zakazu prowadzenia pojazdów, jest prze-
stêpstwem. Mamy wiêc konkretn¹ dodatkow¹
sankcjê, na któr¹ taka osoba siê nara¿a. Jako Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci, jako rz¹d, poparliœ-
my koncepcjê, która zosta³a wyra¿ona w projekcie
pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci, ³agodz¹c j¹ nie-
co, dopuszczaj¹c w wiêkszym stopniu mo¿liwoœæ
oceny tej sytuacji przez s¹d.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I to pytanie
o porównanie, Panie Ministrze. Jak jest w innych
krajach…)

Tak. S¹ takie zakazy… Je¿eli pan senator po-
zwoli, to obszernej odpowiedzi udzielê na piœmie,
bo nie pamiêtam dok³adnie, w których pañ-
stwach. Ale takie zakazy s¹ przewidywane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem. Dziêkujê.
Panowie senatorowie Gruszka i Bisztyga.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
W art. 1 pkt 1, §3, jest mowa o sprawcy. Czy

sprawc¹ jest kieruj¹cy pojazdem mechanicznym,
ale tak¿e i pieszy? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Bardziej ogólne, ale wi¹¿¹ce
siê z tym tematem. Wiemy o tym, ¿e wielu ludzi po
zatrzymaniu prawa jazdy nadal korzysta z pojaz-
dów. Je¿d¿¹ oni samochodami bez uprawnieñ,
prowadz¹c je po zakazie wynikaj¹cym z zatrzyma-
nia prawa jazdy. Czy ministerstwo pracuje nad
systemem, który by wykluczy³ mo¿liwoœæ prowa-
dzenia pojazdów przez osoby, które zosta³y uka-
rane prawomocnym wyrokiem za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeŸwym? Chodzi o to, ¿eby
takie osoby nie siada³y za kierownic¹. S¹ ró¿ne
metody… Przepisy kanadyjskie mówi¹ o tym, ¿e
obowi¹zkowo nale¿y wprowadziæ czujniki bada-
j¹ce zawartoœæ alkoholu w wydychanym powie-
trzu. Taka bardziej futurystyczna jest propozycja
systemu dozoru elektronicznego tych przestêp-
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ców, który to system teraz jest wdra¿any. Byæ mo-
¿e trzeba by nad czymœ takim siê zastanowiæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Bisztyga. Proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, wielkie s³owa uznania dla pa-
na i dla ekipy, która to przygotowa³a, bo nie jest
³atwo pogodziæ interesy dwóch inicjatyw legisla-
cyjnych i stworzyæ jedn¹ rzecz, strawn¹ i oczeki-
wan¹ przez czêœæ œrodowiska. To tytu³em wstêpu.

Pytanie dotyczy funduszu pomocy pokrzyw-
dzonym. Wiemy, kto bêdzie beneficjentem. Ja
chcia³bym zapytaæ pana o nadzór nad tym fundu-
szem – centralny czy terenowy – i jego, powie-
dzmy, umocowanie. G³ównie chodzi mi jednak
o nadzór.

I drugie pytanie. Kto bêdzie móg³ wp³acaæ na
ten fundusz? Czy wp³acaæ bêd¹ mog³y równie¿
osoby fizyczne, osoby prawne, gminy? Czy na
przyk³ad ten s³ynny 1% podatku te¿ bêdzie móg³
w przysz³oœci byæ udzia³em funduszu pomocy po-
krzywdzonym? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Nie bardzo zrozumia³em pierwsze pytanie pana

senatora Gruszki. Którego artyku³u dotyczy³o,
Panie Senatorze?

(Senator Tadeusz Gruszka: Art. 1 pkt 1, §3. Je-
¿eli sprawca w czasie pope³nienia… Pyta³em, czy
sprawc¹ jest równie¿ pieszy. Automatycznie ka¿-
dy przyjmuje, ¿e sprawc¹ jest prowadz¹cy pojazd
mechaniczny. Ale czy to tak¿e mo¿e byæ pieszy?)

S¹d orzeka zakaz prowadzenia wszelkich po-
jazdów mechanicznych na zawsze, je¿eli sprawca
dopuœci³ siê przestêpstwa, i tu mamy przepisy ko-
deksu karnego, którego nastêpstwem jest œmieræ
innej osoby lub ciê¿ki uszczerbek na jej zdrowiu,
albo w czasie pope³nienia tego przestêpstwa by³
w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem œrodka odu-
rzaj¹cego lub zbieg³ z miejsca zdarzenia. Jest to
przestêpstwo powszechne, które nie wymaga…
Nie mam przed sob¹ tego przepisu, ale w hipotezie
nie mówi siê o kieruj¹cym pojazdem mechanicz-
nym, tylko o tym, kto narusza zasady bezpieczeñ-

stwa w ruchu. Ka¿dy, a wiêc równie¿ pieszy. To
jest odpowiedŸ na pierwsze pytanie.

Kwestia dozoru elektronicznego czy te¿ innych
form kontroli nad skutecznoœci¹ wykonywania
pozbawienia praw do prowadzenia pojazdów me-
chanicznych. Jest to poniek¹d pytanie adresowa-
ne do organów, które s¹ powo³ane do nadzoru nad
bezpieczeñstwem ruchu drogowego – minister
sprawiedliwoœci takiego nadzoru bezpoœrednio
nie sprawuje – ale wszystkie metody, które nam
oferuje technika, bêd¹ na pewno stopniowo w Pol-
sce wykorzystywane. Na razie tak¹ metod¹ s¹
kontrole ruchu drogowego, czyli sprawiedliwa
i skuteczna kontrola, oraz uruchamianie odpo-
wiedzialnoœci karnej, o której mówi³em, za naru-
szanie zakazów z art. 244 kodeksu karnego. Je¿eli
ktoœ nie stosuje siê do orzeczonego przez s¹d na-
kazu lub zakazu, to tak¿e podlega karze. Jest to
wiêc odrêbny typ przestêpstwa.

Je¿eli chodzi o poruszon¹ przez pana senatora
kwestiê dozoru elektronicznego, to istotnie, w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwoœci przeprowadziliœmy
g³êbsz¹ analizê tego instrumentu technicznego
i mo¿liwoœci jego wykorzystywania w szeroko ro-
zumianym prawie karnym. Jak wiemy, obecnie
wykorzystuje siê dozór elektroniczny w stosunku
do kar pozbawienia wolnoœci.

Chcê powiedzieæ, ¿e na ostatnim posiedzeniu
komitetu Rady Ministrów, poniedzia³kowym, pod-
niesiono kwestiê projektu ustawy nowelizuj¹cej
ustawê o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
œci w systemie dozoru elektronicznego. Ta ustawa
przez komitet przesz³a, to znaczy zyska³a jego po-
zytywn¹ rekomendacj¹ i pojawi siê na najbli¿szym
posiedzeniu Rady Ministrów. Niezale¿nie od tego
Ministerstwo Sprawiedliwoœci przygotowa³o i skie-
rowa³o do uzgodnieñ miêdzyresortowych projekt,
który proponuje rozszerzenie dozoru elektronicz-
nego na inne rodzaje œrodków orzekanych w pra-
wie karnym. Na razie proponujemy, aby by³o to wy-
konywanie dozoru jako œrodka zapobiegawczego,
polegaj¹cego na zakazie przebywania w okreœlo-
nych miejscach lub zbli¿ania siê do okreœlonych
osób. Przewidujemy równie¿ nowy œrodek zapo-
biegawczy w postaci aresztu domowego. Przewidu-
jemy w tym projekcie równie¿ mo¿liwoœæ wykony-
wania w systemie dozoru elektronicznego nakazu
przymusowego leczenia osób skazanych za prze-
stêpstwa seksualne. Œrodek zabezpieczaj¹cy
w przypadku przestêpstw zwi¹zanych z zaburze-
niem popêdu seksualnego, jest w postaci przymu-
sowego leczenia. I to leczenie mo¿e byæ wykonywa-
ne albo w warunkach zak³adu zamkniêtego, albo
w warunkach leczenia ambulatoryjnego. Przymu-
sowe leczenie ambulatoryjne, wed³ug naszego
projektu, który jeszcze nie uzyska³ akceptacji Ra-
dy Ministrów, ale jest w toku uzgodnieñ miêdzyre-
sortowych, mo¿e byæ po³¹czone z zakazem zbli¿a-
nia siê do okreœlonych osób lub przebywania
w okreœlonych miejscach.
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Na takie kary i œrodki karne, œrodki zabezpie-
czaj¹ce i zapobiegawcze proponujemy rozszerze-
nie metody kontroli osób przy u¿yciu dozoru elek-
tronicznego. Na razie nie przewidujemy, aby do-
zór elektroniczny by³ stosowany wobec kierow-
ców, w stosunku do których orzeczono zakaz pro-
wadzenia pojazdów czy te¿ pozbawiono ich prawa
do prowadzenia pojazdów. To tyle, je¿eli chodzi
o metody. Metod¹ kontroli s¹ po prostu kontrole
drogowe i uruchamianie postêpowañ zwi¹zanych
ze stwierdzeniem prowadzenia pojazdu przez oso-
bê, której pojazdów prowadziæ nie wolno.

I kwestia nadzoru nad funduszem. Otó¿, nad-
zór nad funduszem bêdzie sprawowa³ minister…
Pan senator Bisztyga o to pyta³. Dziêkujê za mi³e
s³owa dotycz¹ce pracy nad projektem, nad któ-
rym Wysoka Izba dzisiaj proceduje. Ten fundusz
bêdzie pañstwowym funduszem celowym, które-
go dysponentem bêdzie minister sprawiedliwo-
œci. To bêdzie wynika³o z art. 43 ust. 2. Przychody
funduszu, jak i przeznaczenie tych œrodków, s¹
zdefiniowane w ustawie, w tym projektowanym
art. 43 §3. Przychody funduszu to s¹ na przyk³ad
œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z orzeczonych
przez s¹dy nawi¹zek lub œwiadczeñ pieniê¿nych
– to dwa rodzaje œrodków karnych, dawniej to by-
³y kary dodatkowe, teraz nazywa siê je œrodkami
karnymi. Czyli s¹ to nawi¹zki i œwiadczenia pie-
niê¿ne, dalej, potr¹cenia w wysokoœci 20% wy-
nagrodzenia przys³uguj¹cego za pracê skaza-
nych, zatrudnionych w formach okreœlonych
w art. 121 §2, a wiêc zatrudnionych w przywiê-
ziennych zak³adach pracy, ponadto œrodki z wy-
konania kar dyscyplinarnych orzekanych w po-
stêpowaniu wykonawczym wobec skazanych,
pochodz¹ce ze spadków, z zapisów i darowizn,
dotacji, zbiórek i innych Ÿróde³. A zatem te œrodki
funduszu s¹ wyspecyfikowane.

Co wiêcej, te œrodki, które pochodz¹ z nawi¹zek
i œwiadczeñ pieniê¿nych, powinny byæ adresowa-
ne do pokrzywdzonych, a te, które pochodz¹ z wy-
nagrodzenia za pracê skazanych albo z wykona-
nia kar dyscyplinarnych, powinny byæ przekazy-
wane na pomoc postpenitencjarn¹. W akcie wy-
konawczym, o którym mowa w §16 art. 43, prze-
widziano bowiem, ¿e sposób wykorzystywania
i rozliczania œrodków funduszu okreœli w rozpo-
rz¹dzeniu minister sprawiedliwoœci, uwzglê-
dniaj¹c potrzebê prowadzenia odrêbnej, pod-
kreœlam, odrêbnej gospodarki finansowej w za-
kresie realizacji zadañ dotycz¹cych pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przestêpstwem oraz pomo-
cy postpenitencjarnej, a tak¿e potrzebê skutecz-
nego i racjonalnego wykorzystania œrodków fun-
duszu. A zatem s¹ mo¿liwe spadki, zapisy, daro-
wizny, zbiórki publiczne, ale to jest uzale¿nione
od chêci i woli tych, którzy by chcieli takie œrodki
oferowaæ. Oczywiœcie mog¹ to zrobiæ, ale fun-

dusz ma zagwarantowane œrodki na mocy samej
ustawy. Je¿eli chodzi o pokrzywdzonych, to s¹ to
nawi¹zki i œwiadczenia pieniê¿ne, œrodki karne
orzekane na podstawie kodeksu karnego, a je¿eli
chodzi o pomoc postpenitencjarn¹, to potr¹cenia
w wysokoœci 20% wynagrodzenia za pracê skaza-
nych oraz z tytu³u wykonywania kar dyscypli-
narnych przewidzianych w kodeksie karnym wy-
konawczym. Tak wiêc tak to bêdzie wygl¹da³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, teraz ja chcia³bym zadaæ pyta-
nie, a potem pan senator Iwan.

Senator Marek Zió³kowski:

Proszê o komentarz do nastêpuj¹cego przypad-
ku, który wczoraj by³ mi dok³adnie opisywany;
dyskutowaliœmy na ten temat. Otó¿ m³ody cz³o-
wiek w stanie nietrzeŸwym, bez prawa jazdy, po-
woduje wypadek ze skutkiem œmiertelnym. Bez
prawa jazdy. Potem jest zastosowany areszt tym-
czasowy. Ten m³ody cz³owiek wychodzi z aresztu
za kaucj¹, z ró¿nych powodów, miêdzy innymi
dlatego, ¿e asesorzy nie mog¹ rozpoznawaæ pew-
nych rzeczy; proces siê opóŸnia. I ten ktoœ po
wyjœciu z aresztu tymczasowego zdaje egzamin na
prawo jazdy, czyli maj¹c nierozpoznan¹ jeszcze
sprawê s¹dow¹. Czy tego typu nowelizacja zapo-
biega³aby takim przypadkom? Chodzi o to, ¿e on
jeszcze nie ma w ogóle rozpatrzonego przypadku
spowodowania œmierci, bez prawa jazdy i w stanie
nietrzeŸwym, a zrobi³ prawo jazdy. Czy coœ zmie-
nia³oby siê w tym przypadku, czy w ogóle… Jak
pan minister s¹dzi? Je¿eli nie, to czy mo¿na by³o-
by takiemu przypadkowi zapobiec? Chodzi o to,
¿eby on w ogóle nie móg³ stawaæ do egzaminu na
prawo jazdy, w koñcu ta sprawa nie jest jeszcze
rozpoznana.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Oczywiœcie istnieje taka mo¿liwoœæ, ¿eby w ra-
mach œrodków zapobiegawczych prokurator pro-
wadz¹cy postêpowanie zastosowa³ œrodek polega-
j¹cy w³aœnie na zakazie korzystania z pewnych
uprawnieñ czy dotycz¹cy okreœlonego zachowa-
nia siê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I to by³aby
taka interwencja szczególna prokuratora.)

Interwencja szczególna. Ale z tego, co mi wiado-
mo – a to s¹ przepisy prawa o ruchu drogowym –
nie ma jakiegoœ zakazu przystêpowania do egza-
minu osób, które… Ja dok³adnie tych przepisów
nie pamiêtam, ale nie przypominam sobie, ¿eby
by³ jakiœ przepis, który by wprost to uniemo¿li-
wia³. Je¿eli jednak ktoœ jest podejrzany o prze-
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stêpstwo pope³nione przy u¿yciu samochodu, po
prostu o spowodowanie wypadku, zw³aszcza tak
drastycznego, to powinien byæ orzeczony œrodek
zapobiegawczy w postaci zakazu prowadzenia po-
jazdów w czasie toczenia siê postêpowania. A je¿e-
li nast¹pi skazanie, to wtedy ju¿ nic nie stoi na
przeszkodzie, aby nie by³ to œrodek zapobiegaw-
czy, tylko œrodek karny w postaci zakazu prowa-
dzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, czyli
wtedy to ju¿ nie bêdzie koniecznoœæ… Mówi¹c
krótko, w toku procesu nie mo¿emy stosowaæ in-
nych œrodków ni¿ tylko œrodki prewencyjne, zapo-
biegawcze. Te œrodki generalnie s¹ w rêku proku-
ratora; niektóre z nich, jak areszt tymczasowy, s¹
w rêku s¹du i stosowane na wniosek prokuratora.
A je¿eli nast¹pi skazanie, to wtedy bêdzie to ju¿
okreœlone w wyroku, jako œrodek karny. To, ¿e on
nie mia³ prawa jazdy w momencie pope³nienia
czynu, w ¿adnym wypadku nie przeszkodzi temu,
aby s¹d zawar³ w wyroku zakaz prowadzenia po-
jazdów mechanicznych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Senatorowie Iwan i Gruszka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, najpierw taka konstatacja

w nawi¹zaniu do tego, jaka w tej chwili pad³a tutaj
odpowiedŸ na pytanie pana marsza³ka. Otó¿
wnioskujê z tego, bardzo cynicznie – nie chcê po-
wiedzieæ, ¿e popieram, ¿e pochwalam, ale taki
wniosek mi siê nasuwa – ¿e jak chce siê po pijane-
mu jeŸdziæ i zabijaæ, to najlepiej to robiæ bez prawa
jazdy. Bo kiedy siê potem, powiedzmy, po oœmiu
czy dziesiêciu latach, wyjdzie z krymina³u, to bê-
dzie mo¿na zdaæ egzamin na prawo jazdy
i w œwietle tych zapisów, o których tutaj mówimy,
do koñca ¿ycia to prawo jazdy mieæ. Nie jest tak?
Proszê o odpowiedŸ.

Ale moje pytanie jest inne. Mianowicie d¹¿¹c do
nieuchronnoœci i surowoœci kary, mo¿emy stan¹æ
przed takim przypadkiem. Powiedzmy, ¿e takie
przestêpstwo – chodzi o jazdê po pijanemu i spo-
wodowanie wypadku ze skutkiem œmiertelnym –
pope³ni³ na³ogowy alkoholik, który potem, po ja-
kimœ czasie, staje siê takim trzeŸwym alkoholi-
kiem. I czy jest jakakolwiek furtka, jakaœ szansa
dla tego cz³owieka, który siê poprawi³, w³o¿y³ w to
wielki wysi³ek i przesta³ piæ? Czy on za jakiœ czas,
kiedy mu to siê utrwali, kiedy nie bêdzie pi³ na
przyk³ad, nie wiem, przez dziesiêæ lat, bêdzie mia³
jak¹œ szansê na to, ¿eby odzyskaæ prawo jazdy?

Pytam, bo ja tego tutaj nie widzê i nie wiem, czy to
jest mo¿liwe. A to by by³o wychowawcze, jak myœ-
lê, i mobilizuj¹ce do tego, ¿eby przestaæ piæ. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Odpowiadaj¹c na moje pytanie, pan minister

wspomnia³ o jedynym mechanizmie, jakim jest
kontrola drogowa wykonywana przez policjê,
przez s³u¿by drogowe. Czy w trakcie pracy nad
ustaw¹ posi³kowano siê statystyk¹ i czy taka sta-
tystyka jest panu ministrowi znana, jeœli chodzi
o to, ile jest zatrzymañ nietrzeŸwych, ile w tej gru-
pie jest w³aœnie pozbawionych prawa do korzysta-
nia z pojazdu, mówi¹c inaczej, pozbawionych pra-
wa jazdy?

I jeszcze jedno – wrócê do sprawy dozoru elek-
tronicznego – czy nie by³oby mo¿liwe zastosowa-
nie tego w³aœnie? Wtedy w stu procentach mieli-
byœmy wyeliminowanych nietrzeŸwych, pozba-
wionych prawa do je¿d¿enia. Gdyby ktoœ taki mia³
za³o¿one takie urz¹dzenie, to od razu coœ tam by
zapiszcza³o, kiedy by przeje¿d¿a³ ko³o radiowozu.
Tak ¿e uwa¿am, ¿e ten pomys³ jest w stu procen-
tach do realizacji i w stu procentach by wyelimi-
nowa³ nietrzeŸwych na naszych drogach. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Najpierw kwestia, czy siê op³aca pope³niæ prze-
stêpstwo przed uzyskaniem prawa jazdy. Moja
odpowiedŸ mia³a wykazaæ, ¿e w³aœnie siê nie op³a-
ca, bo prawo karne dysponuje œrodkami, które
mog¹ byæ wykorzystane w takim celu, ¿eby unie-
mo¿liwiæ prowadzenie pojazdów tej osobie, która
nie maj¹c prawa jazdy pope³ni przestêpstwo czy
te¿ jest o nie podejrzana, bo na razie toczy siê po-
stêpowanie. Mo¿na jej to uniemo¿liwiæ ju¿ w toku
postêpowania, istnieje taka mo¿liwoœæ. Ja oczy-
wiœcie nie wiem – byæ mo¿e trzeba by to by³o jesz-
cze zbadaæ – czy nie istniej¹ jakieœ mo¿liwoœci
wstrzymania wydania prawa jazdy czy te¿ niedo-
puszczenia do egzaminu osoby w takiej sytuacji.
To ju¿ jest kwestia analizy przepisu prawa o ru-
chu drogowym. Gdyby chcieæ umieœciæ ca³¹ spra-
wê poza prawem karnym, to by nale¿a³o umieœciæ
to w procedurze administracyjnej dotycz¹cej eg-
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zaminowania i wydawania takim osobom prawa
jazdy, na przyk³ad uniemo¿liwiaj¹c wydanie pra-
wa jazdy czy te¿ przyst¹pienie do egzaminu oso-
bom, wobec których tocz¹ siê postêpowania kar-
ne o przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu
w ruchu drogowym. Taka mo¿liwoœæ legislacyjna
istnieje. Nie jest to przedmiotem tej akurat nowe-
lizacji, ale zgadzam siê z panem senatorem, ¿e na-
le¿a³oby to zbadaæ i rozwa¿yæ potrzebê wprowa-
dzenia takiego przepisu. Przypominam, ¿e mówi-
my tutaj o projekcie poselskim. Rz¹d zajmowa³
tutaj tylko stanowisko i proponowa³ pewne mody-
fikacje, które, jak siê okaza³o, w tym obszarze wy-
znaczonym projektem poselskim zosta³y zaak-
ceptowane.

Kwestia d³ugotrwa³oœci tego zakazu. O to pyta³
pansenator Iwan.Kwestiad³ugotrwa³oœci tegozaka-
zu, czyli tego, czy wyleczony alkoholik, taki jak ten
w przyk³adzie… Otó¿ w takich sytuacjach jest mo¿li-
woœæ,napodstawieart. 84–dziêkujê zaprzepis, Pa-
nie Naczelniku – ¿eby po up³ywie po³owy okresu, na
który orzeczono jakiœ œrodek karny, czyli w tym wy-
padku zakaz, uznaæ go za wykonany, je¿eli skazany
przestrzega³ porz¹dku prawnego, a œrodek karny
by³ w stosunku do niego wykonywany przynajmniej
przez rok. To jest art. 84 §1…

(Senator Stanis³aw Iwan: No ale ile to jest po³o-
wa do¿ywocia, Panie Ministrze?)

Ale nie, nie, nie… W takim przypadku nale¿a³oby
przyj¹æ, ¿e taka sytuacja musia³aby trwaæ chyba
przynajmniej przez rok. Je¿eli to by³oby na za-
wsze… To jest w³aœnie ca³y problem tego œrodka za-
pobiegawczego, który jest tak drastycznie… Ja mó-
wi³em o tym, ¿e on jest w³aœciwie niezgodny z pewn¹
koncepcj¹ zatarcia skazania. No ale jest to kwestia
wyboru. Przypominam, ¿e w projekcie poselskim
by³a propozycja, aby s¹d nie mia³ ¿adnej mo¿liwoœci
odst¹pienia od tego. A wiêc w przypadku ponowne-
go prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci
przez osobê skazan¹ ju¿ za przestêpstwo pope³nio-
ne w stanie nietrzeŸwoœci, którego skutkiem jest
czyjaœ œmieræ lub uszczerbek na zdrowiu, w ogóle
nie by³oby mo¿liwoœci rozwa¿ania odst¹pienia,
by³by bezwzglêdny oblig do¿ywotniego pozbawienia
prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na
skutek dyskusji w podkomisjach, w komisjach, na
posiedzeniu plenarnym, równie¿ pod wp³ywem, po-
chlebiam sobie, stanowiska rz¹du, w którym w³aœ-
nie ta kwestia by³a podniesiona, z³agodzono to
i umo¿liwiono uwzglêdnienie wyj¹tkowego wypad-
ku uzasadnionego szczególnymi okolicznoœciami.
W pozosta³ych wypadkach niestety mamy tu do
czynienia z recydyw¹, czyli w czasie pope³nienia te-
go przestêpstwa dana osoba by³a w stanie nietrzeŸ-
woœci i na dodatek wyst¹pi³y bardzo dotkliwe kon-
sekwencje, to jest œmieræ lub ciê¿ki uszczerbek na
zdrowiu. Tutaj przed tymi wzglêdami, októrychmó-
wi³ pan senator, pierwszeñstwo musi mieæ zasada

ochronna i dlatego jest mo¿liwoœæ do¿ywotniego po-
zbawienia prawa… to znaczy zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych. No ale po to
jest tenzakazbezterminowy, ¿eby tak¹osobêwogóle
raz na zawsze wyeliminowaæ z krêgu osób uczestni-
cz¹cych w ruchu drogowym i prowadz¹cych pojazdy
mechaniczne. Taki jest tego cel, w³aœnie o to chodzi.
Codowszystkich innych, tych,którzymaj¹ termino-
we zakazy, to na podstawie art. 84 §1 istnieje mo¿li-
woœæ orzeczenia przez s¹d, ¿e uznaje siê zakaz za wy-
konany po up³ywie po³owy okresu, ale nie krócej ni¿
po roku.

Jakie s¹ dane statystyczne dotycz¹ce stosowa-
nia œrodka karnego w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów? Mam tutaj dane za rok 2008. Otó¿ jeœli
chodzi o zakaz terminowy fakultatywny, czyli te sy-
tuacje, kiedy s¹dy mog³y go orzec, ale nie mia³y ta-
kiego obowi¹zku, uczyni³y to w piêædziesiêciu ty-
si¹cach dwudziestu dwóch przypadkach. Jeœli cho-
dzi o zakaz obligatoryjny – to jest art. 42 §2 obecnie
obowi¹zuj¹cy, czyli zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, je¿eli sprawca w czasie pope³nie-
nia przestêpstwa by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod
wp³ywem œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³ z miejsca
zdarzenia, wtedy jest obligatoryjnoœæ tego zakazu
terminowego – to zosta³ on orzeczony w dziewiêæ-
dziesiêciu jeden tysi¹cach piêædziesiêciu jeden
przypadkach. A wiêc w sumie by³o ponad sto czter-
dzieœci jeden tysiêcy przypadków terminowego za-
kazu prowadzenia pojazdów. Zaœ na zawsze, do¿y-
wotnio fakultatywnie orzeczono zakaz w dwudzie-
stu czterech przypadkach, a obligatoryjnie, to jest
na mocy art. 42 §4, w trzech przypadkach. Czyli wi-
dzimy, ¿e s¹dy s¹ w tej kwestii bardzo powœci¹gliwe.
Myœlê, ¿e bardzo dobrze siê sta³o, ¿e Sejm wprowa-
dzi³ tê mo¿liwoœæ odst¹pienia w szczególnie uzasa-
dnionych wypadkach, bo jak widzimy, s¹dy broni¹
siê przeciwko tak drastycznym œrodkom, jakim jest
do¿ywotnie zakazanie komuœ prowadzenia wszel-
kich pojazdów mechanicznych.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, ja sformu³ujê to jako pytanie,
aczkolwiek to jest trochê ¿artobliwe nawi¹zanie
do tego, co powiedzia³ pan senator Iwan. Otó¿ je-
¿eli komuœ przyznaje siê emeryturê, to przyznaje
siê j¹ do¿ywotnio, bior¹c pod uwagê jego p³eæ
i wiek. Jeœli ktoœ ma szeœædziesi¹t piêæ lat, to ¿yje
œrednio dwadzieœcia lat i to jest to do¿ywocie. Po-
wiedzmy, ¿e ktoœ spowoduje wypadek w jakimœ
wieku. Mo¿na mu wyliczyæ œrednio, statystycznie,
ile mo¿e ¿yæ, je¿eli do koñca ¿ycia bêdzie siedzia³
w wiêzieniu. I wtedy po³owa do¿ywocia… No, to
mo¿na by podzieliæ przez dwa. Praktycznie, staty-
stycznie jest to mo¿liwe do przeprowadzenia, bo
przecie¿ w ten sposób przyznajemy miêdzy inny-
mi emerytury. A wiêc w³aœciwie nie widzê przeciw-
skazañ do tego, ¿eby powiedzieæ, co to znaczy pó³
do¿ywocia. No ale to jest…
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Jest to teoretycznie mo¿liwe, ale rzeczywiœcie
przyznajê, ¿e… Jeszcze raz podkreœlam, ¿e rz¹d
porusza³ siê tutaj w zakresie nowelizacji zapropo-
nowanej w projekcie poselskim i wychodzi³ poza
zakres… Byæ mo¿e istnieje potrzeba rozwa¿enia
tego, o czym pan senator mówi³. Wprowadzenie
szczególnego przepisu, który bêdzie dotyczy³ tych
sytuacji, to jest ca³kowicie powa¿ny problem i ja,
Panie Senatorze, uwa¿am to za bardzo istotny
sygna³. Bêdziemy to rozwa¿aæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Dziêkujê za odpowiedzi na pytania.
Informujê, ¿e nikt nie siê zapisa³ do g³osu, ale

dwóch senatorów, panowie Czelej i Grzyb, z³o¿yli
swoje wyst¹pienia do protoko³u*.

Rozumiem, ¿e wniosków legislacyjnych nie
by³o.

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

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-

trzenia punktu szóstego porz¹dku obrad – jak
wynika z protoko³u, to jest ostatni punkt porz¹d-
ku obrad, w którym bêdzie nam towarzyszy³ pan
minister Wrona – stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 753, spra-
wozdania komisji – w drukach nr 753A i 753B.

Proszê pana senatora Stanis³awa Iwana
o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Szanowny Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-
misji Gospodarki Narodowej, która zajmowa³a siê
omawian¹ ustaw¹ w dniu 27 stycznia bie¿¹cego
roku.

Ustawa, któr¹ otrzymaliœmy z Sejmu jest usta-
w¹ rz¹dowo-poselsk¹. To znaczy, inicjatywa
rz¹du dotyczy³a realizacji wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z 26 listopada 2006 r. W tym wy-
roku trybuna³ orzek³ o niezgodnoœci z konstytucj¹
przepisów art. 2 ust. 4 i art. 5 ust 2 ustawy o gwa-

rancji zap³aty za roboty budowlane. Równoczeœ-
nie podkomisja „Przyjazne Pañstwo” zapropono-
wa³a zmiany w kodeksie cywilnym polegaj¹ce na
wykreœleniu art. 80, dotycz¹cego przyjmowania
w przypadku osób niepisz¹cych oœwiadczenia pi-
semnego w postaci aktu notarialnego. To jest ele-
ment dodatkowy, s³u¿¹cy do celów dowodowych.

Ale chcia³bym siê zaj¹æ konsekwencjami wyro-
ku Trybuna³u Konstytucyjnego. Ta ustawa wyni-
ka z potrzeby zapobiegania negatywnym zjawis-
kom w gospodarce zwi¹zanym z zatorami p³atni-
czymi. Szczególnie przedsiêbiorcy budowlani
zwi¹zani z ma³ym i œrednim biznesem napotykaj¹
trudnoœci, bo gdy wykonuj¹ zlecenia na rzecz in-
westora lub generalnego wykonawcy w charakte-
rze podwykonawców, to ten¿e du¿y inwestor czy
te¿ generalny wykonawca w pewnym momencie
traci zdolnoœci do wywi¹zywania siê ze swoich zo-
bowi¹zñ i wtedy proponuje zawieranie uk³adów
lub te¿ upad³oœæ, co poci¹ga za sob¹ szczególnie
dramatyczne skutki dla tych¿e ma³ych i œrednich
przedsiêbiorców. I dlatego w³aœnie w 2003 r. zo-
sta³a uchwalona ustawa o gwarancji zap³aty za
roboty budowlane. Jak siê okaza³o, w wyniku roz-
strzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego w tym
art. 4 ust. 4 zosta³ zakwestionowany zapis: „po-
wszechnie przyjêtej wysokoœci kosztów udziela-
nia gwarancji”, przy czym poniewa¿ by³o u¿yte po-
jêcie powszechnie przyjêtych wysokoœci w sto-
sunku do pewnego novum prawnego, to na doda-
tek zosta³a okreœlona górna granica w kwocie nie-
przekraczaj¹cej 2%, i z tego powodu by³o zaskar-
¿enie, gdy¿ te koszty faktyczne przekraczaj¹ 2%.
W zwi¹zku z tym w przypadku udzielenia tego ro-
dzaju gwarancji przez inwestora ponosi³ on nie-
proporcjonalne koszty, nawet jeœli ca³kowicie wy-
wi¹za³ siê ze swoich zobowi¹zañ. No i ten przepis
zosta³ zakwestionowany przez Trybuna³ Konsty-
tucyjny.

Jest jeszcze drugi przypadek, art. 5 ust. 1–2,
który przyznawa³ wykonawcy mo¿liwoœæ od-
st¹pienia od umowy z winy inwestora w sytuacji,
gdy inwestor nie przedstawi³ „w odpowiednim ter-
minie wystarczaj¹cej gwarancji”. To jest pojêcie
na tyle ogólne, ¿e mo¿na pod to podci¹gn¹æ ró¿ne
wymagania, i w zwi¹zku z tym trybuna³ stwier-
dzi³, ¿e te niedookreœlenia pozwalaj¹ na wielk¹
uznaniowoœæ ze strony wykonawcy robót budow-
lanych, tak w przedmiocie okreœlenia wysokoœci
gwarancji, jak i terminu jej udzielenia.

Dlatego rz¹d przedstawi³ inicjatywê ustawo-
dawcz¹, któr¹ zawiera ta w³aœnie ustawa, i szcze-
gó³owe rozwi¹zania sprowadzaj¹ce siê do tego, ¿e
po art. 649 zosta³o wprowadzonych piêæ artyku-
³ów, 6491–6495, w których zosta³y zawarte nastê-
puj¹ce zmiany.

Otó¿ uczestnikom procesu inwestycyjnego
w budownictwie zosta³y przyznane uprawnienia
do zg³oszenia ¿¹dania udzielenia zabezpieczenia
wierzytelnoœci, czyli – mo¿e powiem proœciej
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– gwarancji zap³aty wynikaj¹cej z umowy.
I w zwi¹zku z tym zosta³y okreœlone rodzaje zabez-
pieczeñ, jakim te wierzytelnoœci bêd¹ podlegaæ.
Mog¹ to byæ zabezpieczenia, które odnosz¹ siê do
funkcjonowania finansowych instytucji zaufania
publicznego, jakimi s¹ banki lub te¿ firmy ubez-
pieczeniowe. I tutaj w katalogu zamkniêtym wy-
mienione s¹ cztery formy zabezpieczenia: gwa-
rancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, po-
rêczenie bankowe i akredytywa bankowa.

Omawiaj¹c te zmiany zapisane w piêciu dodawa-
nych artyku³ach, najpierw chcia³bym wymieniæ
wprowadzan¹ w §3 art. 6491 zasadê równego po-
dzia³u kosztów, tak bym to okreœli³. Ponoszenie
w ca³oœci kosztów zwi¹zanych z udzieleniem gwa-
rancji przez inwestora powodowa³oby niesprawied-
liwe zawy¿anie kosztów z jego strony. Je¿eli wyko-
nawca pragnie mieæ te gwarancje, to te koszty we-
d³ugustawodawcypowinnybyæpodzielone równo.

Nastêpny artyku³, to jest 6492, uniemo¿liwia
wy³¹czenie lub te¿ ograniczenie przez inwestora
tej gwarancji.

Kolejna wprowadzona zmiana umo¿liwia ¿¹da-
nie gwarancji na ka¿dym etapie. Je¿eli w pewnym
momencie wykonywania zadañ inwestycyjnych
wykonawca stwierdza na przyk³ad, i¿ wydaje mu
siê, ¿e w jakiœ sposób inwestor traci wiarygodnoœæ
albo ¿e s¹ jeszcze jakieœ dodatkowe prace do wy-
konania, to wtedy mo¿e wyst¹piæ o przyznanie
tych gwarancji na ka¿dym etapie procesu budow-
lanego. O tym mówi dodawany art. 6493.

Art. 6494 ma na celu umo¿liwienie wykonawcy
odst¹pienia od umowy. I to bêdzie odst¹pienie od
umowy z winy inwestora w przypadku, gdyby inwe-
stor na wniosek w³aœnie wykonawcy nie uzyska³
tych gwarancji w wyznaczonym terminie. Ten ter-
min w ustawie, która do nas przysz³a z Sejmu, to
czterdzieœci piêæ dni, a w przed³o¿eniu rz¹dowym
ten okres by³ krótszy, trzydziestodniowy. Ten ter-
min ma byæ krótki, ale wystarczaj¹cy – pozwalaj¹cy
inwestorowi na za³atwienie niezbêdnych formalno-
œci zwi¹zanych w³aœnie z udzieleniem gwarancji.

Nastêpnie, w art. 6495, czyli ostatnim z doda-
wanych, mówi siê o stosowaniu przepisów zawar-
tych w tej noweli kodeksu cywilnego w takim ³añ-
cuchu, ¿e tak powiem, czyli nie tylko do umów za-
wieranych miêdzy inwestorem a generalnym wy-
konawc¹, ale i do umów miêdzy generalnym wy-
konawc¹ a podwykonawcami, czyli to bêdzie takie
³añcuchowe czy kaskadowe dzia³anie.

W art. 2 tej noweli ustanawia siê przepis
przejœciowy mówi¹cy o tym, ¿e do umów o roboty
budowlane zawartych przed dniem wejœcia w ¿y-
cie projektowanej ustawy stosuje siê przepisy do-
tychczasowe.

W art. 3 jest mowa o tym… ¿eby ³adnie to uj¹æ…
¿e ustawa z dnia 9 lipca traci moc. Chcia³em po-
wiedzieæ „zostaje anulowana”, ale „traci moc” jest

okreœleniem prawniczym i chyba bardziej popra-
wnym.

I wreszcie art. 4 mówi, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie
po up³ywie trzydziestu dni od dnia og³oszenia, czyli
ustanawia niezbêdne i wymagane vacatio legis.

I na tym bym zakoñczy³ swoj¹ wypowiedŸ, Pa-
nie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Piotra Zientarskiego

o przedstawienie sprawozdania Komisji Ustawo-
dawczej…

(Senator Stanis³aw Iwan: Aha, przepraszam,
bo jeszcze muszê…)

A co komisja, co komisja…

Senator Stanis³aw Iwan:

W³aœnie, jeszcze muszê dopowiedzieæ, ¿e komi-
sja wnosi o przyjêcie tego projektu w niezmienio-
nej formie. Komisja nie wprowadzi³a… W g³oso-
waniu byliœmy jednomyœlni, komisja opowiedzia-
³a siê za tym, ¿eby przyj¹æ ustawê, która przysz³a
do nas z Sejmu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e pan senator Zientarski nie bê-
dzie równie detalicznie przedstawia³ tej ustawy.

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
(Senator Stanis³aw Iwan: Przepraszam, Panie

Marsza³ku.)

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zwi¹zku z przedstawieniem tak szczegó³owe-

go sprawozdania przez pana senatora Stanis³awa
Iwana reprezentuj¹cego komisjê gospodarki nie
widzê koniecznoœci powielania tych samych argu-
mentów. Bo i my zajêliœmy podobne stanowisko
jak komisja gospodarki: wnosimy o przyjêcie
ustawy bez poprawek. Popieramy zarówno te
przepisy dotycz¹ce gwarancji budowlanych, jak
i anulowanie art. 80, który nakazywa³ osobom
niemog¹cym czytaæ sk³adanie oœwiadczeñ woli
w postaci aktu notarialnego. W ka¿dym przypad-
ku by³o to skonsultowane ze zwi¹zkiem niewido-
mych i zwi¹zek uzna³, ¿e nie ma koniecznoœci a¿
takiego zabiegania o tych niewidomych. Oni sobie
radz¹ i nie ma potrzeby, ¿eby przepis w sposób
bezwzglêdny, pod rygorem niewa¿noœci, nakazy-
wa³ przedstawianie wszelkich oœwiadczeñ woli
tylko i wy³¹cznie w formie aktu notarialnego.
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pytania do senatorów sprawozdawców. Czy s¹

pytania? Nie ma. Dziêkujê.
To jest, jak powiedzia³ pan senator Iwan, projekt

ustawy wniesiony przez rz¹d i komisjê sejmow¹.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan powiedzieæ

coœ na temat tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dwa s³owa.)
Dwa s³owa, to bardzo proszê.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Sprowokuje to do

pytañ.)
Chyba pana senatora Bisztygê. Jak pan siê

wstrzyma, Panie Senatorze, to pytañ nie bêdzie.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Panie Marsza³ku,

dla pana to zrobiê.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym podziêkowaæ za wnikliw¹ pracê ko-

misji senackich. Ten projekt jest naprawdê bardzo
wa¿ny. On realizuje wyrok trybuna³u, ale to nie
wszystko, bo to cel minimalistyczny. Przede wszyst-
kim chodzi o zwiêkszenie bezpieczeñstwa uczestni-
ków procesu budowlanego, ale w niezbêdnym za-
kresie, w takim, który nie spowoduje nadmiernego
zwiêkszenia kosztów tego procesu. By³y propozycje,
¿eby uj¹æ to szerzej, ¿eby wszyscy, którzy s¹ do-
stawcami materia³ów czy innych komponentów, ja-
kichœ farb, pustaków, cegie³, gwoŸdzi, byli objêci
tym ³añcuszkiem obowi¹zkowych gwarancji. No ale
nie, to by³aby droga donik¹d, ca³kowicie i w sposób
nieuzasadniony przerzucilibyœmy koszty, bo to siê
zawsze musi tak skoñczyæ, na tych, którzy s¹ klien-
tami. A tu chodzi o zwiêkszenie bezpieczeñstwa nie
tylko uczestników procesu, ale i tych, którzy s¹ fi-
nalnymi odbiorcami produktu, jakim jest mieszka-
nie, dom czy inny obiekt budowlany.

Drug¹ istotn¹ kwestiê reguluje art. 80. To bar-
dzo wa¿ne, ¿e ten przepis, który dyskryminowa³
osoby nie mog¹ce czytaæ ani pisaæ, zostaje uchy-
lony. Za to siê nale¿¹ s³owa wdziêcznoœci Wyso-
kiej Izbie Sejmowej i Wysokiemu Senatowi za
przeanalizowanie tej ustawy, za konkluzje sfor-
mu³owane bardzo zreszt¹ szczegó³owo.

Nie bêdê omawia³ ca³ego projektu, chcia³em tyl-
ko podkreœliæ wêz³owe kwestie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
No i teraz w³aœnie nie wiem, który z panów se-

natorów… Pan senator Wyrowiñski jednak zg³osi³
siê pierwszy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, aktywnoœæ
tych, którzy chcieliby, aby ten ³añcuch gwarancji
ci¹gn¹³ siê a¿ do samego koñca, do najmniej-
szych, jest bardzo du¿a. Jest specjalna inicjaty-
wa, jest strona internetowa, i trudno tym, którzy
siê w to anga¿uj¹, odmówiæ pewnych racji. Ja
przynajmniej szanujê ich wysi³ek i determinacjê.
Ona po czêœci, jak s¹dzê, wi¹¿e siê z tym, ¿e wœród
firmuj¹cych to przedsiêwziêcie s¹ ludzie, którzy
funkcjonowali kiedyœ w innej ni¿ polska kulturze
prac budowlanych, w krajach rozwiniêtych, gdzie
ta sytuacja nieco inaczej wygl¹da. Ale rozumiem,
¿e sprawa jest przes¹dzona.

Ja chcia³bym pana zapytaæ przy okazji, bo wy-
daje mi siê, ¿e warto, skoro mówimy o bezpieczeñ-
stwie. Otó¿ od pewnego czasu mamy do czynienia
z tak¹ oto sytuacj¹, ¿e w procesie budowlanym,
w procesie powstawania mieszkañ padaj¹ firmy
deweloperskie, a ofiarami tych spektakularnych
upad³oœci s¹ ci, którzy w dobrej wierze wp³acili
pieni¹dze po¿yczone z banku, którzy s¹, jak wyni-
ka z ró¿nego rodzaju informacji, swego rodzaju
ofiarami niefrasobliwoœci b¹dŸ cwaniactwa nie-
których firm deweloperskich. Czy rz¹d myœli
o tym, ¿eby przygotowaæ rozwi¹zanie, które za-
bezpiecza³oby finalnych odbiorców produktu bu-
dowlanego, a zw³aszcza mieszkañ? Wiem, ¿e by³y
propozycje powo³ania rachunku powierniczego,
czyli instytucji, która w jakiœ tam sposób funkcjo-
nuje w krajach rozwiniêtych i gwarantuje ucze-
stnikom procesu, klientom firm deweloperskich,
mówi¹c ogólnie, pewne bezpieczeñstwo.
Chcia³bym o to w³aœnie pana ministra przy okazji
zapytaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo o py-
tanie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, czy nie jest to przypadkiem
zbyt rozszerzone w stosunku do orzeczenia Try-
buna³u Konstytucyjnego rozwi¹zanie legislacyj-
ne? Nie jest to tylko ograniczenie maksymalnej
wysokoœci kosztów ani zast¹pienie pojêcia „wy-
starczaj¹ca gwarancja”. Tak naprawdê pozosta-
wia to wykonawcy b¹dŸ podwykonawcom, za któ-
rych on odpowiada, woln¹ rêkê, jeœli idzie o wy-
stawianie rachunków równie¿ za prace i roboty
ca³oœciowe lub czêœciowe, które s¹ kwestionowa-
ne w protokole powykonawczym. S¹ te¿ przecie¿
roszczenia do potr¹cenia. Mam ostatnio przyk³a-
dy, sygna³y z Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
¿e zagraniczne inwestycje tak w³aœnie by³y reali-
zowane. By³o ca³e nikowskie postêpowanie na ten
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temat, ¿e s¹ inwestorzy, mo¿e nie z wolnej rêki, ale
inwestorzy wykonuj¹cy prace, do których s¹ za-
strze¿enia, i nie ma tu ¿adnego instrumentu. Tak
jak z umow¹ o dostawê gazu: bierz i p³aæ. Czy to
tak ma byæ, ¿e inwestor ma p³aciæ niezale¿nie od
tego, jak ta praca bêdzie wykonana z tej racji, ¿e
tamten ma upowa¿nienia gwarancyjne? Do tego
to chyba zmierza.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Mo¿e ja od razu ustosunkujê siê do kwestii
podniesionej przez pana senatora Andrzejewskie-
go, bo ona jest rzeczywiœcie doœæ istotna prawni-
czo. Otó¿ czym innym jest gwarancja w formach,
o których tutaj by³a mowa, a czym innym jest
kwestia zap³aty. Co do jednej i drugiej kwestii mo-
g¹ istnieæ spory, i gwarancja nie wy³¹cza mo¿liwo-
œci sporów co do zasadnoœci zap³aty. Droga s¹do-
wa oczywiœcie zawsze tutaj s³u¿y. Gwarancja
opiera siê na za³o¿eniu, ¿e umowa jest zrealizowa-
na prawid³owo. Dlatego te¿ ten, który wykonuje
prace jako generalny wykonawca, wykonawca czy
podwykonawca, musi mieæ gwarancjê, ¿e je¿eli
u tego, który go zaanga¿owa³, udzieli³ mu tego zle-
cenia czy podpisa³ z nim umowê o roboty budow-
lane, wyst¹pi¹ jakieœ k³opoty finansowe, to nie zo-
stanie na lodzie, nie zostanie zupe³nie pozbawio-
ny wynagrodzenia. A gdyby pojawi³y siê w¹tpliwo-
œci co do tego, czy w ogóle nale¿y siê wynagrodze-
nie, to istnieje ca³a gama œrodków zarówno z ko-
deksu cywilnego, czyli te potr¹cenia, o których
pan senator wspomnia³, czy te¿ wystêpowanie do
s¹du lub po prostu odmowa zap³aty. Wszystko to
istnieje i jedno nie wy³¹cza drugiego.

Tutaj chodzi o to, aby ten, który anga¿uje swoje
œrodki finansowe i organizacyjne mia³ gwarancjê,
¿e nie wyst¹pi¹ nagle nieprzewidziane problemy
z p³atnoœciami. Nie uchyla to wszystkich mo¿li-
wych form ochrony przed niezasadnymi roszcze-
niami o zap³atê w sytuacji, gdy praca nie zosta³a
wykonana. Te formy gwarancji i sposób ich uru-
chomienia mog¹ byæ zreszt¹ ró¿ne w zale¿noœci od
konkretnej umowy. Mog¹ byæ zarówno bardziej
zale¿ne od woli jednostronnej wykonawcy, jak
i bardziej zwi¹zane z jakimœ wspó³dzia³aniem in-
nych podmiotów. Tak wiêc to s¹ dwie strony tego
samego zagadnienia, jakim jest prawid³owy prze-
bieg procesu budowlanego. No nie mo¿e argu-
ment, ¿e czasami s¹ roszczenia o zap³aty niena-

le¿ne, praca nie zosta³a wykonana, robota bu-
dowlana…

(Senator Piotr Andrzejewski: …czy praca Ÿle bê-
dzie wykonana.)

Nie wy³¹cza to oczywiœcie gwarancji, sensu
i funkcji ekonomicznej tej gwarancji, która ma
byæ udzielona.

I teraz kwestia innych form, przechodzê tutaj
do pytania pierwszego, jakichœ rozwi¹zañ praw-
nych zabezpieczaj¹cych interes osób fizycznych,
które s¹ inwestorami w takim sensie, ¿e miesz-
kanie jest budowane z ich œrodków i potem ma
nast¹piæ przeniesienie w³asnoœci aktem nota-
rialnym. Instytucja, nad któr¹ dzisiaj pracuje-
my, ma s³u¿yæ równie¿ i temu celowi, bo ma wye-
liminowaæ z rynku tych deweloperów, którzy po-
chopnie udzielaj¹ zleceñ na roboty budowlane,
nie maj¹c odpowiednich si³ finansowych. I to ju¿
jest bardzo wa¿ne. Indywidualnemu inwestorowi
bardzo trudno sprawdziæ dok³adnie firmê, która
jest deweloperem i która og³asza siê w prasie, re-
klamuje w radiu, w telewizji, oferuje mieszkania,
przedstawia piêkne wizualizacje komputerowe.
Indywidualny cz³owiek, który rzeczywiœcie ma
dostêp do rejestru s¹dowego i mo¿e sprawdziæ,
co to za spó³ka, jaki ma kapita³, kto jest we w³a-
dzach, tak naprawdê realn¹ wiedz¹ o jej bie¿¹cej
sytuacji finansowej nie dysponuje. I co wobec te-
go mo¿e byæ weryfikatorem tej wiedzy o tej bie-
¿¹cej sytuacji finansowej? Ano w³aœnie general-
ny… Kto mo¿e byæ? Generalny wykonawca, wy-
konawca, podwykonawca. A poprzez co? Ano po-
przez to, ¿e za¿¹daj¹ od tego dewelopera stoso-
wnej gwarancji. I tu siê dokonuje weryfikacja.
Je¿eli on tej gwarancji nie jest w stanie udzieliæ,
to znaczy, ¿e coœ mo¿e byæ nie tak, i wtedy praw-
dopodobnie rozs¹dny wykonawca nie podejmie
z nim wspó³pracy.

Je¿eli chodzi zaœ o te inne pomys³y, inne kwe-
stie, to oczywiœcie one s¹ analizowane. Nie mamy
w tym momencie gotowego projektu. Zreszt¹ to –
mo¿na przecie¿ rozwa¿aæ hipotekê budowlan¹,
ró¿ne inne formy – musi byæ przeprowadzane
w œcis³ej wspó³pracy, nawet, nie wiem, czy ono nie
powinno byæ wiod¹ce, z Ministerstwem Infra-
struktury, które odpowiada za ten obszar. Tak ¿e
nie tracimy tego z pola widzenia. W tym momencie
nie mamy gotowego projektu, ale chcê podkreœliæ,
¿e projekt, nad którym dzisiaj Wysoka Izba deba-
tuje, te¿ ma s³u¿yæ tej weryfikacji rzetelnoœci de-
welopera. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Etap…
(Senator Piotr Andrzejewski: Do dyskusji…)
Dobrze, bo ju¿ chcia³em zamkn¹æ dyskusjê,

Panie Senatorze. Bêdzie pan ³askaw zostaæ tutaj,
bo jest pan jedynym mówc¹.
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W takim razie otwieram dyskusjê.
Udzielam g³osu panu senatorowi Andrzejew-

skiemu.
Panu ministrowi dziêkujê za udzielenie odpo-

wiedzi.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowny
Najwy¿szy Senacie!

Ustawa zmierza w dobrym kierunku, jest je-
dnak zbyt jednostronna, je¿eli chodzi o interesy
deweloperów i tych, którzy s¹ wykonawcami ro-
bót budowlanych. Wydaje mi siê, ¿e zosta³y tu za-
chwiane proporcje. Bo proszê pamiêtaæ, ¿e usta-
wa ta wprowadza obowi¹zek udzielenia przy za-
wieraniu umowy gwarancji na zap³atê za wykona-
ne roboty, nie wstrzymuj¹c egzekucji kwot, na
które opiewa gwarancja, w wypadku albo b³êdu
wykonawczego, albo niewykonania czêœci prac,
albo posiadania przez inwestora, drug¹ stronê
stosunku prawnego, tytu³u wykonawczego wy-
magalnego do potr¹cenia czegoœ z tego roszcze-
nia. I wydaje mi siê, ¿e umieszczenie takiego prze-
pisu jest niezbêdne w pañstwie prawa, dlatego ¿e
wywracamy inne instytucje. To jest lex specialis,
prawo specjalne. Czynimy z samej tej gwarancji,
z dania mo¿liwoœci przedstawienia jej jednostron-
nie do realizacji orê¿, który mo¿e siê obróciæ zaró-
wno przeciwko tym, którzy s¹ klientami dewelo-
perów, jak i tym, którzy kwestionuj¹ prawid³o-
woœæ robót budowlanych b¹dŸ prawid³owoœæ ko-
sztorysu. Musi istnieæ protokó³ powykonawczy
akceptowany przez dwie strony, ca³oœciowy albo
czêœciowy. Je¿eli s¹ zastrze¿enia albo co do wyce-
ny dokonanej przez wykonuj¹cego roboty budow-
lane, albo co do zakresu prac, to nie mo¿e na-
st¹piæ egzekucja tej gwarancji. Tymczasem z tej
ustawy wynika, ¿e tak mo¿e byæ. Bo to jest tak:
odbieraj i p³aæ, nawet jak nie odbierasz, to p³aæ,
a póŸniej mo¿esz wyst¹piæ z ró¿nymi roszczenia-
mi. No dobrze, ale on obraca tymi pieniêdzmi.
Czasem to s¹ ogromne kwoty, bo to s¹ i detaliœci,
i tacy, którzy na zamówienie pañstwowe, a mam
takie przyk³ady, wykonuj¹ ogromne prace, przed-
stawiaj¹ do zap³aty faktury i nie pozwala to na
wniesienie zastrze¿eñ, bo dyscyplina finansowa
wymaga, ¿eby p³aciæ bez ¿adnego zastrze¿enia.
I oni otrzymuj¹ te pieni¹dze, obracaj¹ nimi, bar-
dzo czêsto uszczuplaj¹ œrodki bud¿etowe.

W zwi¹zku z tym uwa¿am za swój obowi¹zek –
nie wiem, jak pan minister do tego siê ustosunku-
je – ¿eby poruszyæ to publicznie, a mam takie
przyk³ady, miêdzy innymi jeœli chodzi o MSZ, za-
proponowaæ, aby dodaæ przepis… Mogê go jeszcze
w drodze autopoprawki ulepszyæ, je¿eli pan mini-
ster znajdzie lepsze sformu³owanie prawne. Pro-
ponujê, aby w tym art. 6492 dodaæ §3, który mówi,

¿e realizacja gwarancji zostaje wstrzymana – tylko
wstrzymana, bo ona jest do zrealizowania – w wy-
niku przedstawienia zastrze¿enia co do prawid³o-
woœci protoko³u powykonawczego przez inwesto-
ra lub przedstawienia wymagalnego – my wiemy,
co to znaczy, to ju¿ stanowi tytu³ egzekucyjny – ro-
szczenia do potr¹cenia. To jest bardzo istotne, je-
¿eli chodzi o bardzo wa¿kie zamówienia, w przy-
padku których tak naprawdê jest tylko dyktat wy-
konawcy wykonuj¹cego roboty budowlane. To
wydrenowanie œrodków finansowych jest sprze-
czne zarówno z interesem spo³ecznym, je¿eli to siê
odbywa bez uwzglêdnienia tego, o czym mówiê,
jak i z ide¹ pañstwa prawa. Sk³adam tê poprawkê.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Wysoki Senacie, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Chcê poinformowaæ, ¿e do protoko³u wnioski

z³o¿yli panowie senatorowie Zbigniew Meres i Sta-
nis³aw Bisztyga. Dziêkujê za to, ¿e to jest…

(G³os z sali: To przemówienia.)
Przepraszam, to przemówienia. To s¹ przemó-

wienia z³o¿one do protoko³u*.
Wniosek przed chwil¹ z³o¿y³ pan senator An-

drzejewski.
W zwi¹zku z tym proszê…
Panie Ministrze, czy pan na temat tego wniosku

wypowie siê teraz, czy na posiedzeniu komisji?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-

liwoœci Zbigniew Wrona: Panie Marsza³ku, Wysoki
Senacie, my oczywiœcie bêdziemy to analizowaæ,
jak zobaczymy tê poprawkê. Generalnie odpowie-
dzi na te w¹tpliwoœci udzieli³em w swoim wyst¹pie-
niu, co oczywiœcie nie oznacza, ¿e nie pochylimy siê
wnikliwie nad t¹ poprawk¹ i nie ustosunkujemy
siê do niej. Ustosunkujemy siê do niej na posiedze-
niu komisji.)

W zwi¹zku z tym proszê obie komisje, to znaczy
Komisjê Gospodarki Narodowej i Komisjê Usta-
wodawcz¹, o ustosunkowanie siê do tego wnios-
ku i przygotowanie dodatkowego wspólnego spra-
wozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkujê bardzo. Panu ministrowi Wronie dziê-
kujê bardzo za bytnoœæ z nami podczas rozpatry-
wania czterech punktów.

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druk nr 755, sprawozdanie
komisji – w druku nr 755A.
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Widzê, ¿e senator Owczarek chce ju¿ przedsta-
wiæ sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-

siedzeñ Komisji Gospodarki Narodowej doty-
cz¹cych ustawy o zmianie ustawy o transporcie
drogowym oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, która zosta³a uchwalona przez Sejm 8 sty-
cznia 2010 r.

Warto zwróciæ uwagê na sposób powstania tej
ustawy, poniewa¿ jest on wyj¹tkowy. Przedstawi-
ciele organizacji skupiaj¹cych przewoŸników
spotkali siê z panem ministrem Jarmuziewiczem
oraz przewodnicz¹cym Komisji Infrastruktury
Sejmu i wspólnie zastanawiano siê, w jaki sposób
mo¿na poprawiæ sytuacjê gospodarcz¹ firm
transportowych w okresie kryzysu, po czym do-
sz³o do podpisania porozumienia, którego efek-
tem jest ta ustawa. Mimo ¿e dosz³o do porozumie-
nia, mimo ¿e ustawa jest wynikiem tego¿ porozu-
mienia, posiedzenie komisji by³o bardzo burzliwe.
By³y dwa posiedzenia komisji. Pierwsze odby³o siê
w dniu 27 stycznia bie¿¹cego roku i uczestniczy³o
w nim wielu przedstawicieli firm przewozowych.
Drugie – by³o to ju¿ spotkanie w w¹skim gronie –
mia³o miejsce dnia 2 lutego.

Podstawowe za³o¿enia tej ustawy to przede
wszystkim liberalizacja przepisów dotycz¹cych
wykonywania przewozów drogowych, bardziej
efektywna kontrola przewoŸników spoza Unii
Europejskiej oraz implementacja do prawa pol-
skiego dyrektywy 2003/59 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
wstêpnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kie-
rowców pojazdów drogowych do przewozu rzeczy
lub osób.

Pierwsza, i chyba najwa¿niejsza, czêœæ tej usta-
wy dotyczy stworzenia mo¿liwoœci ca³kowitego
lub czêœciowego zawieszenia dzia³alnoœci gospo-
darczej w zakresie transportu na okres do dwuna-
stu miesiêcy. Jest to wa¿ne tym bardziej, ¿e nie
skutkuje utrat¹ licencji i koniecznoœci¹ ponow-
nego jej uzyskiwania, a tak dotychczas by³o
w prawie. Myœlê, ¿e to jest przepis bardzo wa¿ny
dla firm transportowych. W ogóle firmy transpor-
towe to, mo¿na by powiedzieæ, krwiobieg gospo-
darki. One bardzo odczu³y kryzys, tym bardziej ¿e
– to jest moje prywatne zdanie – tych firm na na-
szym rynku jest stosunkowo du¿o i konkurencja
miêdzy nimi jest bardzo ostra.

Druga czêœæ tej ustawy dotyczy spraw zwi¹za-
nych z przewoŸnikami spoza Unii Europejskiej.
Ka¿dy przewoŸnik wje¿d¿aj¹cy na teren kraju bê-

dzie musia³ posiadaæ wype³niony przez siebie
blankiet przygotowany przez Ministerstwo Infra-
struktury. Brak wype³nionego blankietu, brak te-
go pozwolenia bêdzie skutkowa³ bardzo wysokimi
karami. Te kary zosta³y tu znacznie podniesione.

Z sytuacj¹ przewoŸników spoza Unii Europej-
skiej jest te¿ zwi¹zana tak zwana sprawa kabota-
¿u, czyli przewo¿enia towaru w kraju, który nie
jest siedzib¹ przewoŸnika. Zgodnie z ustaleniami,
które zapad³y na spotkaniu ministrów infrastruk-
tury krajów Unii Europejskiej, tego typu przewozy
bêd¹ mog³y byæ prowadzone tylko przez tydzieñ
po ca³kowitym lub czêœciowym wy³adowaniu to-
waru na terenie kraju i w ci¹gu tego tygodnia bêd¹
mog³y byæ tylko trzy takie przewozy. Jeœli ktoœ zo-
stanie z³apany na tym, ¿e dokona³ ich wiêcej, to
grozi mu bardzo znacz¹ca kara finansowa.

Kolejna zmiana dokonana w tej ustawie doty-
czy przyspieszenia procedur zwi¹zanych z uzys-
kiwaniem uprawnieñ przez kierowców. Ta spra-
wa jest o tyle wa¿na, ¿e obni¿y ona pewne koszty,
które s¹ doœæ wysokie, ale ze wzglêdu na sprawê
szkoleñ – ja zreszt¹ jeszcze do tego wrócê – one
musz¹ byæ wysokie, poniewa¿ oœrodki szkolenio-
we wymagaj¹ odpowiedniego przygotowania.
Uzupe³niono te¿ katalog osób, które mog¹ pro-
wadziæ zajêcia praktyczne, o instruktorów nauki
jazdy.

W Sejmie podczas ostatniego czytania wprowa-
dzono poprawkê, która umo¿liwia uiszczenie
op³aty rocznej za przejazd pojazdów po drogach
krajowych, czyli wykupienie tak zwanej winiety,
w ratach. Tak jak ju¿ mówi³em, podwy¿szono tak-
¿e kary dla przewoŸników miêdzynarodowych,
je¿d¿¹cych bez zezwoleñ albo nieuczciwie stosu-
j¹cych kabota¿.

Proszê pañstwa, na pierwszym posiedzeniu ko-
misji wyraŸnie by³o widaæ, ¿e przewoŸników inte-
resuje przede wszystkim sprawa przed³u¿enia
abolicji na funkcjonowanie oœrodków szkolenio-
wych na dotychczasowych warunkach, które
mia³y byæ zmienione, poniewa¿ w po³owie ro-
ku 2008 minister infrastruktury wyda³ rozpo-
rz¹dzenie, w którym da³ trzy lata na wprowadze-
nie zmian. Chodzi miêdzy innymi o mo¿liwoœci
jazdy w trudnych warunkach, o specjalne p³yty.
Oœrodki szkoleniowe ulokowane s¹ najczêœciej na
lotniskach, tam, gdzie jest odpowiednio du¿o
miejsca, tak¿e na odpowiednie symulatory. Co do
tego zdania by³y podzielone, ci, którzy pos³uchali
ministra i przygotowali swoje oœrodki szkolenio-
we, byli oczywiœcie za tym, ¿eby nie przed³u¿aæ
okresu, a ci, którzy spokojnie czekali, chc¹ prze-
d³u¿enia tego okresu o rok.

Jakie poprawki wprowadzi³a komisja? Proszê
pañstwa, oprócz wielu poprawek doprecyzowu-
j¹cych, zwi¹zanych z legislacj¹, wprowadzono
trzy poprawki moim zdaniem najbardziej zasa-
dnicze, poprawki merytoryczne. Pierwsza z tych
poprawek dotyczy tego, o czym mówi³em, czyli wy-
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kupu winiet z mo¿liwoœci¹ roz³o¿enia op³at na ra-
ty. Przed nami ostatnie trzy, cztery miesi¹ce, kie-
dy winiety bêd¹ sprzedawane w naszym kraju. Od
po³owy przysz³ego roku bêdzie prowadzony elek-
troniczny pobór pieniêdzy za przejazd drogami
i autostradami, niew¹tpliwie najlepszy, naju-
czciwszy. Mam nadziejê, ¿e ministerstwo zrobi
wszystko, aby tego terminu dotrzymaæ.

Proszê pañstwa, dlaczego komisja g³osowa³a
przeciwko roz³o¿eniu tej p³atnoœci na raty? Wyda-
je siê, ¿e by³oby to pójœcie na rêkê przedsiêbior-
com. Otó¿ taki system istnia³ w Polsce w 1992 r.
i zakoñczy³ siê niestety klêsk¹. Znaczna czêœæ
tych, którzy wykupili winiety, nie uiœci³a ostat-
nich rat. W ustawie jest nawet zapis mówi¹cy
o stworzeniu systemu, który bêdzie umo¿liwia³
kontrolê osób wykupuj¹cych winiety na raty. Ta-
kiego systemu nie ma. Po pierwsze, trzeba by by³o
stworzyæ katalog osób, które wykupi³y winiety na
raty, po drugie, trzeba by by³o rozwi¹zaæ problem
zap³aty dystrybutorom winiet, ustaliæ, czy p³aci
im siê czêœciowo, czy w miarê sp³ywu rat. Kolejna
sprawa, najwa¿niejsza, to sprawa zwi¹zana z eg-
zekwowaniem niezap³aconych rat, ze sposobem
egzekucji. Bior¹c pod uwagê to, ¿e dotyczy to ju¿
ostatniego momentu, a tak¿e interes Skarbu Pañ-
stwa, bud¿etu pañstwa, komisja zadecydowa³a,
aby ten punkt skreœliæ.

(Senator Jan Dobrzyñski: §5.)
Nie, w art. 1 pkt 18. O §5 bêdê mówi³ za chwilê.
Teraz chcia³bym powiedzieæ o drugiej wa¿nej

sprawie. Otó¿ nie by³o to intencj¹ komisji, ale
niestety si³a wy¿sza w postaci Ministerstwa
Spraw Zagranicznych spowodowa³a, ¿e musie-
liœmy zmieniæ przepis. Dotychczas ubezpieczone
by³y nie tylko pojazdy samobie¿ne, ale tak¿e na-
czepy. W projekcie poselskim oraz tym, który do-
tar³ do Senatu, zapisane by³o zwolnienie naczep
z p³acenia PZU. Jest to bardzo logiczne i uzasa-
dnione, gdy¿ – jak oœwiadczali przewoŸnicy – jeœli
nastêpuje jakieœ zdarzenie, w którym bior¹
udzia³ naczepy, to pieni¹dze zawsze s¹ pobierane
z ubezpieczenia ci¹gnika, a nie naczepy.
W zwi¹zku z tym jest te¿ wyraŸne zró¿nicowanie,
op³aty za ci¹gniki s¹ bardzo wysokie, a za nacze-
py niskie. Niestety w ostatnim momencie, ju¿ na
posiedzeniu komisji, otrzymaliœmy pismo z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, które definity-
wnie stwierdza, ¿e tego typu rozwi¹zanie jest nie-
zgodne z prawem unijnym. W prawie unijnym
wymagane jest ubezpieczenie naczep, jest to
enumeratywnie wymienione w dyrektywie. I je-
szcze jedna sprawa, mianowicie na samochody
wyje¿d¿aj¹ce poza granice Unii Europejskiej
i tak trzeba by by³o wykupywaæ zielone karty,
których koszt jest wy¿szy ni¿ tego ubezpieczenia.
Tak ¿e z bólem serca, ale musieliœmy ten punkt
wykreœliæ.

Za to, proszê pañstwa, w ustawie znalaz³ siê
zapis mówi¹cy o tym, ¿e jeœli w³aœciciel firmy
przewozowej wy³¹czy pojazdy z ruchu, to firmy
ubezpieczeniowe musz¹ mu zwróciæ ubezpiecze-
nie za ten okres co najmniej w wysokoœci 95%.
Powiedzia³bym, ¿e jest to drakoñskie rozwi¹za-
nie, ale wszyscy siê z tym rozwi¹zaniem zgodzi-
liœmy.

Punkt ostatni dotyczy wspomnianych oœrod-
ków szkoleniowych. Proszê pañstwa, po pierwsze,
jeœli w 2008 r. zosta³y ustalone zasady gry i nikt
wtedy nie protestowa³, nikt siê temu nie przeciw-
stawia³, to wydaje nam siê, ¿e nale¿y to podtrzy-
maæ. Po drugie – to jest wa¿ny argument – niedo-
konanie zmiany funkcjonowania tych oœrodków,
pozostawienie tego na dotychczasowych zasa-
dach godzi³oby w prawo unijne. Przedstawiciel
Ministerstwa Spraw Zagranicznych wykaza³, ¿e
sprawa dotyczy nie tylko sposobu funkcjonowa-
nia tych oœrodków, ich wyposa¿enia w symulato-
ry i w p³yty poœlizgowe, ale tak¿e sposobu naucza-
nia. W zwi¹zku z tym komisja podjê³a decyzjê
o tym, aby skreœliæ art. 5. Wygl¹da to tak, ¿e do po-
³owy 2011 r. we wszystkich oœrodkach kierowcy
musz¹ korzystaæ z urz¹dzeñ, o których wczeœniej
mówi³em. By³y wokó³ tego ró¿ne kontrowersje,
mówiono, ¿e takich oœrodków jest piêæ, póŸniej
podano nam, ¿e jedenaœcie, widoczna by³a ostra
walka miêdzy poszczególnymi oœrodkami szkole-
nia kierowców.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Proszê pañstwa, z uwagi na to, ¿e ustawa au-
tentycznie pomaga wa¿nej czêœci gospodarki, tak-
¿e z uwagi na to, ¿e w Sejmie panowa³a zgoda co do
uchwalenia tej ustawy, w imieniu Komisji Gospo-
darki Narodowej proszê o przyjêcie tej ustawy
wraz z poprawkami zawartymi w sprawozdaniu
Komisji Gospodarki Narodowej. Dziêkujê, Pani
Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja bardzo dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania?
Pan senator Wojciech Skurkiewicz, a potem

koledzy.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia ko-

misji by³a poruszana kwestia zwi¹zana z noweli-
zacj¹ art. 39a? Chodzi o wiek osób, które mog¹
byæ zatrudniane jako kierowcy. Wydaje siê, ¿e jest
to doœæ istotna zmiana.
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Senator Andrzej Owczarek:

Proszê pañstwa, oczywiœcie zapoznaliœmy siê.
Obni¿enie wieku zale¿y od rodzaju pojazdu i zale-
¿y od rodzaju przeszkolenia. Ale nie wywo³a³o to
uwag krytycznych na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I proszê, pan senator Jan Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³bym jeszcze wróciæ do

art. 3 i do ubezpieczenia przyczep. Rozumiem, ¿e
w przypadku obligatoryjnego ubezpieczenia
przyczep sprawa zakupu zielonych kart odpada.
Prawda?

(Senator Andrzej Owczarek: Nie. Poza Uni¹ Eu-
ropejsk¹…)

Rozumiem wiêc, ¿e nale¿y ubezpieczyæ przy-
czepy…

(Senator Andrzej Owczarek: Tak.)
Obligatoryjnie. Nasi przewoŸnicy bêd¹ musieli

to zrobiæ.
(Senator Andrzej Owczarek: Tak.)
Plus poza Uni¹ Europejsk¹ bêd¹ musieli kupo-

waæ zielone karty.
(Senator Andrzej Owczarek: Tak. Tak w tej

chwili jest.)
Panie Senatorze, mam w zwi¹zku z tym pyta-

nie. Koszt ubezpieczenia tych przyczep i wykupie-
nia karty to jest… Pan powiedzia³, ¿e w przypadku
nieubezpieczenia i tak bêdzie musia³ kartê kupiæ,
i tak.

(Senator Andrzej Owczarek: Tak, wyje¿d¿aj¹c
poza granice Unii Europejskiej. Bo w ramach Unii
nie musi kupowaæ.)

To w takim przypadku, Panie Senatorze, taniej
by³oby wykupiæ tylko kartê i nie ubezpieczaæ przy-
czepy. Poza Uni¹ Europejsk¹.

Senator Andrzej Owczarek:

Zgadza siê. Na pewno. Z nastroju panuj¹cego
podczas posiedzenia komisji wynika³o, ¿e byliœmy
zgodni co do tego, ¿eby naczepy nie by³y ubezpie-
czane, ale argument, ¿e jest to niezgodne z pra-
wem europejskim, przewa¿y³.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I znowu pan senator Wojciech Skurkiewicz.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Senatorze, wracam jeszcze do art. 39a.
Czy pana zdaniem, jako sprawozdaj¹cego tê no-
welizacjê, tê ustawê… Czy nie obawia siê pan, ¿e
obni¿enie wieku osób, które bêd¹ mog³y kierowaæ
pojazdami ciê¿arowymi, w tym przypadku pojaz-
dami z naczepami… To s¹ osoby, które praktycz-
nie dopiero co uzyska³y dokument uprawniaj¹cy
do tego. Czy nie obawia siê pan, ¿e to bêdzie w ja-
kiœ sposób przyczynia³o siê do obni¿enia bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym? Bo bêd¹ to osoby
zupe³nie niedoœwiadczone. A wiemy, ¿e kierowa-
nie takim pojazdem jednak tego doœwiadczenia
wymaga.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Senatorze, nie mo¿na powiedzieæ, ¿e zu-
pe³nie niedoœwiadczone, bo musz¹ przejœæ spec-
jalny proces kwalifikacji i musz¹ przejœæ kurs.
Pan senator zaznaczy³: pojazdy ciê¿arowe. Ja
swoje ¿ycie powierzam mojemu synowi, który ma
osiemnaœcie lat i czêsto mnie wozi samochodem.
Nie odczuwam z tego powodu ¿adnego dyskom-
fortu. Nawet powiedzia³bym, ¿e ostro¿niej jeŸdzi
ni¿ moja ¿ona, która jest od niego wielokrotnie
starsza.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Przepraszam, przepraszam, kobiety bardzo dob-
rze je¿d¿¹.)

Nie obrazi³em mojej ¿ony, ale taka jest prawda.
JeŸdzi ostro¿niej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: My
lepiej jeŸdzimy.)

Ostro¿niej, powiedzia³em.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Andrzej Szewiñski. Zaraz potem
pan senator Kraska.

Senator Andrzej Szewiñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy w pana ocenie stworzenie

specjalnych przywilejów, tych tak zwanych anty-
kryzysowych – nazwijmy to tak – dla grupy prze-
woŸników firm spedycyjnych nie stworzy pewne-
go rodzaju precedensu i fali roszczeñ przedstawi-
cieli innych sektorów gospodarki, którzy równie¿
znacznie odczuli skutki œwiatowego kryzysu?

Senator Andrzej Owczarek:

W zasadzie tu jest jeden punkt, który tak na-
prawdê mówi tylko o zawieszeniu dzia³alnoœci…

(Senator Andrzej Szewiñski: No w³aœnie.)
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To jest mo¿liwe. Tak, to jest mo¿liwe równie¿
w innych dziedzinach. A poza tym jest punkt, któ-
ry mówi o tym, ¿e jeœli samochód nie bêdzie eks-
ploatowany w dzia³alnoœci gospodarczej, to firma
ubezpieczeniowa zwróci czêœæ ubezpieczenia. Nie
s¹dzê, ¿eby to w jakiœ zasadniczy sposób wp³ynê³o
na roszczenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy nie uwa¿a pan, ¿e nale¿a-

³oby wprowadziæ obowi¹zek przeprowadzania ba-
dañ lekarskich i badañ psychologicznych dla kie-
rowców, którzy chc¹ robiæ te kursy kwalifikacyj-
ne, przed przyst¹pieniem do takiego szkolenia?
Nie w trakcie czy po, tylko przed. Dziêkujê.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Senatorze, za chwilê to znajdê, ale mnie
siê wydaje, ¿e w pierwszym przypadku najpierw
musi byæ zrobione badanie, w innych przypad-
kach badanie musi byæ zrobione przed ukoñcze-
niem kursu. Jeden z kolegów senatorów dyskuto-
wa³, czy przed kursem robiæ badanie i skazywaæ
na koszty, czy dopiero po uzyskaniu pewnej gwa-
rancji, ¿e bêdzie siê mog³o uzyskaæ prawo jazdy,
ale to jest kwestia dyskusyjna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Tadeusz Skorupa. Halo, halo!

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy tak jak w komisji by³y

omawiane sprawy zwrotu sk³adek ubezpieczenio-
wych po wyrejestrowaniu pojazdów, tak by³y rów-
nie¿ omawiane mo¿liwoœci zwolnienia z op³at dro-
gowych tych¿e pojazdów? Podobnie jak w przy-
padku ubezpieczenia.

Senator Andrzej Owczarek:

Nie, nie by³o. Niczego takiego nie by³o. Ja rozu-
miem, ¿e chodzi o podatek od œrodków transpor-
tu. Nie, nie mówiliœmy o tym.

Ale chcia³bym pañstwu powiedzieæ jedn¹ bar-
dzo wa¿n¹ rzecz, o której zapomnia³em powie-
dzieæ. Zdarzy³o siê, ¿e S¹d Najwy¿szy podj¹³

uchwa³ê o tym, ¿e miejscem pracy kierowcy jest
kabina samochodowa. W zwi¹zku z tym kierowca,
który ca³y czas spêdza poza granicami kraju, nie
mia³ prawa do diety, poniewa¿ pracowa³ na miej-
scu swojego zatrudnienia. Ta ustawa to zmienia
i stwarza mo¿liwoœæ wyp³acania nieopodatkowa-
nych diet, co niew¹tpliwie poprawia tak¿e sytua-
cjê pracodawcy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ryszard Górecki. Proszê uprzejmie, Panie Se-
natorze.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Senatorze, ja z trudem dojecha³em z Ol-
sztyna iniewiem, jakaby³awczeœniejszadyskusja.

Chodzi mi o problem tych specjalnych szko-
leñ. Po pierwsze, kto by³ inspiratorem tej inicja-
tywy ustawodawczej, nowelizacji ustawy w tym
zakresie? Po drugie, jak siê to ma do innych kra-
jów? Bo z moich informacji wynika, ¿e jeœli my to
zapiszemy w ustawie, to szkolenie bêdzie obliga-
toryjne. Polska bêdzie wtedy jedynym takim kra-
jem. To spowoduje wzrost kosztów, bo prawdo-
podobnie bêd¹ musieli p³aciæ za takie szkolenia
przedsiêbiorcy czy sami zainteresowani.
W zwi¹zku z tym na tak konkurencyjnym rynku,
w mojej ocenie, staniemy siê s³abszymi partnera-
mi w Europie.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Senatorze, by³a dyrektywa Unii Europej-
skiej o bezpieczeñstwie…

(Senator Ryszard Górecki: Zgadza siê.)
Polska akurat, z ró¿nych powodów – nie mówiê,

¿e tylko z winy kierowców – nale¿y do krajów,
gdzie stopieñ bezpieczeñstwa na drogach jest naj-
ni¿szy. Jak ju¿ mówi³em, to w 2008 r. minister
ustali³ te zasady i wtedy nikt nie protestowa³. Pa-
nie Senatorze, protestuj¹ ci, którzy tego do tej po-
ry nie wykonali i bêd¹ musieli korzystaæ z us³ug
innych oœrodków szkoleniowych. Na pewno pod-
nosi to trochê koszty, ale te¿ zapewnia wiêksze
bezpieczeñstwo jazdy.

(Senator Ryszard Górecki: Przepraszam, jesz-
cze raz zapytam, jeœli mogê. Czy nie jest to przy-
padkiem inicjatywa pewnej grupy lobbingowej,
która chce na tym zarobiæ?)

Panie Senatorze, na spotkaniu komisji by³y
same grupy lobbingowe. Nie by³o nikogo, kto
myœla³by innymi kategoriami ni¿ taka: co ja z te-
go bêdê mia³. Widocznie pan spotka³ siê z jedn¹
grup¹. My spotkaliœmy siê z kilkoma grupami.
Tak ¿e mamy g³êbokie przeœwiadczenie, ¿e to
jest, proszê pañstwa, s³uszne. Ja uwa¿am, ¿e
sprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego s¹
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u nas niezmiernie wa¿ne. Policzmy koszty. Ile ko-
sztuje pañstwo leczenie kogoœ, kto jest ranny
w wyniku wypadku, a ile kosztuje szkolenie?
Zdaje siê, ¿e oko³o 7 tysiêcy z³. Jak Ÿle powiedzia-
³em, to pan minister mo¿e mnie sprostowaæ.

(Senator Ryszard Górecki: Ja nie jestem prze-
ciw, tylko pytam, ¿eby wiedzieæ, co odpowiedzieæ.)

Mówiê jeszcze raz: s¹ mocne grupy lobbingowe.
Posiedzenie naszej komisji trwa³o d³ugo i musie-
liœmy póŸniej sami siê spotkaæ, ¿eby, ¿e tak po-
wiem, w skrytoœci komisyjnej podj¹æ odpowiednie
ustalenia.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz proszê, pan senator Stanis³aw Jurce-
wicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Senatorze, ja mam pytanie. A czym kiero-
wa³y siê poszczególne organizacje, które zwróci³y
siê z wnioskiem o to, aby jeszcze ten termin prze-
d³u¿yæ? Jakie by³y argumenty? Mówiê oczywiœcie
o szkoleniach i innych instrumentariach z tym
zwi¹zanych. Dziêkujê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Argumenty by³y proste – ¿e jest to nieuczciwe,
¿eby kto inny zarabia³, jak mo¿e nie zarabiaæ. Ar-
gumenty by³y typowo gospodarcze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I bardzo proszê, senator Rafa³ Muchacki.

Senator Rafa³ Muchacki:

Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, zgodnie
z proponowanym brzmieniem art. 2 ustawy nowe-
lizuj¹cej zmianie ulega brzmienie art. 78a ustawy
– Prawo o ruchu drogowym. Pojazd mo¿e byæ cza-
sowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 mie-
siêcy. Okres ten mo¿e byæ przed³u¿ony, jednak
³¹czny czas wycofania z ruchu nie mo¿e przekra-
czaæ 48 miesiêcy, licz¹c od dnia wydania decyzji
o czasowym wycofaniu. W konsekwencji propo-
nuje siê w art. 3 zmiany przepisów ustawy o ubez-
pieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli, polegaj¹ce na obowi¹zkowym obni¿e-
niu nie mniej ni¿ o 95% przez ubezpieczyciela na
wniosek posiadacza wycofanego pojazdu sk³adki
ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania
pojazdu. Maj¹c na uwadze, i¿ w uzasadnieniu

projektu ustawy nie wskazano przyczyn przyjêcia
obowi¹zkowego minimalnego poziomu redukcji
sk³adki, chcia³bym zapytaæ dlaczego to jest 95%
a nie 80%, 90% czy 99%. Dziêkujê.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Senatorze, na ten temat nie rozmawialiœ-
my. Ale wydaje mi siê oczywiste, ¿e jedynym kosz-
tem, który poniós³ ubezpieczyciel, jest koszt akwi-
zytora, który dosta³ jakieœ tam pieni¹dze. Ja myœ-
lê, ¿e to w³aœnie jest wycenione na 5%.

Chcia³bym jeszcze jedn¹ rzecz powiedzieæ.
Otó¿ ta sk³adka jest umarzana proporcjonalnie
do okresu, w jakim samochód jest wycofany z ru-
chu. A wiêc nie obni¿a siê ca³kowitej sk³adki. Jeœli
ktoœ ma samochód wycofany przez trzy miesi¹ce,
to ma za trzy miesi¹ce obni¿on¹ sk³adkê. Myœlê,
¿e brano pod uwagê poziom wynagrodzenia akwi-
zytora firmy ubezpieczeniowej. Ale wola³bym, ¿e-
by jeszcze szczegó³owo siê do tego odniós³ pan mi-
nister.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Ryszard Górecki, proszê.

Senator Ryszard Górecki:

Jeszcze mam pytanie odnoœnie do tego szkole-
nia. W ustawie jest chyba zapisana kwota 7 tysiê-
cy z³, prawda?

(Senator Andrzej Owczarek: Nie dos³ysza³em,
przepraszam.)

W ustawie jest chyba zapisana wysokoœæ kosz-
tów tego szkolenia. Czy nie jest to okreœlone?

(Senator Andrzej Owczarek: Nie, nie jest.)
Mówi siê o 7 tysi¹cach z³. To wiem od œrodowis-

ka transportowego. Jeœli nie ma, to dobrze. Cho-
dzi o to, ¿eby nie utrudniaæ pracy biznesmenom,
o to, ¿eby znowu ktoœ na tym nie zarabia³ w spo-
sób nienormalny.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Senatorze, do wejœcia w ¿ycie tego rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów zosta³o jeszcze pó³tora
roku. Myœlê, ¿e do tego czasu zwiêkszy siê liczba
dobrze wyposa¿onych oœrodków szkolenia. Jes-
tem o tym g³êboko przekonany, ¿e nasze dzia³anie
to w³aœnie spowoduje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pañstwo chc¹ jeszcze o coœ spytaæ pana se-
natora sprawozdawcê? Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, za wyczerpu-
j¹ce odpowiedzi i za wyczerpuj¹ce sprawozdanie.
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Szanowni Pañstwo, projekt zosta³ wniesiony
przez pos³ów.

Witamy pana ministra. Czy chce pan zabraæ
g³os?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Pan senator sprawo-
zdawca ju¿ wiele powiedzia³. Pozostajê do pañ-
stwa dyspozycji, jeœli by³yby jakieœ pytania. Sa-
morzutnie od siebie nie mam nic do dodania w tej
chwili.)

Dziêkujê uprzejmie.
S¹ pytania, a wiêc zapraszam, Panie Ministrze,

na mównicê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo, Pani
Marsza³ek. Wiedzia³em, ¿e mogê liczyæ na swój
fanklub, niektóre nazwiska siê powtarzaj¹.)

(Weso³oœæ na sali)
Przechodzimy do etapu pytañ.
Zapraszam pana senatora Jana Dobrzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, w trakcie prac legislacyjnych

pojawi³o siê bardzo wiele pytañ skierowanych do
senatorów. One dotyczy³y ró¿nych spraw, zwi¹za-
nych poniek¹d z procedowan¹ ustaw¹. Ja mam
dwa pytania.

Otó¿ jeœli chodzi o szkolenie kierowców, to wy-
konuj¹ to ró¿ne szko³y w ró¿nych miastach. Ob-
serwujemy – przynajmniej tak to wynika z opinii
œrodowiska – powstawanie bardzo wielu nowych
szkó³, co powoduje bardzo nisk¹ op³atê za szkole-
nie kierowców, bo te szko³y miêdzy sob¹ konku-
ruj¹. S¹ ju¿ propozycje szkolenia za 600 – 700 z³.
Ja oczywiœcie jestem przekonany o tym, ¿e szko³y
oferuj¹ce takie dumpingowe ceny nie szkol¹ naj-
lepiej. Pojawiaj¹ siê takie propozycje, ¿eby na
wzór innych pañstw zachodnich, na które czêsto
siê powo³ujemy, uzale¿niæ liczbê szkó³ od liczby
mieszkañców danego regionu czy miasta.

I drugie pytanie, dotycz¹ce szkolenia kierow-
ców, te¿ z tym zwi¹zane. Nawet by³y takie propo-
zycje, aby podaæ urzêdow¹ cenê minimaln¹ za
szkolenie kierowcy czy jakieœ wide³ki. Chodzi o to,
¿eby wyeliminowaæ takie szko³y, które bardzo czê-
sto funkcjonuj¹ na rynku pó³ roku, rok, dwa lata,
i psuj¹ rynek, niewystarczaj¹co dobrze szkol¹c
kierowców. Czy w ministerstwie rozwa¿a siê
wprowadzenie tego typu rozwi¹zañ w przysz³oœci,
Panie Ministrze?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Dziêkujê bardzo.
Znaczy, problem dostrzegamy, ale by³bym

ostatni w kolejce do tego, aby wpychaæ jakiekol-
wiek rozwi¹zania rz¹dowe do czegoœ, co siê na-
prawdê nadaje do dzia³añ rynkowych. To jest ry-
nek. Jest niezbêdne minimum wiedzy do przeka-
zania i to siê dzieje za op³at¹, jak¹ przedsiêbiorca
uznaje za akceptowaln¹ dla siebie, pozwalaj¹c¹
mu jeszcze prowadziæ tê firmê. Co powoduje kon-
kurencja? ¯e ka¿dy chcia³by tak dobrze nauczyæ
swojego ucznia, aby on zda³. Przecie¿ ci kursanci
miêdzy sob¹ wymieniaj¹ opinie. Mówi¹, ¿e jak siê
chodzi do tego, to on na tyle dobrze nauczy, ¿e siê
zda egzamin, a jak do tamtego, to siê nie zda, bo
on robi to po ³epkach i byle jak. I ten mechanizm,
powiedzmy sobie szczerze, dzia³a dobrze. Ja nie
dostrzegam protestów jakiejkolwiek grupy, nikt
nie twierdzi, ¿e coœ jest nie tak w tym systemie
w obszarze szkolenia w kategorii B. To jest najpo-
pularniejsze na polskim rynku, to nas wszyst-
kich, praktycznie rzecz bior¹c, dotyczy, bo wiêk-
szoœæ z nas ma prawo jazdy, tak samo jak nasi
najbli¿si, nasza rodzina. Spróbujmy to prze³o¿yæ
na losy ustawy, o której mówimy, bo ta ustawa te¿
traktuje o szkoleniu kierowców, ale zawodowych.
Tu sytuacja wygl¹da podobnie. Tutaj pada³y ja-
kieœ ceny, na przyk³ad 7 tysiêcy z³. Ktoœ z pañstwa
senatorów mówi³, ¿e pe³ne szkolenie kierowcy tyle
kosztuje. Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e te ceny re-
gularnie spadaj¹. S¹ ju¿ szkolenia na rynku, któ-
re kosztuj¹ oko³o 4 tysiêcy z³, s¹ szkolenia, które
kosztuj¹ jeszcze mniej, bo urzêdy pracy siê w to
anga¿uj¹. To jest dobra inwestycja dla urzêdu
pracy zanga¿owanie siê finansowo w tego typu
przedsiêwziêcie. Wiem, ¿e s¹ sprytni przedsiê-
biorcy, którzy aplikuj¹ o œrodki unijne. Wówczas
to te¿ mniej kosztuje, bo jak pañstwo wiecie, ab-
sorpcja œrodków unijnych w obszarze bezpieczeñ-
stwa jest stosunkowo ³atwiejsza ni¿ w innych ob-
szarach. Ja akurat jestem spokojny o to. My siê
uczymy tego. Mówiê w tej chwili o przedsiêbior-
cach, bo to oni ucz¹ siê, jak doprowadziæ do tego,
¿eby ich oferta by³a bardziej atrakcyjna dla rynku.
To szkolenie nie ominie kierowców. Powiedzmy to
sobie szczerze. W zwi¹zku z tym wœród szkol¹cych
rodzi siê takie myœlenie, co by tu zrobiæ, ¿eby kan-
dytat przyszed³ do mnie, a nie do tamtego. I nic
lepszego nie mo¿e spotkaæ rynku, jak takie myœle-
nie wœród przedsiêbiorców. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê.
Teraz drugi cz³onek fanklubu, pan senator Ta-

deusz Gruszka.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, gdyby pan minister móg³ zajrzeæ

do tej ustawy, wskaza³bym pewne punkty, które s¹
dla mnie niezgodne ze sob¹ i w jakiœ sposób nielogi-
czne. W art. 28a pojawia siê sformu³owanie „zagra-
niczny podmiot” zamiast „zagraniczny przewoŸnik”.
Dalej, w art. 29 „zagraniczny przewoŸnik” pozosta-
je. Jest to brak logiki. A mo¿e to by³o zamierzone,
aby te dwa ró¿ne sformu³owania pozosta³y?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jeszcze raz, w którym
to jest miejscu?)

Chodzi o art. 28 pkt 3 nowej ustawy. Dotych-
czas w art. 28 pkcie 1 by³o sformu³owanie „zagra-
niczny przewoŸnik drogowy”, obecnie pojawi³ siê
tam „zagraniczny podmiot”. Ale w art. 29, nie-
zmienionym do tej pory, nadal pozostaje „zagrani-
czny przewoŸnik przewozu kabota¿owego”. Czy
chodzi³o o to, ¿eby rozró¿niæ te dwa podmioty, czy
jest to jakieœ zaniedbanie i nale¿a³oby zmieniæ
w art. 29 to sformu³owanie na „zagraniczny pod-
miot” b¹dŸ te¿ w art. 28 przywróciæ nazwê „zagra-
niczny przewoŸnik”? To jest pierwsze pytanie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jak mi pan da chwilê
czasu, to siê nad tym zastanowiê, bo wiem, ¿e to
nie jest przypadkowa zmiana, ale nie umiem pa-
nu odpowiedzieæ z marszu.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To mo¿e
udzieli pan odpowiedzi na piœmie?)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, tak.)

To bêdzie za póŸno. Ja w takim razie z³o¿ê po-
prawkê.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: To by³o celowo wpro-
wadzone…)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pozostañ-
my mo¿e przy odpowiedzi na piœmie.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Wybaczy pan senator.)

Nied³ugo bêdziemy g³osowaæ, wiêc odpowiedŸ
na piœmie otrzymam za póŸno. Ja w takim razie de-
klarujê, ¿e z³o¿ê poprawkê, która bêdzie umo¿li-
wia³a zastanowienie siê nad takim rozwi¹zaniem.

Mam jeszcze pytanie dotycz¹ce tego, czym by³
podyktowany ten zapis w pkcie 9 nowelizacji tej
ustawy, ¿e zajêcia teoretyczne i praktyczne, o któ-
rych mowa itd., powinny obejmowaæ – i tu dodaje-
my: umiejêtnoœæ bezpiecznego mocowania ³adun-
ku. Je¿eli mamy tam w lit.c „umiejêtnoœæ zapewnie-
nia bezpieczeñstwa w zwi¹zku z przewo¿onym to-
warem”, to z czego wynika podkreœlenie umiejêtno-
œci bezpiecznego mocowania ³adunku? Czy id¹c
tym tropem nie nale¿a³o dodaæ tak¿e punktu „bez-
pieczne mocowanie przyczepy do pojazdu ci¹gn¹ce-
go” itd.? Z czego wynika³o takie szczególne podkreœ-
lenie tego przedmiotu? Na razie dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Prawdopodobnie z zapisów unijnych, z tego, co
pamiêtam z dyskusji nad uzasadnieniem. Wie
pan, mo¿na by wpisywaæ ka¿d¹ czynnoœæ jako
niezbêdn¹ do przeprowadzenia szkolenia. Co do
tego ³adunku, mieliœmy wyraŸn¹ sugestiê z In-
spekcji Transportu Drogowego, ¿e to potencjalna
przyczyna kilku wypadków, jakie mia³y miejsce
na drogach w Polsce. Mowa o tym tak¿e w przepi-
sach unijnych, a nie zosta³o to expressis verbis
wyra¿one w polskich przepisach. Z tych powo-
dów, po to, aby to siê pojawi³o tak wprost, co do
umocowania ³adunku pojawi³y siê szczególne za-
pisy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I teraz zapraszam pana Rafa³a Muchackiego.
Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Nie wiem, czy pan minister s³ysza³ moje pytanie

do pana pos³a sprawozdawcy…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Gdzie¿by! Nie pods³u-
chiwa³em. Ja nastawi³em siê na ewentualne pyta-
nia do mnie, wie pan…)

(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Ale by³

pan mimowolnym s³uchaczem.)
Tylko nie doœæ pilnym.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Nie, myœla³em, ¿e…)
Nie chce mi siê tego ca³ego wywodu znów

przedstawiaæ, ale…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ale¿ proszê, niech siê
pan otworzy, Panie Senatorze, niech pan zapyta,
ja postaram siê odpowiedzieæ.)

(Weso³oœæ na sali)
Chodzi mi o tak¹ sprawê: pojazd mo¿e byæ cza-

sowo wycofany z ruchu na okres od dwóch do
dwudziestu czterech miesiêcy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)

Okres ten mo¿e byæ jednak przed³u¿ony ³¹cznie
do czterdziestu oœmiu miesiêcy. W konsekwencji
proponuje siê zmianê przepisów o ubezpiecze-
niach obowi¹zkowych. Maj¹c na uwadze, i¿
w uzasadnieniu projektu ustawy nie wskazano
przyczyn przyjêcia obowi¹zkowego minimalnego
poziomu redukcji sk³adki, powstaje pytanie, dla-
czego to jest 95%, a nie 90%, 80% albo 99%. Dziê-
kujê bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Ja te¿ dziêkujê. Przypomnia³em sobie akurat
to pytanie, jak pan koñczy³. A mówi¹c zupe³nie
powa¿nie: dyskusja z ubezpieczycielami, zaró-
wno w czasie prac w komisji sejmowej, jak i tutaj,
w komisji senackiej, co pañstwo mieliœcie okazjê
zauwa¿yæ, mia³a charakter, nie bójmy siê tego
s³owa, wrogi. Przecie¿ tym zapisem parlament
próbuje odebraæ parê z³otych ubezpieczycielom,
szczególnie za niezas³u¿one ubezpieczenia, to
znaczy je¿eli samochód nie jedzie, stoi w krza-
kach, to nic siê nie nale¿y. Logika podpowiada, ¿e
nie bêdzie wypadków, w zwi¹zku z tym œci¹ganie
ubezpieczeñ z takich samochodów jest nieracjo-
nalne. I w ogóle ca³a ustawa jest oparta na takiej
logice, ¿e jak ktoœ nie jeŸdzi, to nie p³aci. Nie p³aci
ubezpieczenia, nie p³aci podatku. Je¿eli mo¿emy
komuœ ul¿yæ, to w³aœnie w ten sposób.

I tu dyskusja z ubezpieczycielami sz³a w jakimœ
bardzo dziwnym kierunku. Myœmy us³yszeli na
przyk³ad w uzasadnieniu, ¿e wed³ug ich wyliczeñ
zagro¿enie odnoœnie do pojazdu stoj¹cego w po-
krzywach w stosunku do pojazdu je¿d¿¹cego spa-
da o oko³o jedn¹ trzeci¹. Odnoszê wra¿enie, ¿e nie
trzeba byæ wielkim znawc¹ ubezpieczeñ ani te-
chniki samochodowej, aby wiedzieæ, ¿e mówimy
o sytuacji, w której przecinek stoi chyba nie w tym
miejscu. Prawda? W zwi¹zku z tym trochê, jak to
mówi¹, z kapelusza, przyznam szczerze, pose³ Pie-
chociñski, bo on by³ autorem tych 5%, rzuci³, tro-
chê tak w z³oœci, o tych 5% i tak zosta³o. I tak zosta-
³o, to nie jest wyliczone, to jest po prostu dla przy-
zwoitoœci, ¿eby cokolwiek zap³acili, ale bêd¹ p³acili
1/20. Co i tak, odnoszê wra¿enie, bêdzie niez³ym
interesem dla ubezpieczycieli, bo nie s¹dzê, aby na
dwadzieœcia wypadków z udzia³em ciê¿arówek jed-
na by³a t¹ z krzaków czy z pokrzyw. Ja mówiê
o zwyk³ej arytmetyce, o logice. W zwi¹zku z tym te
5% nie jest podparte, jak ktoœ z pañstwa, chyba
pan senator sprawozdawca, próbowa³ tutaj t³uma-
czyæ, jak¹œ specjaln¹ logik¹. Tu nie ma innej logiki,
jak tylko przyzwoitoœæ. Ma byæ ra¿¹co mniej, a 5%
to jest ra¿¹co mniej ni¿ 100%. I tak to wygl¹da³o,
proszê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Tadeusz Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja ponowiê pytanie. Mamy tutaj

zwolnienie z op³aty ubezpieczeniowej, ale nie by³o
wcale mowy o zwolnieniu z op³aty od œrodków
transportu. Czy w tym zakresie nie zamierzacie
podj¹æ jakichœ kroków, ¿eby przewoŸnicy równie¿

nie musieli ponosiæ op³at od œrodków transporto-
wych? A wiemy przecie¿, ¿e niektóre przyczepy s¹
wykorzystywane do prac sezonowych, na przyk³ad
wo¿¹ buraki przez dwa, trzy miesi¹ce, niektóre wo-
¿¹ ¿wir albo piasek czy sól zim¹, a potem stoj¹
przez ca³y rok. I nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby wy-
rejestrowaæ tê przyczepê i po prostu nie p³aciæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Jest, jest, Panie Senatorze. Ustawa daje mo¿li-
woœæ niep³acenia podatku od œrodków transportu,
zarówno dla ci¹gników, jak i dla przyczep. Za to, co
wycofujemy z obiegu na ten czas do czterdziestu
oœmiu miesiêcy, o czym przed chwil¹ wspomina³
pan senator, jest mo¿liwoœæ niep³acenia. Wycofa-
nie znaczy tyle, co niep³acenie. I to jest jedno z wiel-
kich beneficjów tej ustawy. Bo je¿eli mo¿emy tym
transportowcom z czymkolwiek pomóc, to jedynie
z pieniêdzmi, bo co my mo¿emy daæ?

Proszê pañstwa, dwa s³owa, tak ogólnie, ¿e-
byœmy wiedzieli, o czym mówimy. My mówimy
o najsilniejszej flocie tirowskiej w Europie.
Myœmy siê dorobili takiego stanu, ¿e mamy sto
dwadzieœcia siedem tysiêcy ci¹gników w trans-
porcie miêdzynarodowym, które siej¹ po-
strach. Pamiêtacie pañstwo tiry holenderskie
czy belgijskie je¿d¿¹ce po polskich drogach?
Kto z was ostatnio widzia³ holenderskiego tira?
Nie ma ich. Po prostu z niektórymi flotami da-
liœmy sobie radê gospodarczo, ¿e tak powiem.
Nie ma ich. Ale naszym, którzy doszli do chyba
trochê przewymiarowanej floty, to znaczy, sto
dwadzieœcia siedem tysiêcy ciê¿arówek to jak
na polskie warunki trochê za du¿o, przytrafi³a
siê straszna rzecz: przewozy w 2009 r. spad³y
o 30%. I co my mo¿emy zrobiæ w zwi¹zku z tym?
Mo¿emy zrobiæ coœ takiego, ¿eby oni mieli
mniejsze zobowi¹zania finansowe wobec pañ-
stwa. W zwi¹zku z tym szukaliœmy w tym poro-
zumieniu, tak grosz do grosza: tu podatku ka-
wa³ek, tam kawa³ek op³aty za ubezpieczenie,
tak ¿eby pañstwo mog³o wykonaæ w stosunku
do nich jakiœ gest i ¿eby oni byli w stanie prze-
¿yæ. A jak nie ma towaru, to ¿eby mo¿na by³o
wyrejestrowaæ i nie p³aciæ. Bo tak mówi logika:
jak nie je¿d¿ê, to nie p³acê. Ca³a ta ustawa na
tym siê zasadza. I widz¹c w zasadzie poparcie
z pañstwa strony, ju¿ z góry dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Wojciech Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Ministrze, chcia³bym powróciæ do
art. 39a, do kwestii obni¿enia wieku. Ubezpieczy-
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ciele, jak zapewne wszystkim wiadomo, dla osób,
które zdobywaj¹ prawo jazdy, dla tej grupy naj-
m³odszych kierowców, podnosz¹ stawki ubezpie-
czeñ. To jest spowodowane faktem, ¿e najwiêksza
wypadkowoœæ jest w³aœnie w tej grupie wiekowej.
Oni zdobywaj¹ prawo jazdy i póŸniej realizuj¹ je,
je¿d¿¹c samochodem, i powoduj¹ najwiêcej wy-
padków. Czy nie obawia siê pan minister, ¿e obni-
¿enie wieku i stworzenie mo¿liwoœci pracy w za-
wodzie kierowcy zawodowego dla osoby, która
ukoñczy³a osiemnasty rok ¿ycia i dopiero co zdo-
by³a mo¿liwoœæ kierowania pojazdem, jest sytua-
cj¹ doœæ niebezpieczn¹ dla pozosta³ych uczestni-
ków ruchu drogowego? Przecie¿ ta osoba jest kie-
rowc¹ niedoœwiadczonym. Wielokrotnie – i pan
minister jeŸdzi, i my jeŸdzimy – widzimy, jak tacy
kierowcy zachowuj¹ siê w ruchu drogowym. Czy
nie obawia siê pan, ¿e obni¿enie tego wieku mo¿e
wp³yn¹æ na ograniczenie bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Dziêkujê bardzo.
Nie do koñca siê zgadzam z tym liberalizowa-

niem bezpieczeñstwa, bo je¿eli pan siê wczyta
w poprawkê siódm¹ do art. 1, to mamy tam taki za-
pis, ¿e to rzeczywiœcie od osiemnastu lat w przy-
padku kierowców prowadz¹cych pojazdy, dla któ-
rych wymagane jest posiadanie prawa jazdy kate-
gorii „C” lub „CE”, czyli ciê¿arowe i ciê¿arowe
z przyczep¹, o ile uzyskali odpowiedni¹ kwalifika-
cjê wstêpn¹, czyli ca³e dwieœcie osiemdziesi¹t go-
dzin. Im kierowca starszy, tym bardziej to liberali-
zujemy, mówimy, ¿e od dwudziestu jeden lat to
kwalifikacja wstêpna przyspieszona. A wiêc czyli
tym m³odym narzucamy w zwi¹zku z brakiem wie-
ku pe³ne szkolenie, dwieœcie osiemdziesi¹t godzin,
a im kierowca starszy, tym bardziej zmniejszamy
ten warunek, je¿eli mo¿emy. Drugi koniec kija jest
zaœ taki, ¿e za chwileczkê bêdziemy mieli problem
z liczb¹ kierowców na rynku, a wiêc ¿eby to nie by³o
za cenê jakoœci, ten brak doœwiadczenia próbuje-
my nadgoniæ poprzez liczbê godzin æwiczeñ.

(G³os z sali: Dwadzieœcia…)
Piêædziesi¹t. Ile?
(G³os z sali: Dwadzieœcia godzin.)
Ma byæ dwadzieœcia godzin praktycznej jazdy.
Panie Dyrektorze, je¿eli pan by móg³ podejœæ

i mi pomóc, bo ja nie znam tych liczb… My o tym
dwadzieœcia razy rozmawialiœmy, ale nie za ka¿-
dym razem z pamiêci…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Strasznie
dociekliwy ten senator Skurkiewicz.)

Ale nieprzypadkiem mówi³em o fanklubie. Nie
czujê siê zagubiony w takiej sytuacji, czujê siê
normalnie…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Tylko ¿e,
Panie Ministrze, w tym fanklubie, co dziwne, s¹
sami mê¿czyŸni.)

(Weso³oœæ na sali)
Z tych dwustu osiemdziesiêciu dwieœcie szeœæ-

dziesi¹t to teoria, dwadzieœcia – jazda, z czego
cztery godziny w warunkach specjalnych.

(Senator Tadeusz Skorupa: Jazda na safari.)
Cztery godziny, które by³y przedmiotem tej

k³ótni dotycz¹cej wyd³u¿enia okresu oddania do
u¿ytkowania… Mówimy o czterech godzinach.
Normy dotycz¹ce tego szkolenia wynikaj¹ z dyrek-
tywy, my tego nie wymyœliliœmy.

Dociekliwy pan senator, jak pani marsza³ek za-
uwa¿y³a.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Tak.
A teraz bardzo ju¿ siê niecierpliwi senator Sta-

nis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam dwa pytania. Rozu-

miem, ¿e z racji obni¿enia wieku, o którym tu mo-
wa, wprowadzenie symulatorów i innych
urz¹dzeñ, mówi¹c w skrócie, ma s³u¿yæ zdecydo-
wanie tworzeniu pewnego standardu jakoœci
szkolenia. Czy tak jest? A je¿eli tak jest, to czy jest
prowadzona, czy bêdzie prowadzona analiza jako-
œci szkolenia, które jest niew¹tpliwie zwi¹zane
z bezpieczeñstwem? Oczywiœcie w oœrodkach
szkoleniowych, bo to mam na myœli. Czy jest pro-
wadzona taka analiza jakoœci szkolenia?

I jeszcze sugestia, w kontekœcie wypowiedzi ko-
legi z pañskiego fanklubu, senatora Skurkiewi-
cza.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)

Czy dyrektywy unijne mo¿e umo¿liwiaj¹ zwiêk-
szenie liczby godzin jazdy? Ja mieszkam na tere-
nie, na którym ta m³odzie¿ jeŸdzi dosyæ ciekawie
samochodami ciê¿arowymi z ³adunkiem o ³¹cznej
wadze ponad 40 t.

(Senator Ryszard Górecki: Niebezpiecznie.)
Delikatnie rzecz ujmuj¹c.
Czy jest mo¿liwoœæ, aby jednak poprzez rozpo-

rz¹dzenie, nie wiem, akty prawne, zwiêkszyæ licz-
bê godzin praktycznego szkolenia? Mam tu na
myœli jazdy. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Sposób zorganizowania administracji w Polsce
jest taki, ¿e za egzekucjê poziomu szkolenia odpo-
wiada wojewoda – to tak ujmuj¹c sprawê literalnie.

Je¿eli pan zmierza do tego, ¿e powinniœmy
zwiêkszyæ liczbê godzin, to powiem, ¿e wówczas
wychylilibyœmy siê ponad standardy unijne, jeœli
chodzi o restrykcje, czyli bylibyœmy bardziej nie-
przyjaŸni dla kierowców, ni¿ to narzuca nam
Unia.

Bo pan chce, ¿eby tych godzin jazdy by³o wiê-
cej, czy mniej?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: ¯eby by³o zdecy-
dowanie wiêcej godzin szkolenia w je¿d¿eniu tym
najciê¿szym transportem.)

Proszê zauwa¿yæ, ¿e my nie mamy do czynienia
z kimœ, kto pierwszy raz siada za kó³ko. To nie jest
tak, ¿e przyszed³ z ulicy goœæ, siada i bêdzie robi³
prawo jazdy wy¿szej kategorii, bo to s¹ ludzie, któ-
rzy maj¹ prawo jazdy kategorii B, jeŸdzili ju¿
w swoim ¿yciu…

(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jak jeŸdzili,

skoro maj¹ osiemnaœcie lat?)
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Jak maj¹ osiem-

naœcie lat? Panie Ministrze, ró¿nimy siê w inter-
pretacji. Dziêkujê.)

(Rozmowy na sali)
Musi skoñczyæ kurs na prawo jazdy kategorii

C, który zawiera co najmniej dwadzieœcia godzin
jazdy.

(Senator Tadeusz Skorupa: Trzeba obni¿yæ
wiek.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To chyba sprawa do przemyœlenia.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, tak.)
No w³aœnie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Bo jest kilka pytañ je-
dnoczeœnie.)

TerazsenatorowieKraska,GruszkaiSkurkiewicz.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mo¿e z innej beczki. Pani Ministrze, ustawa

przewiduje zawieszenie wykonywania dzia³alno-

œci gospodarczej bez konsekwencji utraty upra-
wnieñ czy licencji na okres dwunastu miesiêcy
i jednoczeœnie przewiduje zwrot czêœci op³aty, je-
¿eli to zawieszenie jest na d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce.
Czy rz¹d posiada dane, ile takich zawieszeñ dzia-
³alnoœci by³o w 2009 r.? I jak bêdzie wygl¹da³
w praktyce zwrot czêœci tej op³aty licencyjnej? Czy
rz¹d posiada informacjê, jakie to s¹ mniej wiêcej
kwoty?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Panie Senatorze, to jest – przepraszam za to
s³owo, ono tyle razy dzisiaj tu pada – beneficjum
tej ustawy. W 2009 r. nie by³o czegoœ takiego, nie
by³o mo¿liwoœci zwrotu. Nie by³o mo¿liwoœci za-
wieszenia dzia³alnoœci, my to wprowadziliœmy.

(Senator Waldemar Kraska: A czy macie jakieœ
symulacje?)

Wie pan, mamy symulacje, które wynikaj¹
z niekoñcz¹cych siê rozmów z przewoŸnikami na
temat tego, jak oceniaj¹ skalê zjawiska. Mówi¹
o pojedynczych tysi¹cach. Mówi¹, ¿e na sto dwa-
dzieœcia siedem tysiêcy tych, którzy je¿d¿¹, to bê-
d¹ pojedyncze tysi¹ce, ¿e bêdzie to poni¿ej dzie-
siêciu tysiêcy, je¿eli ju¿ do tego dojdzie, aczkol-
wiek, chocia¿ nie chcia³bym uprzedzaæ faktów,
informacje z rynku s¹ coraz lepsze. Nie chcia³bym
jednak zapeszaæ, mówi¹c za wczeœnie o tym, ¿e
dzieje siê coœ dobrego. Te mapy z zielon¹ Polsk¹
znajduj¹ odbicie w innych bran¿ach, w transpor-
cie coœ zaczyna siê dziaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
To czy czasem – nawi¹¿ê do wypowiedzi pana

ministra – nie za póŸno jest ta pomoc, a mo¿e jest
ona niepotrzebna, skoro drgnê³o, i czy nie dajemy
dodatkowych bonusów przewoŸnikom, których
interes coraz lepiej bêdzie siê krêci³? To taki ko-
mentarz.

A teraz pytania. Czy znana jest statystyka wy-
padków wynikaj¹cych z poœlizgu? Bo mówimy ca-
³y czas o tej p³ycie poœlizgowej, o tym, czy ona jest,
czy ma byæ szkolenie na niej. Czy znane s¹ staty-
styki, które mówi¹, ¿e w wyniku niedoszkolenia
naszych kierowców na tych p³ytach poœlizgowych
mamy statystycznie tyle a tyle wypadków na licz-
bê wszystkich wypadków? To pierwsze pytanie.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bardzo
proszê…)

Ja jeszcze zadam kolejne pytanie w tym mo-
mencie. Mówiliœmy wczeœniej o winietach, op³a-
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tach za przejazdy drogami krajowymi. Czy mini-
sterstwo rozwa¿a³o sytuacjê – tak¹ doœæ skrajn¹,
ale byæ mo¿e istniej¹c¹, mo¿e przedsiêbiorcy nie-
potrzebnie p³ac¹ – ¿e ktoœ pracuje na budowie lub
w jakimœ innym miejscu, jeŸdzi po drogach woje-
wódzkich, gminnych, ale ¿eby dojechaæ do bazy,
gdzie ma zlokalizowany parking, musi przejechaæ
100 m. drog¹ krajow¹? Czy musi to op³acaæ, czy
te¿ jest mo¿liwoœæ jakiegoœ wyjœcia naprzeciw ta-
kim przewoŸnikom? Dziêkujê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Najpierw zacznê od luŸnej uwagi. Panie Se-
natorze, ustawa rzeczywiœcie ma bardzo inter-
dyscyplinarny charakter. Tam jest kilka
spraw. Tu w grê wchodzi nie tylko minister in-
frastruktury, ale i minister pracy i polityki spo-
³ecznej – to nieszczêsne orzeczenie tych sied-
miu sêdziów S¹du Najwy¿szego – oczywiœcie
minister finansów, minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji, dlatego ¿e dotykamy fi-
nansów publicznych. 2 czerwca spisaliœmy siê
z przewoŸnikami, uda³o nam siê zawrzeæ poro-
zumienie, no i jesieni¹ roku 2009 projekt zosta³
przez marsza³ka skierowany do dalszych prac
legislacyjnych. Jak na polskie warunki… Nie
mam jakiegoœ strasznego dyskomfortu, lepiej
póŸniej ni¿ wcale. Myœlê, ¿e pierwszych kierow-
ców o¿ywienie rynkowe, gdyby siê pojawi³o,
mo¿e dotknie w tym roku, ale bêd¹ tacy, którzy
bêd¹ – przepraszam – klepali biedê jeszcze jakiœ
czas. W zwi¹zku z tym dobrze takim, którym nie
idzie, podaæ rêkê.

Teraz kwestia szkolenia poœlizgowego itd. Je¿eli
chodzi o wyposa¿enie oœrodków szkoleniowych, to
powiem panu i zmartwiê pana, ¿e to jest nasz pol-
ski wymys³ od pocz¹tku do koñca. Nikt z Unii nie
kaza³ nam robiæ p³yt poœlizgowych, nikt nam nie
kaza³ stwarzaæ jakichœ specjalnych warunków do
tego. Tyle tylko, ¿e w wyniku rozmaitych dzia³añ,
budowania rond, infrastruktury do zwalniania,
budowania ró¿nego rodzaju ograniczeñ, budowa-
nia fotoradarów przez samorz¹dowców, wprowa-
dzenia szkoleñ dla kierowców w 2009 r. œmiertel-
noœæ na polskich drogach, Szanowni Pañstwo,
spad³a o 20%. Sytuacja nienotowana od lat. Ja nie
wiem, dlaczego, nie wiem, z jakiego powodu to siê
sta³o, ale bojê siê dotykaæ tego, ¿eby nie rozregulo-
waæ czegoœ, co zaczê³o dzia³aæ. Prawie o tysi¹c osób
mniej zginê³o w 2009 r. By³o piêæ i pó³…

(G³os z sali: Bo mo¿e ci Ÿli…)
To znaczy, ¿e ju¿ ci niedobrzy kierowcy zginêli,

a teraz gin¹ ci mniej Ÿli? No, okej! Gratulujê traf-
noœci oceny sytuacji, Panie Senatorze. Czyli na
drugi roku jeszcze mniej zginie z tego powodu.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Teraz za-
daje pytanie…)

Ja mam nadziejê, ¿e pan ¿artuje, ale…
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale jeszcze dru-

gie…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jeszcze

drugie, tak?)
(Senator Tadeusz Gruszka: Odpowiedzi w ogóle

nie by³o.)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze,

jeszcze odpowiedzi na drug¹ czêœæ pytañ.)
By³y trzy pytania i ¿ebym nad tym zapanowa³,

bo nie notowa³em.
W zwi¹zku z tym statystyk, które mówi¹, który

wypadek z jakiego by³ powodu, pewnie nie ma.
Proszê zobaczyæ, ¿e transport drogowy w Polsce
jako jedyny nie jest zinstytucjonalizowany w za-
kresie badania wypadków. Jest Pañstwowa Ko-
misja Badania Wypadków Lotniczych, Pañstwo-
wa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, na-
tomiast nie ma komisji badania wypadków sa-
mochodowych. Oprócz statystyk policyjnych,
statystyk ubezpieczycieli, gdzie te dane… Ja
mam pewien dyskomfort, czytaj¹c je. Bo branie
odpowiedzialnoœci… Jak siê robi statystykê
i mówi siê, ¿e ten wypadek jest z takiego czy ta-
kiego powodu, to znaczy, ¿e ktoœ bierze na siebie
odpowiedzialnoœæ. Te statystyki s¹, no, ma³o
wiarygodne.

Powiem panu tak. Co do wypadku w Grenoble,
to g³ówna teoria jest taka, ¿e kierowca by³ niedoœ-
wiadczony, jeœli chodzi o wypadki poœlizgowe. Sy-
mulatory to jedyna mo¿liwoœæ, ¿eby daæ kierowcy,
szczególnie m³odemu, szansê wziêcia udzia³u
w ekstremalnym wydarzeniu. My nie doprowadzi-
my do tego, ¿eby on w ramach kursu jecha³ nie-
pe³n¹ cystern¹ z wystrza³em z przodu, a na symu-
latorze doprowadzimy do takiego wydarzenia.
W zwi¹zku z tym, jeœli chodzi o te cztery godziny
w warunkach specjalnych, albo na p³ycie poœliz-
gowej albo przy symulatorze, bêd¹ce naszym po-
mys³em, to ja siê z tego nie wycofam. Je¿eli z tego
powodu mo¿e zgin¹æ paru, kilkunastu czy kilku-
dziesiêciu Polaków mniej, to warto to wprowa-
dziæ. Statystyki polskie z 2009 r. trochê mnie
oczarowa³y – daj Bo¿e, ¿eby ta tendencja siê utrzy-
ma³a – ale proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e przez
wiele, wiele lat, mimo selekcji naturalnej, Panie
Senatorze…

(Senator Ryszard Górecki: Ona wystêpuje…)
Ale to by by³o widaæ w statystykach, to by siê

zmniejsza³o co roku. A tu nagle w 2009 r. pikuje,
ma pan zjazd na 20%. Gdyby to by³o tak, jak pan
mówi – ja myœlê, ¿e pan ¿artuje, jestem g³êboko
przekonany – je¿eli by³aby taka ewolucja, jak pan
powiada, ¿e s³abi kierowcy by odpadali, to mia³by
pan co roku zjazd o parê procent. A tu ma pan pi-
kowanie, zjazd o dwadzieœcia.

(Senator Ryszard Górecki: Bo jest nowy mini-
ster…)
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Nie, nie. Rz¹d przed nami i jeszcze inne rz¹dy
wprowadza³y rozmaite programy, miêdzy inny-
mi program Gambit, który dawa³ pieni¹dze na
zwolnienie potoków samochodów w infrastruk-
turze. Widzi pan, ile powsta³o rond i wysepek,
które zmuszaj¹ do tego, ¿eby zdj¹æ nogê z gazu.
I to dopiero zaczyna dzia³aæ. Myœmy siê z tego
nie wycofali, kontynuujemy to. Jeszcze wczeœ-
niej nasi poprzednicy… S¹ fotoradary, które na-
wet, gdy s¹ puste, strasz¹; nawet gdy fotoradar
jest pusty, to zdejmuje siê nogê z gazu. Te dzia-
³ania, jedno psychologiczne, drugie infrastruk-
turalne, doprowadzi³y do tego, ¿e ginie mniej
osób.

I trzecie pytanie…
(Senator Tadeusz Gruszka: Winiety. Wykup ro-

czny czy kwartalny…)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

w³¹czyæ mikrofon.)
(Senator Tadeusz Gruszka: Przedsiêbiorcy

przeje¿d¿aj¹ przez drogê krajow¹, tam s¹ zlokali-
zowane ich bazy, ale generalnie na wojewódzkich
i gminnych drogach dzia³a…)

Ja ten problem widzê. Rzeczywiœcie, s¹ skargi
przedsiêbiorców i pewnie trzeba bêdzie… Powiem
panu tak. To zjawisko bêdzie istnia³o, a ono ci¹g-
nie siê od lat, tak d³ugo, jak s¹ w winiety. Prawda?
Najd³u¿ej potrwa to do po³owy 2011 r., kiedy wej-
dzie elektroniczny system poboru op³at. Wtedy
sprawa umrze œmierci¹ naturaln¹. A do tego cza-
su… Ja widzê ten problem z inspekcj¹ transportu
drogowego, ale my mamy gentlemen’s agreement:
je¿eli to jest rzeczywiœcie 100, 200 czy 500 m., to
nikt nikogo nie karze. A je¿eli s¹ takie kary, to ma
to charakter jakichœ z³oœliwych wynaturzeñ. Nie
wierzê w to, ¿eby inspekcja transportu drogowego
jakoœ strasznie obk³ada³a tymi karami, gdy goœæ
do bazy ma do przejechania 100 m. odcinkiem
drogi krajowej. Niektórych przepisów… Czasami
normalnoœci nie sposób do koñca zadekretowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz zadaje pytanie pan senator Wojciech
Skurkiewicz.

Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów zg³asza
siê… Widzê, ¿e grupa jest liczna i przeœliczna. Tak?

(Senator Jan Dobrzyñski: …do ministra spraw
zagranicznych, Pani Marsza³ek…)

Ja bardzo przepraszam, ale proszê w³¹czyæ mi-
krofon.

(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek, mam
pytanie do przedstawiciela Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, je¿eli jest,wsprawieopinii doart. 3.)

Nie, nie ma, nie goœcimy przedstawiciela.
Bardzo proszê, teraz pan senator Wojciech

Skurkiewicz, potem pan senator Tadeusz Skoru-

pa. Czy pan senator Jan Dobrzyñski te¿ chce za-
braæ g³os?

(Senator Jan Dobrzyñski: Nie, Pani Marsza³ek.)
Nie. Czy jeszcze ktoœ siê zg³asza? Bo chcia³a-

bym mieæ rozeznanie, jak d³ugo jeszcze ten
punkt… Z tej strony nie. Z tej? Dobrze. To mo¿e,
jeœli pañstwo pozwol¹, zamkniemy tê listê.

Zapraszam pana senatora Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, zgodzi siê pan, ¿e dwadzieœcia

godzin jazdy dla takiego m³odego, osiemnastolet-
niego kierowcy to jest w³aœciwie ¿adna praktyka.
Je¿eli on wsiada do tira i póŸniej podró¿uje takim
czterdziestotonowym zestawem po drogach na-
szego kraju… Tak ¿e jeszcze raz wskazujê mini-
sterstwu problem i myœlê, ¿e nale¿a³oby pokusiæ
siê o to, aby tê granicê… Do tej pory by³a granica
dwudziestu jeden lat. Wiemy, ¿e przewoŸnicy ma-
j¹ problemy kadrowe, wiêc mo¿e na tym pier-
wszym etapie ograniczyæ to do dwudziestu lat, ¿e-
by te osoby przynajmniej przez ten rok czy dwa la-
ta nabra³y praktyki. Bo rzeczywiœcie problem jest,
powstan¹ bardzo groŸne sytuacje na polskich
drogach.

I druga sprawa, która bezpoœrednio wi¹¿e siê
z art. 39a. Czy pan minister dysponuje wiedz¹,
jak ta sprawa wieku osób, które mog¹ kierowaæ
pojazdami ciê¿arowymi, jest rozwi¹zana w in-
nych krajach europejskich? Jak to siê przedsta-
wia? Czy jest to wiek osiemnastu lat czy mo¿e wy-
¿szy? Czy ma pan wiedzê na ten temat? Dziêkujê
bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

W obu przypadkach… Bo pierwsze pytanie by-
³o o…

(Senator Antoni Motyczka: Dwadzieœcia godzin
jazdy.)

Dwadzieœcia godzin jazdy. I w pierwszym,
i w drugim przypadku niestety jesteœmy zak³adni-
kami Unii. Prawo unijne jest tak skonstruowane,
¿e te dwadzieœcia godzin… To znaczy, bêdzie mo-
wa o tym, ¿e utrudniamy dostêp do zawodu, ¿e
podwy¿szamy koszty dostêpu do zawodu, ¿e bê-
dziemy… To, co mo¿emy zrobiæ, to wprowadziæ
dodatkowe szkolenia, je¿eli ktoœ chce byæ z zawo-
du kierowc¹. Bo my mówimy o tym, ¿e ma odbyæ
dwadzieœcia godzin w ramach kursu prawa jazdy,
a jak chce byæ kierowc¹ zawodowym, to potem
musi przejœæ dodatkowe szkolenie.

Je¿eli chodzi o… To drugie to co to by³o?
(Dyrektor Departamentu Transportu Drogowe-

go w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bogda-
nowicz: Wiek.)
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To samo. Jaki to by³ numer? Tysi¹c…
(Dyrektor Departamentu Transportu Drogowe-

go w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bogda-
nowicz: …sto dwadzieœcia szeœæ.)

…sto dwadzieœcia szeœæ z 2006 r., pan dyrek-
tor Bogdanowicz mi podpowiada. Te¿ mamy za-
pisane.

Je¿eli s¹ jeszcze pytania, to proszê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ostatnie pytanie, pan senator Tadeusz Sko-
rupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, wykonywanie, bez posiadania

w pojeŸdzie wymaganego zezwolenia, transportu
drogowego lub przewozu na potrzeby w³asne rzeczy
jest obwarowane kar¹ 8 tysiêcy z³, zaœ miêdzynaro-
dowego przewozu drogowego rzeczy 10 tysiêcy z³.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Co pan cytuje? To jest
treœæ rozporz¹dzenia czy…)

To jest poprawka…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Cennik z ustawy,
z uzasadnienia.)

Z ustawy. Czy nie uwa¿a pan, ¿e s¹ przypadki,
kiedy takowe zezwolenie nie znajduje siê w pojeŸ-
dzie, a na przyk³ad w biurze firmy, czy te¿ kiedy kie-
rowca zostawi³ je w teczce w restauracji po obiedzie,
czy gdzieœ tam w roztargnieniu? I czy nie trzeba…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Ale, Panie Senatorze,
my mówimy o zezwoleniach grup miêdzynarodo-
wych. On musi je mieæ. To nie s¹ krajowe…)

No, tu jest te¿ zezwolenie na potrzeby w³asne.
Zdarza siê, ¿e podczas przesiadaniu siê z samo-
chodu do samochodu kierowcy w roztargnieniu
mog¹ zamieniæ te zezwolenia. Czy te kary nie s¹
zbyt drastyczne? Bo tu jest posiadanie zezwolenia,
tylko nie w pojeŸdzie, a na przyk³ad w biurze firmy.
Czy nie nale¿a³oby tu tego oddzieliæ, powiedzieæ,
¿eby w takich przypadkach, gdy nast¹pi³o jakieœ
niedopatrzenie i tych dokumentów brakuje w po-
jeŸdzie, nie nak³adaæ na przedsiêbiorców takich
kar, tylko ewentualnie jakiœ mandat? Dziêkujê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Jest instytucja odwo³ania. Znowu mówiê o nor-
malnoœci. Je¿eli ktoœ zapomnia³ dokumentu b¹dŸ
prze³o¿y³ go z jednej marynarki do drugiej, to nie
s¹dzê, ¿eby, jeœli siê odwo³a, ktoœ go zbombardo-

wa³ jakimiœ strasznymi tysi¹cami, o których pan
tutaj mówi. Ale myœlê, ¿e jest to dobry… Ja te¿ kie-
dyœ dyskutowa³em z przewoŸnikami na ten temat.
Myœlê, ¿e poniewa¿ to przed³o¿enie nie za³atwia
wszystkich spraw przewoŸników, przy nastêpnej
okazji wypada³oby siê pochyliæ nad tym tematem,
aby to uregulowaæ i ¿eby to gapowe trochê pota-
nia³o. No bo pan mówi o gapowym – ktoœ siê za-
pomnia³ i ma zap³aciæ 10 tysiêcy za to, ¿e nie prze-
³o¿y³ z kieszeni do kieszeni…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Ja myœlê, ¿e podziêkujemy panu ministrowi.
Dziêkujê bardzo za wyczerpuj¹ce odpowiedzi.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê pañstwu senatorom za aktywnoœæ
w zadawaniu pytañ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. W tej chwili na liœcie s¹ trzy nazwiska,
z tego dwoje senatorów z³o¿y³o swoje przemówie-
nia do protoko³u*. To s¹ senatorowie Gra¿yna
Sztark i Zbigniew Meres.

Pan senator Ryszard Górecki, zapraszam.
Przypominam, ¿e ma pan czasu nie wiêcej ni¿
szeœæset sekund.

Senator Ryszard Górecki:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mo¿e nawet nie zostanie przekroczone trzysta

sekund.
Ja chcê powiedzieæ, ¿e ta g³êboka dyskusja i ta

dynamika senatorów pokazuje, jak wa¿ny jest ten
temat w Polsce. Inicjatywy, które pochodz¹ z mi-
nisterstwa, dotycz¹ce modyfikacji tej ustawy s¹
naprawdê bardzo wa¿ne i s³uszne. Trzeba popie-
raæ takie dzia³ania, trzeba robiæ wszystko, by na
drogach by³o bezpieczniej. Te 20% wypadków
mniej to na pewno jest jeden z efektów.

Chcê siê odnieœæ do uwagi, któr¹ przedstawia³
te¿ pan senator Muchacki. Grupa przedsiêbior-
ców transportowców, ¿e tak powiem, prosi³a mnie
o spotkanie w sprawie s³usznego jednak zapisu
w art. 2 ustawy dotycz¹cym redukcji wysokoœci
sk³adki ubezpieczeniowej po wycofaniu pojazdu
z ruchu. Na wypadek gdyby pojawi³a siê jakakol-
wiek próba nowelizacji, mam nadziejê, ¿e siê nie
pojawi, na rzecz poprawy sytuacji ubezpieczenio-
wej, bo towarzystwa ubezpieczeniowe by³y z tego
powodu niezadowolone, powiem, ¿e uwa¿am, ¿e
ten zapis jest racjonalny, ¿e nale¿y go zachowaæ
i robiæ wszystko, aby w miarê sprawiedliwie go-
spodarowaæ œrodkami.
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Chcê te¿ poruszyæ króciutko drug¹ sprawê,
o której mówili panowie senatorowie Jurcewicz
i Skurkiewicz, a w której ja mam pewne doœwiad-
czenie. Ci dwudziestolatkowie to naprawdê m³o-
dzi ludzie. Ja by³em œwiadkiem sytuacji, w której
mojego przyjaciela zabi³ dwudziestoletni kierow-
ca, jad¹cy zgodnie z przepisami, z prêdkoœci¹
50 km na zakrêcie o wielkim ³uku. Kierowca, mój
przyjaciel, który jecha³ z przeciwka mercedesem,
bezpiecznym samochodem, te¿ piêædziesi¹tk¹,
zgin¹³ dlatego, ¿e m³ody kierowca nie mia³ do-
œwiadczenia, nie zdawa³ sobie sprawy, co mo¿e
sprawiæ wysoko ulokowany ³adunek, du¿e ob-
ci¹¿enie tira. Tir siê wywróci³, naczepa siê wy-
wróci³a, cz³owiek zgin¹³, a s¹d w Ostródzie, bo to
by³o na skrzy¿owaniu, na ³uku przed Ostród¹, na
szesnastce, po miesi¹cu przywróci³ nawet prawo
jazdy, bo ten kierowca zgodnie z prawem nie po-
pe³ni³ ¿adnego b³êdu. To jest dla mnie nienor-
malne. Kierowca nie mia³ doœwiadczenia, zabi³
cz³owieka i dalej jeŸdzi tirem, i to siê w naszym
prawie toleruje.

I st¹d mój apel, Panie Ministrze Jurcewicz, pan
jest dynamicznym cz³owiekiem, Panie Ministrze,
Panie Dyrektorze, ¿eby…

(G³osy z sali: Jarmuziewicz.)
Przepraszam, Jarmuziewicz.
Jurcewicz te¿ jest na „J” i te¿ taki aktywny jak

pan, Panie Jarmuziewicz. (Weso³oœæ na sali)
Ale mówiê powa¿nie. Trzeba coœ zrobiæ z waszej

inicjatywy, by jednak nie dopuszczaæ do takich
uprawnieñ m³odych kierowców, którzy naprawdê
powoduj¹ wypadki. Ja podaj¹c ten przyk³ad, in-
formujê o wielkiej tragedii. Dwudziestolatek, nie-
doœwiadczony kierowca, jad¹c zgodnie z przepisa-
mi prawa, zabija ludzi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To oczywiœcie bardzo cenne, ale osoby starsze,
doœwiadczone, te¿ maj¹ wypadki.

Szanowni Pañstwo, czy ktoœ jeszcze chce wzi¹æ
udzia³ w dyskusji? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê
bardzo.

Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
(G³os z sali: Jeszcze Skurkiewicz.)
A, przepraszam, to jest moje niedopatrzenie,

nie spojrza³am.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz, przepra-

szam bardzo, proszê to wykreœliæ ze stenogramu,
i jeszcze pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo, nie wiem, czy jestem kie-

rowc¹ doœwiadczonym, czy nie. Przejecha³em g³ó-

wnie po polskich drogach ponad szeœæset tysiêcy
kilometrów, nie jest to przebieg ma³y, wielokrot-
nie prze¿ywa³em sytuacje ekstremalne i szczerze
powiedziawszy, wielokrotnie te sytuacje ekstre-
malne prze¿ywa³em w³aœnie za spraw¹ kierowców
tak zwanych tirów czy samochodów ciê¿arowych.
I nie jestem w stanie zgodziæ siê z zapisami tej
ustawy, ¿e kierowca, mówmy wprost, œwie¿o
upieczony kierowca, m³ody osiemnastoletni cz³o-
wiek, który ma niewielkie lub ¿adne doœwiadcze-
nie w kierowaniu pojazdami, a tym bardziej pojaz-
dami ciê¿arowymi, od razu tego doœwiadczenia
nabêdzie po dwustu osiemdziesiêciu czy dwustu
czterdziestu godzinach teorii i czterdziestu godzi-
nach praktyki. To jest niemo¿liwe, Szanowni Pañ-
stwo. Doœwiadczenia nabywa siê latami. S¹ sy-
tuacje nieprzewidywalne, s¹ sytuacje ró¿ne, s¹
sytuacje, na które maj¹ wp³yw warunki pogodo-
we, s¹ sytuacje, na które ma wp³yw natê¿enie ru-
chu. Jedna sytuacja do drugiej wcale nie jest po-
dobna. One s¹ zupe³nie ró¿ne.

Do tej pory w ustawie art. 39a wskazywa³, ¿e to
osoby, które ukoñczy³y dwudziesty pierwszy rok
¿ycia mog¹ stawaæ siê tak zwanymi kierowcami
zawodowymi. Tu jest propozycja, aby osoby od
osiemnastu lat mog³y, z pewnymi obostrzeniami,
zdobywaæ prawo jazdy kategorii C czy C+E.
Chcia³bym, aby jedna z moich poprawek sz³a
w tym kierunku, ¿eby utrzymaæ jednak wiek dwu-
dziestu jeden lat albo, je¿eli jest taka potrzeba,
ograniczyæ wiek do lat dwudziestu. Rocznikowo
na pewno bêdzie to w jakiœ znacz¹cy sposób po-
mocne w rozwoju firm transportowych w naszym
kraju, bo rzeczywiœcie s¹ z tym problemy. Ale
spójrzmy te¿ na tê sprawê z punktu widzenia bez-
pieczeñstwa w ruchu drogowym. Nie stwarzajmy
sytuacji, ¿e póŸniej, za rok, dwa, trzy, bêdziemy
musieli mówiæ, ¿e siê pomyliliœmy, bo tych wy-
padków jest wiêcej czy te¿ s¹ mo¿e bardziej tragi-
czne. Dziêkujê bardzo, sk³adam moje poprawki.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Podpisane, tak? Dziêkujê bardzo. To s¹ dwie po-
prawki pana senatora Wojciecha Skurkiewicza.

Zapraszam pana senatora Tadeusza Gruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Zaproszeni Goœcie!
Chcia³bym kontynuowaæ myœl senatora Skur-

kiewicza, bo ca³kowicie siê z nim zgadzam, podzie-
lam te w¹tpliwoœci. A tego, ¿e nie s¹ to tylko w¹tpli-
woœci pana senatora i moje, dowodzi fakt, proszê na
to zwa¿yæ, ¿e obecnie ubezpieczyciele, kiedy chce-
my ubezpieczyæ samochód, pytaj¹, czy chodzi
o osobê m³odocian¹, ró¿nie to firmy okreœlaj¹,
w wieku dwudziestu piêciu lat, poni¿ej dwudziestu
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piêciu lat, itd. Je¿eli tak, to podwy¿szaj¹ stawkê
ubezpieczenia, a wiêc to nie jest nasz przypadkowy
wymys³. Dzia³a tu chyba doœwiadczenie ubezpie-
czycieli, którzy wiedz¹, ¿e m³ody kierowca stanowi
wiêksze zagro¿enie ni¿ ten, który ma wiêcej lat, jest
osob¹ bardziej doœwiadczon¹. A my dopuszczamy
do sytuacji, kiedy po zdobyciu prawa jazdy osoba
bez doœwiadczenia mo¿e skoñczyæ kurs i po kolej-
nych dwudziestu godzinach jazdy „ciê¿kimi” samo-
chodami uprawiaæ zawód kierowcy. A jak to wy-
gl¹dananaszychdrogach, toka¿dywie.Dwie ciê¿a-
rówki œcigaj¹ siê przez ileœ kilometrów, je¿eli uda siê
je wyprzedziæ, widzimy, no tak, m³odoœæ ma swoje
przywileje. Tylko tak trzeba to skomentowaæ.

Wracam do ustawy. Jak jest bieda, to trzeba
pomóc – to pana s³owa, Panie Ministrze. I bardzo
dobrze, bo wprowadzenie zawieszenia dzia³alno-
œci, zwrotu czêœci op³at itd. wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom bran¿y przewozowej. Dobrze, ¿e s¹
symptomy, o których pan wspomnia³, ¿e bran¿a
dŸwiga siê z kolan, ¿e jest dla nich coraz lepiej.
Przy tym szybka analiza wskazywa³aby, ¿e je¿eli
przewozy zmala³y o 30%, takie has³o tu pad³o,
a wypadkowoœæ o 20% wzros³a…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-
ry Tadeusz Jarmuziewicz: Spad³a.)

A, przepraszam, widzê, ¿e Ÿle zrozumia³em pa-
na wypowiedŸ.

Wspomnia³em o tych op³atach, winietach za
przejazdy krajowe. Poddajê to pod dyskusjê w mi-
nisterstwie, byæ mo¿e to te¿ jest dobry krok, aby…
Niekoniecznie jest to trzysta, piêæset metrów, nie-
kiedy s¹ dwa kilometry, a p³aci siê jak za regular-
ne przewozy na tych drogach.

Ponadto zauwa¿y³em w ustawie niepotrzebne
opisywanie sytuacji, w art. 3 w pkcie 4 dla przy-
k³adu. W przypadku czasowego wycofania pojaz-
du z ruchu w rozumieniu art. 78 skutkuj¹cego
zmniejszeniem prawdopodobieñstwa wypadku
w okresie ubezpieczenia – do tego mam zastrze¿e-
nia, bo dalsze zdania wynikaj¹ z pierwszego zda-
nia – zak³ad ubezpieczeñ na wniosek posiadacza
pojazdu mechanicznego jest zobowi¹zany do pro-
porcjonalnego obni¿enia sk³adki. Aby wyczyœciæ
ten punkt, sk³adam poprawkê na rêce pani mar-
sza³ek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie. Pojawiaj¹ siê teraz po-
prawki.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Ja chcia³bym zwróciæ uwagê na dwa bardzo po-

zytywne aspekty tej ustawy. W uzasadnieniu mó-

wi siê o tym, aby dostosowaæ przepisy do dyrek-
tyw, aby je uporz¹dkowaæ. Ja chcia³bym jednak,
¿eby pojawi³y siê tu g³osy mówi¹ce nie tylko o pe-
wnych szczegó³ach, o dopracowaniu, jak mówi¹
ci, którzy wnosz¹ poprawki. Trzeba powiedzieæ:
jest to bezwzglêdnie ustawa progospodarcza. Ta
nowelizacja w sposób zdecydowany wspiera pod-
mioty gospodarcze zajmuj¹ce siê przewozami. Bo
do tej pory, nie wiadomo z jakich przyczyn, kiedy
przedsiêbiorca nie korzysta³ z transportu samo-
chodowego, nie wyje¿d¿a³, musia³ p³aciæ 100%
op³at OC. Nale¿y to zatem zauwa¿yæ, podkreœliæ
i wrêcz podziêkowaæ za tak¹ propozycjê ustawy.

I drugi element, który mówi o tym, aby nie p³a-
ciæ… Przepis w ustawie dok³adnie brzmi: „nie
mniej ni¿ o 95%”. Trudno liczyæ na wielkodu-
sznoœæ ubezpieczyciela, ale mo¿e byæ tak, ¿e do
zap³acenia bêdzie mniej ni¿ 5%.

I jeszcze jeden element, z którym siê zetkn¹³em
i na który chcia³bym zwróciæ uwagê. Jest okreœlo-
ny termin wprowadzenia ustawy, ale… Rzeczywi-
sty przypadek. Jedna z osób w ramach przekwali-
fikowania ukoñczy³a konkretne kursy. Zaliczy³a
je pozytywnie i czeka³a na uprawnienia. W tak
zwanym miêdzyczasie wesz³a w ¿ycie nowa usta-
wa. Ta osoba nie otrzyma³a do tego czasu odpo-
wiedniego dokumentu i zosta³a zakwalifikowana,
mówi¹c w uproszczeniu, pod rz¹dy nowej ustawy.
Mam nadziejê – przypadek, o którym mówiê, rze-
czywiœcie siê zdarzy³ – ¿e tutaj takiej sytuacji nie
bêdzie, Panie Ministrze, i g³êboko w to wierzê.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy ktoœ jeszcze chce…
Momencik, Panie Ministrze. Zaraz poproszê

pana tutaj.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os

w dyskusji?
Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Teraz poproszê pana ministra Tadeusza Jar-

muziewicza, jeœli ma tak¹ ochotê, aby ustosun-
kowa³ siê do przedstawionych wniosków legisla-
cyjnych.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Zw³aszcza do jednego wniosku, Szanowni Pañ-

stwo. Te osiemnaœcie lat, które jest zapisane, bu-
dzi pañstwa niepokój. Ja to rozumiem. Rzeczywi-
œcie, osiemnastoletni kierowca ciê¿arówki… Mo-
¿e to powodowaæ dyskomfort u innych u¿ytkowni-
ków. Proszê jednak zauwa¿yæ, ¿e mówimy o fik-
cyjnym, hipotetycznym wieku kierowcy, wymyœ-
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lonym przez Uniê. Tego nigdy nie bêdzie. Jak siê
ma osiemnaœcie lat, to siê dopiero idzie na kurs
kategorii B, na samochód osobowy. Taki kurs
trwa trzy, cztery miesi¹ce. Potem idzie siê na kurs
kategorii C. To s¹ nastêpne trzy, cztery miesi¹ce.
Potem dwieœcie osiemdziesi¹t godzin kursu kwa-
lifikacji wstêpnej. Taka osoba ma ju¿ dwadzieœcia
lat, w zwi¹zku z tym nie dajmy siê… Przepisy Unii
mówi¹, ¿e osiemnaœcie i my literalnie powtarzamy
to osiemnaœcie w zapisach ustaw, ale ¿ycie jest ta-
kie, ¿e ta osoba bêdzie mia³a ju¿ prawie dwadzie-
œcia lat . Te trzy etapy: kurs prawa jazdy katego-
rii B, kategorii C i te dwieœcie osiemdziesi¹t godzin
kwalifikacji wstêpnej… Nie trzeba du¿ej wyobraŸ-
ni, ¿eby sobie wyobraziæ, ¿e taka osoba bêdzie
mia³a prawie dwadzieœcia lat. Te osiemnaœcie lat
jest wiêc silnie teoretycznym wariantem unijnym,
przepisanym. Tak ¿e chcê pañstwa uspokoiæ i po
to zabra³em g³os. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Panie i Panowie Senatorowie, poniewa¿ zosta³y

zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym,
proszê Komisjê Gospodarki Narodowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionych wniosków
i przygotowanie sprawozdania.

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

Dziêkujemy, Panie Ministrze, za aktywnoœæ.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 757,
a sprawozdania komisji w drukach nr 757A
i 757B.

Jest ju¿ pan senator Mieczys³aw Augustyn.
Proszê uprzejmie o przedstawienie sprawozda-

nia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.
Bardzo proszê.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Panie i Pano-
wie Senatorowie!

Te zmiany w ustawie o pomocy spo³ecznej s¹
oczekiwane. Bulwersowa³y nas sytuacje, jakie
mia³y miejsce w niektórych placówkach, gdzie po-
za rejestracj¹, niezgodnie z prawem, opiekowano
siê osobami niesamodzielnymi, czêsto bezbron-
nymi, w sposób karygodny, gdzie dochodzi³o do
naruszenia elementarnych norm etycznych, nie
mówi¹c ju¿ o poziomie oferowanych us³ug.

St¹d te¿ ta ustawa, uchwalona ju¿ przez Sejm,
zawiera znaczne upowa¿nienia dla wojewody,
zmierzaj¹ce do wzmocnienia kontroli nad placów-
kami sprawuj¹cymi ca³odobow¹ opiekê nad oso-
bami niesamodzielnymi. Wœród tych instrumen-
tów prawnych, które wojewoda otrzymuje, jest zo-
bowi¹zanie tego rodzaju placówek do prowadze-
nia szczegó³owej dokumentacji, umieszczania
tablicy informacyjnej na budynku, zamieszczania
wewn¹trz budynku, na tablicy og³oszeñ, informa-
cji o podmiocie prowadz¹cym placówkê, co w za-
³o¿eniu ma sprzyjaæ poprawie jakoœci us³ug i lep-
szej kontroli. Wprowadzono do kodeksu karnego
znaczne sankcje za utrudnianie kontroli, ³¹cznie
z pozbawieniem wolnoœci do lat trzech. W rozdzia-
le dotycz¹cym nadzoru, daje siê wojewodzie szan-
sê prowadzenia tej dodatkowej kontroli poprzez
narzucenie norm zatrudnienia i wydzielenie pla-
cówki kontrolnej spoœród komórek organizacyj-
nych wydzia³u, zajmuj¹cego siê polityk¹ spo³ecz-
nej. Wreszcie, rozszerzono zakres instrumentów
prawnych, z których mo¿e korzystaæ wojewoda
w sytuacji stwierdzenia nieprawid³owoœci. Bêd¹
to kary pieniê¿ne, zale¿ne od wielkoœci przewinie-
nia i od wielkoœci placówki. Oprócz kary pieniê¿-
nej bêdzie to mo¿liwoœæ wydania decyzji nakazu-
j¹cej wstrzymanie prowadzenia placówki, obo-
wi¹zek zawiadomienia o na³o¿onych karach oœ-
rodka pomocy spo³ecznej i powiatowego centrum
pomocy rodzinie, a tak¿e podjêcie dzia³añ na rzecz
osób przebywaj¹cych w placówce.

Mijaj¹ lata od wejœcia w ¿ycie obecnej ustawy,
zmieniaj¹ siê tak¿e inne ustawy. Ustawodawca
wiêc proponuje, a¿eby zmieniæ nastêpuj¹ce prze-
pisy. Do oœrodków wsparcia zaliczono œrodowis-
kowe domy samopomocy i kluby samopomocy.
Przy tej okazji rozszerzono uregulowania ustawy
w zakresie zasad funkcjonowania takich placó-
wek, us³ug, które one œwiadcz¹, okresu pobytu
i odp³atnoœci za te us³ugi.

Nastêpnie, uznano za istotne wprowadzenie
przepisów pozwalaj¹cych na ³¹czenie ró¿nych ty-
pów domów pomocy spo³ecznej w ramach jednej
placówki, co by³o przez organy prowadz¹ce od da-
wna proponowane…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-

natorze, przepraszam. Proszê pozwoliæ dokoñczyæ
panu senatorowi.)

Ja wiem, ¿e to nie jest tak interesuj¹ce, jak
kwestia ruchu drogowego, ale bardzo wa¿ne dla
tych, którzy oczekuj¹ tych zmian.

W zakresie postêpowania w sprawie œwiadczeñ
z pomocy spo³ecznej uzupe³niono przepisy doty-
cz¹ce przedawnienia nale¿noœci z tytu³u wydat-
ków na œwiadczenia i op³at okreœlonych ustaw¹.
Wprowadzono przepisy, które daj¹ wojewodzie
nowe uprawnienia i nowe zadania zwi¹zane z pro-
gramami integracji i koordynowaniem dzia³añ
zmierzaj¹cych do zapobiegania handlowi ludŸmi
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i udzielania wsparcia ofiarom handlu ludŸmi,
a tak¿e lepszej integracji cudzoziemców.

Jeœli chodzi o organizacjê pomocy spo³ecznej,
to wprowadzono wiêksz¹ elastycznoœæ, znosz¹c
wymóg przeprowadzania egzaminów drugiego
stopnia specjalizacji zawodowej dla pracowników
socjalnych jedynie w okreœlonych terminach.

I jedna z ostatnich zmian, które chcia³bym za-
sygnalizowaæ, to zmiana w kodeksie postêpowa-
nia cywilnego, która zmierza do tego, a¿eby zwol-
niæ œwiadczenie z pomocy spo³ecznej z egzekucji
administracyjnej.

I wreszcie zmiana reguluj¹ca kwestie objête
orzeczeniem Trybuna³u Konstytucyjnego. Doty-
czy ona wyp³aty renty przys³uguj¹cej osobie
pe³noletniej, nieubezw³asnowolnionej, wymaga-
j¹cej opieki innej osoby, opiekunowi faktycznemu
na podstawie oœwiadczenia o sprawowaniu opieki
potwierdzonym przez wójta, burmistrza czy pre-
zydenta miasta.

W komisji przyjêto te rozwi¹zania z zadowole-
niem. Zg³oszone zosta³y poprawki zaproponowa-
ne przez Biuro Legislacyjne. I komisja wnosi
o uchwalenie tej ustawy z poprawkami, które nie
maj¹ charakteru legislacyjnego, lecz uœciœlaj¹cy
i redakcyjny.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To wszystko, tak? Dziêkujê uprzejmie.
To by³o sprawozdanie Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej.
Zapraszam teraz pana senatora Stanis³awa

Jurcewicza, który powie o przebiegu prac Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji Sa-

morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej sprawozdanie o ustawie o zmianie ustawy o po-
mocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja zajmowa³a siê ustaw¹ w dniu 27 stycz-
nia 2010 r. Ustawa ta nie budzi³a emocji. Jako ko-
misja przedstawiliœmy piêæ poprawek. Zatem
w imieniu komisji proszê, aby Wysoki Senat ra-
czy³ przyj¹æ projekt uchwa³y z za³¹czonymi po-
prawkami. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz mo¿na bêdzie zadawaæ pytania trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê.

Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do se-
natorów sprawozdawców? Tak.

Pan senator Ryszard Knosala jako pierwszy.
Bardzo proszê.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Zastanawiam siê, w czym w³aœciwie nale¿y

upatrywaæ przyczyn tego, i¿ podmioty podejmuj¹
ryzyko prowadzenia placówki bez uzyskania sto-
sownych zezwoleñ. Czy chodzi tutaj o zbyt skom-
plikowane i rygorystyczne procedury uzyskania
takiego zezwolenia, czy te¿ aparat kontroli jest
niezbyt dobry, czy mo¿e kary s¹ za niskie? Jaka
jest w ogóle skala tego zjawiska braku zezwoleñ?
Ile na przyk³ad – nie wiem, czy komisja tego siê do-
wiedzia³a – w ubieg³ym roku w czasie kontroli wy-
kryto takich podmiotów, które tego zezwolenia nie
mia³y, i czy na³o¿ono na nie kary? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dok³adnych liczb nie podam, ale o ile pamiê-
tam, by³o ich nie tak ma³o. S³u¿by kontrolne wo-
jewodów wychwyci³y w kraju, o ile dobrze pa-
miêtam, kilkadziesi¹t takich przypadków
w skali roku.

Dlaczego tak siê dzieje? Przede wszystkim dla-
tego, ¿e spe³nienie wszystkich standardów, które
s¹ zapisane w ustawie, wymaga wysi³ku inwesty-
cyjnego. Dlatego te¿ czêœæ przedsiêbiorców, któ-
rzy chc¹ traktowaæ opiekê nad osobami niesamo-
dzielnymi, czêsto bezbronnymi, nad którymi ro-
dziny nie s¹ w stanie lub nie mog¹ sprawowaæ
opieki, jako zwyk³y biznes. I niestety nie chc¹
spe³niaæ tych standardów, ponosiæ odpowiednich
kosztów. St¹d zaostrzenie tych przepisów, a¿eby
do takich sytuacji dochodzi³o jak najrzadziej.

Powiem tak na marginesie, o tym chcia³bym
zreszt¹ jeszcze powiedzieæ w dyskusji, ¿e podnosi
pan senator problem funkcjonowania rynku w za-
kresie opieki d³ugoterminowej w Polsce. Rzeczy-
wiœcie jest to dziedzina, która domaga siê regula-
cji, poniewa¿ chcia³oby siê osi¹gn¹æ dwie rzeczy:
wyjœcie tych podmiotów z szarej strefy, ale jedno-
czeœnie i utrzymanie wysokiej jakoœci œwiadczo-
nych us³ug. Wymaga to jednak sporych nak³a-
dów, które na tym rynku powinny siê pojawiæ.
Prace nad zmian¹ ca³ego systemu trwaj¹, wiêc
oprócz podejmowania tych doraŸnych dzia³añ –
zmierzaj¹cych do zaostrzenia kontroli, co trzeba
zrobiæ natychmiast, bo to jest w interesie ludzi
bezbronnych, a wymagaj¹cych wsparcia – trzeba
myœleæ o rozwi¹zaniach systemowych, w których
przede wszystkim rynek bêdzie gwarantowa³ do-
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br¹ jakoœæ us³ug i które spowoduj¹, ¿e bêdzie tam
wystarczaj¹ca iloœæ funduszy, by takie us³ugi
mo¿na by³o kupiæ i by nie by³o pokusy omijania
przepisów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Stanis³aw Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Mam nastêpuj¹ce pytania do obu senatorów,
albo do tego, który zechce odpowiedzieæ.

W zwi¹zku z wprowadzeniem art. 51b i z od-
p³atnoœci¹ miesiêczn¹ za us³ugi œwiadczone w oœ-
rodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi wprowadza siê op³atê piêcioprocento-
w¹. Podniesiono te¿ wysokoœæ kwoty, od której
wprowadzono op³atê, do 250% od sumy 877 z³,
czyli 250% najni¿szego uposa¿enia, które prze-
kracza odpowiednie kryteria. Moje pytanie jest
nastêpuj¹ce: dlaczego tak¹ op³atê wprowadzono,
te 5%? Czy to nie koliduje z Narodowym Progra-
mem Ochrony Zdrowia Psychicznego? Ja prze-
gl¹da³em projekt narodowego programu i nie wy-
daje mi siê, ¿eby by³ tam zapis, który mówi³by
o tym, ¿e korzystanie ze œrodowiskowych domów
samopomocy – przyjêtych jako podstawowy mo-
del w tym programie – jest uzale¿nione od jakiej-
kolwiek op³aty. Po prostu mówi siê, ¿e tworzy siê
te domy œrodowiskowe.

I drugie pytanie, zwi¹zane oczywiœcie z tym pier-
wszym. Skoro wprowadza siê op³atê piêcioprocen-
tow¹ dla osób, które zarabiaj¹ minimum 877 z³, to
proszê mi powiedzieæ, czy to nie bêdzie tak, ¿e bêd¹
preferowane te w³aœnie osoby, a nie te, które nie
zarabiaj¹ 877 z³. Bo w tym momencie osoby, które
zarabiaj¹ do 877 z³, nie bêd¹ mog³y wp³aciæ tych
5%. Czy to nie bêdzie ze szkod¹ dla osób, które za-
rabiaj¹ poni¿ej tej kwoty? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Odpowiadam. Mo¿e zacznê od koñca. Nie, nie
ma takiej obawy. W przypadku osób, których upo-
sa¿enia s¹ poni¿ej tego kryterium, sto procent ko-
sztów poniesie bud¿et pañstwa. Placówka tak na-
prawdê nic z tego powodu nie bêdzie traci³a, nie bê-
dzie ¿adnych hamulców, nawet, myœlê, dla nich to
bêdzie wygodniejsze, bo nie bêdzie powodu do po-
dejmowania ca³ego szeregu czynnoœci maj¹cych
na celu œci¹gniêcie tych 5% odp³atnoœci. Myœlê, ¿e
nie, raczej bêdzie tu dzia³a³ mechanizm przeciwny.

Dlaczego wprowadza siê tê odp³atnoœæ? Mo¿na
by powiedzieæ, ¿e jest to pewna konsekwencja,
w tej chwili niemal¿e wszystkie oœrodki wsparcia
maj¹ jak¹œ odp³atnoœæ. To nie jest tak, ¿e do tej
pory nie by³o odp³atnoœci za pobyt w œrodowisko-
wych domach samopomocy. One by³y, ale by³y
bardzo ró¿ne w ró¿nych regionach, nawet w ró¿-
nych powiatach, w niektórych nie by³o ich wcale,
w innych by³y nawet wy¿sze. W zwi¹zku z tym jest
to uregulowanie pewnej istniej¹cej ju¿ sytuacji.
Osobiœcie uwa¿am, ¿e pewna odp³atnoœæ ma uza-
sadnienie chocia¿by dlatego, ¿e w œrodowisko-
wym domu samopomocy jest bardzo fachowa po-
moc, jest wy¿ywienie. Przecie¿ te osoby, maj¹ce
œwiadczenie na odpowiednim poziomie, gdyby
tam nie przebywa³y, to oczywiœcie i tak musia³yby
to sobie zakupiæ. Jest to raczej regulacja, ani¿eli
wprowadzenie nowego obowi¹zku, który i tak siê
upowszechnia³, ale by³a tutaj wolna amerykanka,
bo, jak s³usznie pan senator zauwa¿y³, w tej kwe-
stii ustawa milcza³a, a wobec tego mo¿na by³o j¹
interpretowaæ równie¿ i tak, ¿e op³aty mo¿na by³o
wprowadzaæ, co te¿ czyniono.

A wiêc uwa¿am, ¿e te przepisy id¹ w dobrym kie-
runku, nie s¹ chyba sprzeczne z Narodowym Pro-
gramem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dlacze-
go? Dlatego ¿e gdybyœmy popatrzyli na dynamikê
wzrostu liczby miejsc w placówkach dla osób nie-
samodzielnych, to naprawdê nigdzie tak tych
miejsc nie przybywa, jak w segmencie œrodowisko-
wych domów samopomocy. Dlaczego? Dlatego ¿e
ca³y koszt spoczywa³ tu na bud¿ecie pañstwa, za-
równo w zakresie utworzenia, jak i potem utrzy-
mania. Jeœli mamy utrzymaæ tempo powstawania
tych oœrodków – a chcia³oby siê, i ¿eby bud¿et to
w ogóle wytrzyma³ – to dla tych, których staæ na to
i którzy korzystaj¹ z tych us³ug, o których ju¿
wspomnia³em, myœlê, ¿e te 5% nie jest nadmier-
nym kosztem, natomiast pozwoli utrzymaæ dyna-
mikê powstawania tych œrodowiskowych domów
samopomocy, dziêki czemu chyba w zgodzie z Na-
rodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego te bardzo cenne pó³stacjonarne placówki bê-
d¹ jeszcze bli¿ej podopiecznych, bo jest jeszcze
wiele bia³ych plam, które trzeba by wype³niæ w³aœ-
nie tymi œrodowiskowymi domami samopomocy.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Jeœli mogê, Pani Marsza³ek, to chcia³bym do-
daæ, ¿e te op³aty by³y ustalane przez pana wojewo-
dê, zatem wprowadzenie przepisu zdecydowanie
porz¹dkuje ten element. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Gogacz zadaje pytanie.
(G³os z sali: Ju¿ by³o.)
Ju¿ by³o, przepraszam, tylko nie wykreœliliœmy.
Pan senator Jan Dobrzyñski.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pana senatora Augustyna.

Panie Senatorze, troszeczkê pan pofantazjowa³
z tym rynkiem w sferze pomocy spo³ecznej, choæ
bardzo mo¿liwe, ¿e rynek coœ tu zdzia³a.

Panie Senatorze, mówimy o przyczynach braku
zezwoleñ, o tej patologii w sferze pomocy spo³ecz-
nej. Zapisy, które s¹ w ustawie, na pewno tu pomo-
g¹, to nie s¹ przepisy, które coœ tam psuj¹, one s¹
niezbêdne, s¹ potrzebne do jeszcze lepszego fun-
kcjonowania sfery pomocy spo³ecznej. Odchodzi-
my jednak od czegoœ takiego, co funkcjonuje nie-
w¹tpliwie dosyæ s³abo w naszym kraju, a mianowi-
cie od wspó³pracy pomiêdzy urzêdem wojewody
a oœrodkami pomocy spo³ecznej czy te¿ oœrodkami
pomocy rodzinie w gminach. Tak naprawdê te za-
pisy daj¹ wojewodzie jak¹œ mo¿liwoœæ. A¿eby je-
dnak reagowaæ w miarê szybko i energicznie, woje-
woda nie ma œrodków. Procesy odwo³awcze s¹ bar-
dzo d³ugie, protoko³y, które czytaj¹ wójtowie, bur-
mistrzowie, prezydenci – wyjaœnianie tego trwa
bardzo d³ugo. Panie Senatorze, czy nie pomyœlano
o tym, czy komisja nie omawia³a tego, aby jednak
w jakiœ sposób spróbowaæ zobowi¹zaæ burmi-
strzów, prezydentów, dyrektorów domów pomocy
spo³ecznej do œcis³ej wspó³pracy poprzez rozpo-
rz¹dzenia, a nawet ustawy? Chodzi o to, aby woje-
woda móg³ szybciej reagowaæ. Ja myœlê, Panie Se-
natorze, choæ mo¿e to ju¿ trochê za daleko, ¿e
wspólne mianowanie dyrektorów domów pomocy
spo³ecznej, mam na myœli urz¹d wojewody i gminê,
na pewno by w tej sytuacji pomog³o. Tak naprawdê
w sytuacji patologii wojewoda jest momentami
bezradny, a przecie¿ pamiêtamy…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
uprzejmie zmierzaæ do pytania.)

Ju¿, Pani Marsza³ek.
…a przecie¿ pamiêtamy, ¿e w naszym kraju pra-

cowników pomocy spo³ecznej s¹ tysi¹ce i moim
zdaniem te stanowiska s¹ niewykorzystane. Czy
komisja nie rozwa¿a³a takiego kierunku dzia³ania
poprzez zapisy dotycz¹ce œcis³ej wspó³pracy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Marsza³ek! Panie Senatorze, generalnie
w Polsce mamy za ma³o pracowników socjalnych
i s¹ oni raczej przeci¹¿eni. Jednoczeœnie wydaje
siê, ¿e musimy trzymaæ siê pewnej zasady ustro-
jowej, której do tej pory konsekwentnie przestrze-
galiœmy. Otó¿ czym innym jest przestrzeganie wy-
konania umów podpisywanych przez œwiadcze-
niodawców z samorz¹dami, i tam obowi¹zki kon-

trolne jak najbardziej spoczywaj¹ na samo-
rz¹dach i s¹ one wykonywane, a czym innym jest
sprawowanie nadzoru zarówno nad oœrodkami
pomocy spo³ecznej, jak i nad oœrodkami PCPR
w zakresie wykonywania przez nie zadañ zleco-
nych, sprawowanie kontroli nad placówkami.

Nie wygl¹da³o to najlepiej, Panie Senatorze, ma
pan racjê, i dlatego s¹ tu dwa kierunki. Z jednej
strony mówi siê o tym, jak powinny wygl¹daæ ka-
ry, jak powinna wygl¹daæ dokumentacja itd.,
a z drugiej strony daje siê wojewodzie jednak in-
strumenty w postaci wydzielenia placówki kon-
trolnej o odpowiedniej zwi¹zanej z liczb¹ placó-
wek liczbie pracowników, którzy bêd¹ musieli
kontrolowaæ, po to, ¿eby te zjawiska, o których
pan mówi, wystêpuj¹ce, gdy kontrola by³a niedo-
stateczna, zosta³y wyeliminowane.

Obawia³bym siê jednak pójœcia na przyk³ad
w tym kierunku, ¿eby czêœæ zadañ kontrolnych
przypadaj¹cych wojewodzie cedowaæ na przyk³ad
na gminy czy na oœrodki PCPR, dlatego ¿e zaró-
wno gminy, jak i oœrodki PCPR s¹ czêsto wyko-
nawcami pewnych us³ug z zakresu pomocy spo³e-
cznej. O ile w odniesieniu do placówek zewnêtrz-
nych, prywatnych, prowadzonych przez stowa-
rzyszenia mo¿na by jeszcze o czymœ takim myœleæ,
o tyle w odniesieniu do placówek samorz¹dowych
by³oby to nieporozumieniem, bo musi przyjœæ
ktoœ z zewn¹trz i skontrolowaæ dom pomocy spo-
³ecznej prowadzony na przyk³ad przez gminê. Pra-
wda? Wydaje mi siê, ¿e ustawa trzyma siê tego
rozdzia³u, zgodnie z którym funkcje kontrolne na-
le¿¹ do organów pañstwa, a funkcje wykonawcze
i kontrola wykonania umów do samorz¹dów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dobrze.
Teraz pani senator sekretarz Ma³gorzata

Adamczak zadaje pytanie.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Mam pytanie do pana senatora Augustyna.
Okres korzystania z ca³odobowego miejsca poby-
tu w œrodowiskowym domu samopomocy nie mo-
¿e byæ d³u¿szy ni¿ jeden miesi¹c, choæ w uzasa-
dnionych przypadkach istnieje mo¿liwoœæ prze-
d³u¿enia tego okresu do trzech miesiêcy. Mam py-
tanie o to, jakie to s¹ uzasadnione przypadki.
Dziêkujê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Myœlê, ¿e szczegó³owo odpowie na to pytanie
pan minister. Okreœlenie czasu, w którym mo¿na
przebywaæ w œrodowiskowym domu pomocy,
mia³o zapobiec temu, aby œrodowiskowe domy
sta³y siê ca³odziennym i do¿ywotnim azylem, bo

48. posiedzenie Senatu w dniu 3 lutego 2010 r.
82 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw



temu maj¹ s³u¿yæ kluby samopomocy, tu nieko-
niecznie pobyt musi byæ zwi¹zany z okreœlonym
czasem. Œrodowiskowe domy samopomocy maj¹
s³u¿yæ temu, a¿eby zosta³a wykonana rehabilita-
cja, przeprowadzona terapia, a¿eby te osoby przy-
stosowaæ do tego, by mog³y przebywaæ w domu
lub w innych placówkach.

Drugim elementem, o którym od dawna mó-
wimy, w ramach dyskusji o œrodowiskowych do-
mach samopomocy, jest jednak pewna rotacja,
pozwalaj¹ca zdobyæ miejsce licznym, coraz licz-
niejszym osobom, które cierpi¹ na zaburzenia
psychiczne i które chcia³yby mieæ mo¿liwoœæ
przed³u¿enia leczenia, terapii w³aœnie w œrodo-
wiskowych domach samopomocy. Zetknêliœmy
siê z tym ju¿ przy okazji warsztatów terapii zajê-
ciowej, gdzie niestety nie ma rotacji, i dzisiaj tak
naprawdê jedynym sposobem na to, ¿eby przy-
j¹æ kolejne osoby do WTZ, jest otworzenie nowe-
go WTZ, a wydaje siê, ¿e tu równie¿ rotacja by³a-
by potrzebna. Ja myœlê, ¿e ten przepis siê broni,
bo s¹ inne placówki, w których te osoby mog¹
przebywaæ, a tu maj¹ byæ zapewnione us³ugi
specjalistyczne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Senator Roman Paszkowski.
(Senator Piotr Zientarski: Bohdan.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Romanem nie

by³em i nie jestem, w dalszym ci¹gu bêdê Bohda-
nem, ale niezale¿nie od tego zadam pytanie, Pani
Marsza³ek.)

(Senator Tadeusz Gruszka: Pani marsza³ek…)
Mam jeszcze raz zapowiedzieæ?
(Senator Bohdan Paszkowski: Nie, dziêkujê.)
Pan senator Bohdan Paszkowski, Bohdan Pa-

szkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Tak, dziêkujê, to gwoli wyjaœnienia.
Mam takie pytanie. W art. 1 tej¿e ustawy zmie-

niamy art. 56a, który dotyczy tego, jakiego typu
domy pomocy spo³ecznej mog¹ byæ po³¹czone
i funkcjonowaæ w jednym budynku. Ja nie mam
przed sob¹ tekstu porównawczego i nie wiem, jak
daleko idzie ta zmiana. W ka¿dym razie ust. 2 tego
artyku³u stwierdza, ¿e te typy ³¹czonych domów
pomocy spo³ecznej mog¹ byæ ³¹czone w inny spo-
sób, jeœli bêd¹ w innym budynku. W tej sytuacji,
bior¹c pod uwagê to, ¿e ustawa ma wchodziæ w ¿y-
cie w ci¹gu czternastu dni od dnia og³oszenia,
mam takie pytanie. Czy proponowana tu zmiana
nie jest na tyle, powiedzia³bym, istotna, je¿eli cho-
dzi o mo¿liwoœci ³¹czenia tych domów, ¿e mo¿e za-

skoczyæ podmioty, które je prowadz¹? Chodzi
o to, ¿eby po prostu nie znalaz³y siê one w sytuacji,
w której bêd¹ musia³y wygaszaæ jedn¹ czêœæ swo-
jej dzia³alnoœci z tego powodu, ¿e nie spe³niaj¹
kryteriów zawartych w ustawie.

W zwi¹zku z tym mam zasadnicze pytanie, jak
rewolucyjna to jest zmiana. Czy mo¿e jest to tylko
kosmetyczna zmiana, która doprecyzowuje te
sprawy, czy te¿ jest ona tak zasadnicza, ¿e dopro-
wadzi do sytuacji, w której organizatorzy czy pro-
wadz¹cy domy pomocy spo³ecznej, jeœli nie
spe³ni¹ w tak krótkim czasie narzuconych im wa-
runków, bêd¹ musieli ograniczaæ dzia³ania, aby
pozostawaæ w zgodzie z ustaw¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Senatorze Bohdanie Paszkowski, wyjaœ-
niaj¹c te w¹tpliwoœci, powiem tak. Nie, nie jest to
nowa zmiana. £¹czenie niektórych typów domów
pomocy spo³ecznej by³o mo¿liwe ju¿ poprzednio,
ale jest to wyjœcie naprzeciw oczekiwaniom samo-
rz¹dów. Tu raczej chodzi o wspóln¹ administracjê
dla placówek, które na ogó³ ju¿ dzisiaj funkcjonu-
j¹ w oddzielnych pomieszczeniach, mog¹ nawet
funkcjonowaæ w s¹siednich miejscowoœciach. Je-
œli mieszcz¹ siê w tym ramach, które tutaj zosta³y
zakreœlone, to bêd¹ mog³y mieæ wspóln¹ admini-
stracjê. Aby jednak nie dochodzi³o do tego, ¿eby
osoby o ró¿nych schorzeniach, wymagaj¹ce ró¿-
nego poziomu us³ug opiekuñczych, by³y w jed-
nym budynku – wtedy by³oby potem trudne do
uchwycenia, na przyk³ad podczas kontroli, czy
one otrzymuj¹ w³aœciw¹ opiekê, czy ona spe³nia
standardy – pojawia siê zastrze¿enie, ¿e to powin-
no byæ prowadzone w odrêbnych budynkach. By-
³oby to byæ mo¿e problemem, gdyby dzisiaj mo¿na
by³o ³¹czyæ te domy, kiedy nie s¹ one w odrêbnych
budynkach, ale nie, to nie jest nowe zastrze¿enie.
Rozszerzenie dotyczy tylko innych typów domów,
równie¿ mo¿liwych do po³¹czenia. Jedynie w tym
zakresie jest to krok w kierunku spe³nienia ocze-
kiwañ samorz¹dów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy jeszcze s¹ pytania do panów senatorów

sprawozdawców? Nie. Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej.
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Witamy bardzo serdecznie pana ministra Dudê.
Rozumiem, ¿e zmierza tutaj do nas, poniewa¿

chce zabraæ g³os w tej sprawie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-

ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Jeœli mo¿na, Pani
Marsza³ek…)

Uprzejmie proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-
natorowie!

Dziêkujê bardzo panom sprawozdawcom za
bardzo wnikliwe przedstawienie zmian, które za-
proponowa³ rz¹d. W takim razie nie bêdê siê ju¿ do
nich szczegó³owo odnosi³.

Chcê powiedzieæ, ¿e z naszego punktu widzenia
bardzo istotne by³o wzmocnienie nadzoru woje-
wody w zwi¹zku z tym, o co pañstwo te¿ pytaliœcie,
a mianowicie z tymi historiami, które mia³y miej-
sce w tak zwanych prywatnych czy te¿ pozapubli-
cznych domach pomocy spo³ecznej, pensjona-
tach czy jeszcze inaczej nazywanych miejscach.
Niestety, chocia¿ nie chcia³bym generalizowaæ
i wskazywaæ, ¿e to, co prywatne, jest z³e, bo nieje-
dnokrotnie te domy s¹ naprawdê znakomite,
œwietnie prowadzone, o wysokim standardzie
i z bardzo profesjonalnym personelem, to jednak
pañstwo wiecie, ¿e media od czasu do czasu dono-
si³y o tym, i¿ w prywatnych jednostkach, tak zwa-
nych pensjonatach, dzia³y siê niedobre rzeczy.
Przypomnê historiê zwi¹zan¹ z domem czy pen-
sjonatem „Radoœæ”, która skoñczy³a siê skaza-
niem pani prowadz¹cej tê jednostkê. Takich hi-
storii mieliœmy kilka.

By³o pytanie pana senatora… Odniosê siê do
tego, bo panowie sprawozdawcy nie mieli tych da-
nych. By³o pytanie pana senatora, teraz ju¿ nie
pamiêtam nazwiska, proszê wybaczyæ… A, ju¿
wiem. Pan senator Kosmala pyta³…

(G³os z sali: Knosala.)
Knosala, przepraszam.
…gdzie upatrywaæ przyczyn braku zezwoleñ

i dlaczego…
Jeszcze raz przepraszam szanownego pana se-

natora za przekrêcenie nazwiska.
Chcê odpowiedzieæ, ¿e na samym Mazowszu

znaleŸliœmy trzydzieœci takich przypadków. Oczy-
wiœcie jest to regionalnie uwarunkowane, ponie-
wa¿ najwiêcej pensjonatów prywatnych jest w³aœ-
nie na Mazowszu. Trzydzieœci takich przypadków
by³o na Mazowszu, w skali kraju – kilkadziesi¹t.
I st¹d te niezbêdne zmiany, bardzo wzmacniaj¹ce
rolê wojewody. Przypomnê tylko, ¿e do tej pory nie
by³o miêdzy innymi okreœlone, ile tych domów

móg³ mieæ pod swoj¹ opiek¹ jeden inspektor kon-
troli. Czasem by³o ich kilkadziesi¹t, to znaczy
osiemdziesi¹t, szeœædziesi¹t czy piêædziesi¹t. Dzi-
siaj powiedzieliœmy jasno: jeden inspektor na
dwadzieœcia piêæ jednostek. To daje szansê na to,
¿e one bêd¹ pod kontrol¹, bêd¹ nadzorowane.

Co do ³¹czenia domów, bo ta kwestia te¿ by³a
poruszana, to chcê siê wypowiedzieæ w ten spo-
sób. Otó¿ zmiana, któr¹ w tej chwili wprowadza-
my – pan senator Paszkowski o to pyta³ – nie doty-
czy tego, co by³o do tej pory, w sensie jednego bu-
dynku. To znaczy, my mówimy o tym, ¿e ³¹czenie
dotyczy tylko odrêbnych budynków. Do tej pory na-
le¿a³o mieæ dwie administracje w dwóch ró¿nych
budynkach, na przyk³ad w budynku g³ównym i w fi-
lii, a dzisiaj mówimy, ¿e przy ró¿nych profilach ta
sama dyrekcja mo¿e zarz¹dzaæ dwoma domami. To
jest tañsze, efektywniejsze i œrodowisko oczekiwa³o
takiego rozwi¹zania w tym zakresie. Do tej pory,
Szanowni Pañstwo, by³a mo¿liwoœæ ³¹czenia na
przyk³ad domu o profilu dla dzieci i domu o profilu
dla doros³ych, na przyk³ad dla przewlekle chorych
i osób starszych. Nigdy nie wprowadziliœmy takiej
zmiany, ¿eby dochodzi³o do pewnej kolizji, na przy-
k³ad w wyniku ³¹czenia przewlekle chorych i tych
z zaburzeniami psychicznymi czy z niepe³nospra-
wnoœci¹ intelektualn¹. Tak ¿e takiej zmiany nie ma.
Obecna propozycja ma miêdzy innymi u³atwiæ
dojœcie do pewnego standardu.

Teraz inne kwestie, które by³y poruszane przez
pañstwa w pytaniach do panów senatorów spra-
wozdawców.

Co do pobytu w takim domu, Pani Sekretarz, Pa-
niSenatorAdamczak,wiadomo, ¿e jestbeztermino-
wy, to znaczy trwa takd³ugowuk³adziedziennym…
Chodzi o to, ¿eby w sytuacjach, nazwijmy to tak,
ekstremalnych, otoczyæ dan¹ osobê opiek¹. Gene-
ralnie do trzech miesiêcy dajemy takie wsparcie.
Myœlimy tutaj o takich sytuacjach, ¿e rodzina nagle
wyjecha³a czy zdarzy³a siê jakaœ sytuacja losowa
w tej rodzinie; czasem ktoœ chce wyjechaæ na urlop,
to siê te¿ zdarza. W innych przypadkach nie robimy
ze œrodowiskowych domów samopomocy stacjo-
narnych jednostek, czyli domów pomocy spo³ecz-
nej, bo jeœli sytuacja tego wymaga, to nastêpuje
przejœcie do stacjonarnej jednostki.

I to chyba najwa¿niejsze kwestie, które pañ-
stwo poruszaliœcie. Jeœli s¹ jeszcze jakieœ pytania
do mnie, to uprzejmie proszê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan Senator, proszê bardzo.
Pan senator Knosala.
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Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W uzasadnieniu projektu ustawy mo¿na prze-

czytaæ, ¿e jednostek, które podlegaj¹ kontroli wo-
jewody, mo¿e byæ nawet ponad szeœæ tysiêcy. Po-
niewa¿ zgodnie z projektem ustawy dwadzieœcia
piêæ jednostek powinno przypadaæ na jednego
kontrolera, wobec tego takich kontrolerów, œre-
dnio rzecz bior¹c, powinno byæ piêtnastu w ka¿-
dym województwie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: To zale¿y, jak s¹ roz-
lokowane te jednostki, Panie Senatorze.)

Oczywiœcie, ale tak œrednio piêtnastu. Ca³y
czas operujê œredni¹.

Podano równie¿ w uzasadnieniu, ¿e najmniej
jest ich w województwach opolskim i lubulskim,
bo po trzech, w pomorskim jest piêciu, a zacho-
dniopomorskim – szeœciu. Ju¿ z tego mo¿na
wnioskowaæ, ¿e s¹ doœæ du¿e niedobory w tym za-
kresie. I st¹d moje pierwsze pytanie: jak daleko
siêgaj¹ te niedobory?

Drugie pytanie te¿ z tego wynika. Czy urzêdy
wojewódzkie otrzymaj¹ dodatkowe fundusze na
pokrycie tych etatów, czy te¿ musz¹ we w³asnym
zakresie wygospodarowaæ pieni¹dze? Jaki czas
bêd¹ mia³y na wyszukanie tych ludzi? Nie jest ta-
jemnic¹, ¿e to nie s¹ najlepiej p³atne etaty i pewnie
nie bêdzie ³atwo tych ludzi zatrudniæ. Dziêkujê
bardzo. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pewne pytanie, które mi

siê teraz zrodzi³o. P³ynê³y do mnie sygna³y odnoœ-
nie do tego artyku³u, wiêc mo¿e pan minister by
rozwia³ te w¹tpliwoœci, jeœli nie teraz, to ewentual-
nie na piœmie. Chodzi o art. 42 ust. 5, i to, jak
myœlê, zarówno przed zmianami, jak i po dzisiej-
szych zmianach w tej ustawie. Czy pan minister
nie uwa¿a, ¿e zapis, który jest w tej chwili, powo-
duje ograniczenia zastosowania uprawnieñ z po-
mocy spo³ecznej z tego art. 42 w stosunku do osób
urodzonych po 31 grudnia 1948 r.? Chodzi tu
o pewn¹ synchronizacjê tej ustawy oraz ustawy
z 1998 r. o funduszu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Mam wra¿enie, ¿e ust. 5 ma sens jedynie w przy-
padku osób urodzonych przed 1 stycznia 1948 r.,
których prawo do emerytury zale¿y od spe³nienia
kryterium lat sk³adkowych i niesk³adkowych. Czy
pan minister nie uwa¿a, ¿e ten artyku³ mia³by
sens i by³aby synchronizacja tych obu ustaw,
gdybyœmy w art. 42 w ust. 5 dodali zapis, ¿e sk³ad-

ka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie
przys³uguje osobie urodzonej przed dniem 1 sty-
cznia 1949 r.? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

I jeszcze pani senator Adamczak.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie zapytanie. Do do-

chodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza siê
miêdzy innymi pomocy materialnej maj¹cej cha-
rakter socjalny oraz motywacyjny, przyznawanej
na podstawie przepisów o systemie oœwiaty, czyli
jak rozumiem, stypendiów. A co ze stypendiami
pochodz¹cymi z organizacji pozarz¹dowych?

(Sekretarz Stanu w ministerstwie Pracy i Polity-
ki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Ju¿ odpowiadam.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie!
Mo¿e rozpocznê od odpowiedzi na pytanie pana

senatora Dajczaka. Otó¿ my nie widzimy takiego
konfliktu, ale muszê powiedzieæ, ¿e trochê mnie
pan zaniepokoi³ tym pytaniem. Musimy to przea-
nalizowaæ, dlatego odpowiem panu senatorowi na
piœmie. Do tej pory nikt takiego pytania nam nie
zada³, a myœmy nie dostrzegali problemu. Ale rze-
czywiœcie trzeba to przeanalizowaæ.

Brakuje nam oko³o po³owy kontrolerów. Etaty
s¹ wewn¹trz urzêdów wojewódzkich. Oczywiœcie
w miarê potrzeby bêdziemy ich wzmacniaæ, bo
niektóre zadania przechodz¹ do marsza³ków. Sa-
mi wojewodowie mówi¹, ¿e na to œrodki powinny
siê znaleŸæ.

Co do wysokoœci p³acy, to tak jak wszêdzie
w administracji pañstwowej nie s¹ to najbardziej
intratne posady, aczkolwiek ta iloœæ wydaje siê
wystarczaj¹ca. Docelowo mówimy o dwudziestu
piêciu jednostkach. Oczywiœcie to nie bêdzie ju-
tro. Wydaje siê, ¿e skuteczna kontrola jest zape-
wniona.

Jeœli chodzi o pytanie pani senator Adamczak,
to chcê powiedzieæ, ¿e te z organizacji pozarz¹do-
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wych równie¿ siê nie wliczaj¹, z tego, co mi wiado-
mo, do kryterium dochodowego. S¹ poza tym.

(Senator Ma³gorzata Adamczak: A czy nie po-
winno tak byæ?)

Nie, moim zdaniem nie powinno, zbyt du¿e wy-
³¹czanie te¿nie jest tutajwskazane.Dziêkujêbardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

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

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatoro-
wie sk³adaj¹ do marsza³ka do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Mieczy-
s³awa Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Cieszê siê z tej nowelizacji. Uwa¿am, ¿e ona

idzie w dobrym kierunku, choæ niestety nie roz-
wi¹zuje wszystkich problemów, które s¹ w tym
obszarze. Ta ustawa wymaga dog³êbnego
przejrzenia z punktu widzenia efektywnoœci
œwiadczeñ, które przyznajemy. Nie jest z tym naj-
lepiej. Trzeba wzmocniæ rolê kontraktów, które
w niektórych gminach w ogóle nie s¹ stosowane.
Trzeba dostrzec nowe obszary, nowe wyzwania,
przed którymi stoi pomoc spo³eczna. Trzeba upo-
rz¹dkowaæ katalog œwiadczeñ, tak aby ta ustawa
by³a dla potrzebuj¹cych wsparcia bardziej czytel-
na. Mówimy o tym od lat, jest to jakiœ krok we w³a-
œciwym kierunku, ale nie za³atwia on wszystkie-
go. Jeœli chodzi o nowe obszary, to wydaje siê, ¿e
system pomocy spo³ecznej wymaga ca³kowitej
przebudowy w odniesieniu do opieki d³ugotermi-
nowej. Musi zostaæ ona wyodrêbniona, w moim
g³êbokim przekonaniu, jako odrêbna dziedzina
w systemie zabezpieczenia spo³ecznego, na po-
cz¹tek w ramach pomocy spo³ecznej, a póŸniej
byæ mo¿e nawet w obrêbie zabezpieczenia spo³e-
cznego czy te¿ w systemie ubezpieczeniowym.

Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e prace
nad tymi zmianami w obszarze opieki d³ugoter-
minowej tocz¹ siê tutaj w Senacie, s¹ zaawanso-
wane, koñczymy zielon¹ ksiêgê poœwiêcon¹ sy-
tuacji w opiece d³ugoterminowej, w której zawar-
te bêd¹ rekomendacje zmian ustawowych. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pañstwo senatoro-

wie Ludwiczuk, Sztark, Meres, Adamczak i Gru-
szka z³o¿yli swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Wysoki Senacie, w zwi¹zku z zakoñczeniem
prac Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Sena-
torskich wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie z³o¿onego
za poœrednictwem Ministra Sprawiedliwoœci –
Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury
Okrêgowej Warszawa Praga o wyra¿enie przez Se-
nat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na poci¹gniê-
cie do odpowiedzialnoœci karnej senatora Krzy-
sztofa Piesiewicza, i rozpatrzenie tego jako pun-
ktu dziesi¹tego.

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

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

A teraz przechodzimy do punktu dziewi¹tego.
Przed punktem dziesi¹tym og³oszê pó³godzinn¹
przerwê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 758,
a sprawozdanie komisji w druku nr 758A.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:

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

Ustawa jest krótka i tak naprawdê dotyczy
zniesienia koniecznoœci uzyskania wstêpnej po-
zytywnej opinii pañstwowego inspektora pracy co
do przystosowania przez pracodawcê stanowiska
pracy do potrzeb osób niepe³nosprawnych. Po-
dzieliliœmy opiniê twórców ustawy, uwa¿aj¹cych,
¿e jest to dodatkowe i niepotrzebne utrudnienie.

Proszê pañstwa, ju¿ dzisiaj na mocy umowy,
któr¹ podpisuje siê z dysponentami œrodków
przeznaczonych na rehabilitacjê zawodow¹ i spo-
³eczn¹ oraz zatrudnienie osób niepe³nospra-
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wnych, jest obowi¹zek, aby stanowisko pracy by-
³o przystosowane do potrzeb osób niepe³nospra-
wnych. Jest to oczywiœcie warunek uzyskania
œrodków. A wiêc ta kontrola jest. PóŸniej nastêpu-
je przewidziana kontrola inspekcji pracy. Chodzi
o to, by w wyniku ró¿nych zmian nie dosz³o do za-
niechania w zakresie przystosowywania stano-
wisk pracy.

Senatorowie z komisji zadawali mnóstwo py-
tañ, by upewniæ siê, czy stanowiska pracy dla
osób niepe³nosprawnych, w koñcu dotowane ze
œrodków publicznych, bêd¹ na pewno przystoso-
wywane. Mam wra¿enie – s¹dzê tak po wynikach
g³osowania – ¿e senatorowie zostali przekonani.
Wszyscy wnosimy o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?

Pani senator Fetliñska, proszê.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ, czy dyskutowano na po-

siedzeniu komisji o tym, jak wielk¹ liczbê osób
obejmie ta ustawa. Czy to jest du¿y problem spo-
³eczny? Ile rocznie osób mog³oby skorzystaæ z tej
formy polepszenia sytuacji, jeœli chodzi o zatrud-
nienie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

NastêpnepytaniezadajepansenatorDobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam takie pytania: czy ta

zmiana by³a omawiana z pracodawcami; jakie
opinie pracodawców w tej sprawie by³y prezento-
wane? Czy przyjêto to z zadowoleniem, czy te¿
z obojêtnoœci¹?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Pani Senator, nie potrafiê w tej chwili powie-
dzieæ, jak du¿ej liczby osób dotyczy akurat ta
konkretna zmiana, bo nie znam danych. Nie
wiem, ile nowych stanowisk pracy jest tworzo-
nych. Cieszymy siê tylko z tego, ¿e wreszcie, jeœli
chodzi o zatrudnienie osób niepe³nosprawnych
w Polsce, sytuacja zaczê³a siê poprawiaæ i to po-
prawiaæ znacz¹co. W zwi¹zku z tym zaczê³a siê
pogarszaæ sytuacja finansowa funduszu, ale to
jest inne zagadnienie. Myœlê, ¿e pan minister od-
powie na to pytanie.

Gdy idzie o opiniê pracodawców, to na ile pa-
miêtam te wyra¿ane w komisji, w posiedzeniu
uczestniczy³a jedna z przedstawicielek pracodaw-
ców, by³a jak najbardziej pozytywna. Ta ustawa
znosi jednak dodatkowy obowi¹zek dla praco-
dawców, którzy staraj¹ siê zatrudniæ osoby nie-
pe³nosprawne. Proszê mi wierzyæ, to naprawdê
by³o dublowanie kontroli, poniewa¿ pracownicy
odpowiedzialni za stwierdzenie wykonania umo-
wy o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych mu-
sieli kontrolowaæ, czy to jest stanowisko przysto-
sowane, a potem jeszcze raz wstêpnie, prewencyj-
nie, musia³ to kontrolowaæ pañstwowy inspektor
pracy. Znosimy ten dodatkowy obowi¹zek, wyda-
je mi siê, ¿e ta jedna kontrola, zwi¹zana z umow¹
podpisan¹ z pracodawc¹, jest wystarczaj¹ca.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê. Nie ma wiêcej pytañ.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez komisjê

sejmow¹.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Proszê bardzo, Panie Ministrze, pan minister

Duda.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê bardzo serdecznie.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja chcê siê odnieœæ tylko do kilku kwestii. Z na-

szego punktu widzenia, myœlê tutaj o Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, ale myœlê te¿
o wykonywanej przeze mnie funkcji pe³nomocni-
ka rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych, ta
zmiana, która jest zmian¹ zg³oszon¹, przypomnê,
przez œrodowiska reprezentuj¹ce osoby niepe³no-
sprawne, nie zaœ przez samych pracodawców,
wp³ynie korzystnie na rynek zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych.

Ja to poka¿ê na przyk³adzie, patrz¹c równie¿
na pana senatora Rulewskiego. Dzisiaj jest tak, ¿e
osoba z orzeczonym stopniem niepe³nosprawno-
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œci, która ma byæ zatrudniona, zg³asza siê do da-
nego pracodawcy i ten pracodawca musi dostoso-
waæ miejsce pracy i wezwaæ Pañstwow¹ Inspekcjê
Pracy. Z regu³y pracodawca, mówiê tu o praktycz-
nym wymiarze, myœli sobie tak: jak zawo³am in-
spekcjê pracy, to dostanê karê za to miêdzy inny-
mi, ¿e jest na przyk³ad wisz¹cy klosz. I to powodu-
je, ¿e pracodawcy nie s¹ zainteresowani, mówi¹c
wprost, przyjmowaniem osób z orzeczonymi gru-
pami niepe³nosprawnoœci. W tej sytuacji, któr¹
my akceptujemy, rz¹d akceptuje, a któr¹ zapro-
ponowa³a komisja „Przyjazne Pañstwo”, bêdzie
tak oto, ¿e osoba niepe³nosprawna zostanie za-
trudniona, ale ju¿ na stanowisku, które bêdzie
dostosowane. A gdyby pracodawca odwa¿y³ siê
nie dostosowaæ tego stanowiska, to Pañstwowa
Inspekcja Pracy ukarze go w sposób dotkliwy.

Jeszcze jedna sytuacja niehipotetyczna, Panie
Senatorze. Mo¿e byæ tak oto, ¿e w czasie pracy na
jakimœ stanowisku pracownik przychodzi do pra-
codawcy i mówi: w³aœnie otrzyma³em grupê nie-
pe³nosprawnoœci. I co wówczas? Ta zmiana powo-
duje, ¿e pracodawca dostosowuje to miejsce i on
mo¿e dalej pracowaæ. A gdyby nie by³o tej zmiany,
nie bêdzie wiadomo, nikt nie bêdzie wiedzia³, co
zrobiæ, czy zawiesiæ, kto za to poniesie koszty.

My akceptujemy tê zmianê, uwa¿amy, ¿e ona
jest korzystna z punktu widzenia efektywnoœci
zatrudniania osób z niepe³nosprawnoœci¹ w Pol-
sce. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu
zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-
s³awa Dajczaka.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ Wysoka Izba proceduje w tej

chwili, jest, myœlê, ustaw¹ wa¿n¹, nawet bardzo
wa¿n¹, bowiem dotyczy zatrudniania osób nie-
pe³nosprawnych, a wiêc najlepszej formy rehabi-

litacji osób niepe³nosprawnych. To w³aœnie dziêki
pracy, dziêki zatrudnieniu te osoby mog¹ mieæ
poczucie, ¿e w du¿o wiêkszym stopniu uczestni-
cz¹ w normalnym ¿yciu spo³ecznym, ¿e mog¹ od-
czuwaæ takie same satysfakcje jak osoby niedot-
kniête niepe³nosprawnoœci¹. Bardzo istotn¹
spraw¹ jest promowanie takiej formy obecnoœci
tych osób w ¿yciu publicznym, która nie by³aby
nacechowana, mo¿emy tak powiedzieæ, po-
dejœciem segregacyjnym. I w³aœnie tak¹ form¹
obecnoœci osób niepe³nosprawnych jest podejmo-
wanie zatrudnienia zarówno u pracodawcy, który
zapewnia warunki pracy chronionej, jak i u pra-
codawcy, który takich warunków nie zapewnia.

Maj¹c na uwadze kierunek zmian zapropono-
wanych w nowelizacji ustawy, któr¹ siê zajmuje-
my, stwierdziæ nale¿y, ¿e on jest jak najbardziej
s³uszny i jak najbardziej celowy. Ustawa pozwala
bowiem w sposób zasadniczy zmieniæ mentalnoœæ
zwi¹zan¹ z zatrudnianiem osób niepe³nospra-
wnych. W dotychczasowych przepisach mo¿li-
woœæ zatrudniania osób zaliczanych do znaczne-
go albo umiarkowanego stopnia niepe³nospra-
wnoœci u pracodawcy, który nie zapewnia warun-
ków pracy chronionej, pojawia³a siê dopiero po
uzyskaniu pozytywnej opinii Pañstwowej Inspek-
cji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcê sta-
nowiska pracy do potrzeb osoby niepe³nospra-
wnej. Oznacza³o to oczywiœcie koniecznoœæ uzys-
kania swego rodzaju pozwolenia na takie zatrud-
nienie, koniecznoœæ uprzedniego zwrócenia siê do
organów pañstwowych, od których sprawnoœci
dzia³ania i ¿yczliwoœci zale¿a³o to, czy taka zgoda
by³a udzielana.

Nowe rozwi¹zanie opiera siê na lepszej filozofii
funkcjonowania pañstwa w relacji z pracodawca-
mi, w szczególnoœci chodzi tu oczywiœcie o przed-
siêbiorców, szanuje istotn¹ wolnoœæ prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Pracodawca mo¿e za-
trudniæ pracownika, w tym wypadku osobê nie-
pe³nosprawn¹, wtedy kiedy rzeczywiœcie bêdzie
mia³ tak¹ potrzebê, nie bêdzie to uzale¿nione od
zgody lub opinii jakiegokolwiek organu.

Nowe rozwi¹zanie nie znosi jednak obowi¹zku
przystosowania stanowiska pracy do potrzeb oso-
by niepe³nosprawnej, ten obowi¹zek nadal bêdzie
istnia³, ale jego spe³nienie nie bêdzie w ¿aden spo-
sób certyfikowane przez organy pañstwa.
W zwi¹zku z tym oczywiste jest poparcie dla takiej
zmiany, ona jest jak najbardziej uzasadniona.

Ale s¹ te¿ pewne w¹tpliwoœci, które budzi nowa
ustawa. Dla mnie wad¹ tej ustawy jest dodanie
w art. 4 ust. 6, który stanowi, i¿ kontrolê w zakresie
przystosowania stanowiska pracy do potrzeb oso-
by niepe³nosprawnej przeprowadza Pañstwowa
Inspekcja Pracy. Inicjatorzy tej nowelizacji, a tak¿e
pe³nomocnik rz¹du do spraw osób niepe³nospra-
wnych, wyrazili opiniê, ¿e zapis ust. 6 stanowi do-
bre zabezpieczenie warunków pracy osób nie-
pe³nosprawnych. W mojej opinii jest to zdecydo-
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wanie z³y pogl¹d i nie mo¿na siê z nim zgodziæ. Ten
zapis to tak zwany pusty zapis ustawowy, ponie-
wa¿ powtarza on normy, które by³y zawarte wczeœ-
niej w innych ustawach i nie ma ¿adnego normaty-
wnego znaczenia. Mam tu na myœli zapis w usta-
wie o Pañstwowej Inspekcji Pracy, chodzi o art. 10,
który jednoznacznie stwierdza, ¿e takie kontrole
Pañstwowa Inspekcja Pracy przeprowadza rów-
nie¿ w zwi¹zku z zatrudnieniem osób m³odocia-
nych i niepe³nosprawnych. Powtórzenie tego za-
pisu ani niczego nowego nie wnosi, ani niczego nie
zmienia, on jest po prostu zbêdny.

Chcia³bym jeszcze raz podkreœliæ, bo to nie
pierwszy przypadek w tej Izbie, kiedy mamy okaz-
jê mówiæ, ¿e wprowadzanie takich deklaraty-
wnych zapisów ani nie spowoduje zwiêkszenia
poziomu ochrony pracy, ani zwiêkszenia poziomu
ochrony osób niepe³nosprawnych. Jest to po pro-
stu zapis zbêdny.

Ochrona pracy osób niepe³nosprawnych jest
bardziej uzale¿niona od realnych mo¿liwoœci
wykonywania tej kontroli przez Pañstwow¹ In-
spekcjê Pracy, a ta mo¿liwoœæ bêdzie wtedy, kie-
dy Pañstwowa Inspekcja Pracy otrzyma infor-
macjê o zatrudnieniu osoby niepe³nosprawnej.
Tak w³aœnie by³o przed zmianami w tej ustawie,
¿e Pañstwowa Inspekcja Pracy dowiadywa³a siê
o zamiarze zatrudnienia przez pracodawcê oso-
by niepe³nosprawnej, gdy¿ ten mia³ obowi¹zek
z³o¿yæ tak¹ informacjê do Pañstwowej Inspekcji
Pracy.

Je¿eli ustawa, nad któr¹ dzisiaj debatujemy,
wejdzie w ¿ycie w takiej formie, w jakiej jest propo-
nowana, to Pañstwowa Inspekcja Pracy nie bêdzie
mia³a ¿adnej informacji o tym, ¿e pracodawca,
przedsiêbiorca zatrudnia osobê niepe³nospra-
wn¹. W zwi¹zku z tym ta ochrona bêdzie znacznie
os³abiona, jeœli w ogóle bêdzie, bo Pañstwowa In-
spekcja Pracy bêdzie mog³a prowadziæ tak¹ kon-
trolê w zwi¹zku z zatrudnieniem takiej osoby w³a-
œciwie na zasadzie kontroli na chybi³ trafi³. Albo
siê uda trafiæ na to, ¿e pracodawca zatrudni³ tak¹
osobê, albo po prostu nie. To jest najistotniejsza
sprawa w tej ustawie. I tego niestety nie ma.

W zwi¹zku z tym chcia³bym, Panie Marsza³ku,
z³o¿yæ propozycjê poprawki do ustawy, wprowa-
dzaj¹c¹ zapis, który tê najwa¿niejsz¹ sprawê
zmienia. To jest drobna korekta, która nie zmie-
nia generalnej idei nowelizacji ustawy, a jak
s¹dzê, zapewnia kontrolê, daje mo¿liwoœæ realnej
kontroli przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy wa-
runków pracy osób niepe³nosprawnych. Tak ¿e
myœlê, ¿e jest to jak najbardziej wskazana po-
prawka, która tylko polepsza jakoœæ tej ustawy
i prowadzi do tego, ¿eby faktycznie osoby nie-
pe³nosprawne zatrudniane przez przedsiêbior-
ców podlega³y jakiejœ kontroli, ¿eby ktoœ mia³ nad
tym nadzór. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan minister Duda wykorzysta³ przewagê ope-

racyjn¹ zwi¹zan¹ z tym, ¿e jako minister wystêpu-
je jednym zdaniem, a nadto wykorzysta³ fakt obo-
pólnej czy wzajemnej sympatii, jak¹ siê obdarza-
my miêdzy innymi w zwi¹zku z realizacj¹ zaga-
dnienia zatrudnienia osób niepe³nosprawnych.
Niemniej jednak pozwolê sobie wyst¹piæ w roli
niejako solisty, ale nie dlatego, ¿e mam inny po-
gl¹d na tê ustawê, tylko dlatego, ¿e z ramienia Se-
natu dzia³am w Radzie Ochrony Pracy i ¿e muszê
byæ stra¿nikiem konstytucji oraz kodeksu pracy,
a to sk³ania mnie do zajêcia zupe³nie innego sta-
nowiska ni¿ pan senator Dajczak.

Otó¿, proszê pañstwa, o kim my w tej chwili
mówimy? Mówimy o osobach o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci.
Znaczny to taki, który nawet wymaga asysty przy
wykonywaniu funkcji ¿yciowych, a umiarkowany
to taki, który wymaga stopniowej, czyli ograniczo-
nej asysty. I tym ludziom nasze pañstwo rzeczywi-
œcie stwarza dogodne warunki, ¿eby mogli podle-
gaæ rehabilitacji spo³ecznej przez sam fakt ucze-
stnictwa we wspólnotach, jakimi s¹ na przyk³ad
zak³ady pracy, oraz przez fakt spe³niania siê przez
wykonywanie pracy. Pañstwo na mocy konstytu-
cji, art. 66, 68 i 69, zobowi¹za³o siê, ¿eby niezale¿-
nie od woli samych pracowników, w tym przypad-
ku niepe³nosprawnych, ale równie¿ pracodawców
pe³niæ szczególn¹ opiekê. To oznacza, ¿e pañstwo,
niezale¿nie od woli tych osób, ma obowi¹zek
pe³nienia tej opieki chocia¿by z tej prostej przy-
czyny, ¿e uczestniczy, partycypuje w znacznym
stopniu w dotowaniu systemu ubezpieczeñ,
w tym ubezpieczeñ od wypadków, rent itp. I z tej
roli nie mo¿e zrezygnowaæ.

Propozycja komisji „Przyjazne Pañstwo” doœæ
sprytnie… Myœlê, ¿e mo¿e nawet doœæ szczerze
pan minister Duda powiedzia³, ¿e skoro jest tak,
¿e sama wizyta inspekcji pracy stwarza dla praco-
dawcy problemy, to trzeba st³uc ten termometr,
nie dopuszczaæ uczestnictwa w tym Pañstwowej
Inspekcji Pracy. Niech nie przychodzi, my ze sob¹
siê dogadamy, zw³aszcza ci, którzy w ró¿nym
stopniu ukrywaj¹ przed organami pañstwa sto-
sunek zatrudnienia, którzy w ten sposób tworz¹
potencjalne zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia praco-
wników. Dla mnie ta propozycja jest dodatkowo
bezmyœlna. Bo proszê siê wczytaæ w brzmienie
obecnego artyku³u, który jest bardzo korzystny
dla samego pracodawcy, a mo¿e przede wszyst-
kim dla osób niepe³nosprawnych. Otó¿ on w tej
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chwili mówi, ¿e potrzebne jest uzyskanie pozyty-
wnej opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy. To jest
pozytywna opinia, a nie decyzja, nie kontrola. Oto
pañstwo przychodzi do pracodawcy na jego ¿¹da-
nie i udziela bezp³atnej certyfikacji tego, co ten
pracodawca rzeczywiœcie by³ zmuszony wykonaæ.
Któ¿ z nas nie chcia³by na przyk³ad dokonywaæ
bezp³atnie przegl¹du samochodu? Ka¿dy by
chcia³. Oczywiœcie z wyj¹tkiem tych, którzy maj¹
coœ na sumieniu i nie chcieliby tam przybyæ. I tak
wygl¹da obecne rozwi¹zanie.

Rzeczywiœcie jedna z fundacji, podobno wp³y-
wowa, powiada, ¿e to jest zbêdne, ¿e to jest niepo-
trzebne, ¿e to jest utrudnienie dla zatrudniania,
ju¿ nie dla pracodawców, i nale¿y tê wizytê o cha-
rakterze opiniodawczym zast¹piæ kontrol¹. Ale
senator Dajczak dok³adnie wykaza³, wiêc nie bêdê
tego powtarza³, ¿e kontrola, a mam przegl¹d tego,
statystycznie wypada raz na dziesiêæ lat. I wcale
nie musi odkryæ tego, ¿e niepe³nosprawny w stop-
niu znacznym jest w ogóle zatrudniony.

Powiedzia³em, ¿e muszê staæ na stra¿y nie tylko
konstytucji, ale i kodeksu pracy. Otó¿ kodeks
pracy w art. 207 powiada, ¿e musz¹ byæ przepro-
wadzone badania, które dopuszcz¹ do zatrudnie-
nia. A art. 229 wprost zakazuje pracodawcy za-
trudniania osoby, jeœli s¹ przeciwwskazania. Za-
tem pytanie: co jest celem tej nowelizacji, jeœli ona
niesie dobroci? Ano, powiedzmy sobie szczerze,
ukrywanie stosunku pracy, byæ mo¿e nawet
w ogóle ukrywanie faktu zatrudnienia niepe³no-
sprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowa-
nym. Chodzi o ukrywanie z ró¿nych powodów.
Znane s¹ takie sytuacje, i to na posiedzeniu komi-
sji mówiono, ¿e na okolicznoœæ kontroli przemeb-
lowuje siê stanowiska pracy, zwiêksza siê oœwiet-
lenie. Ale to s¹ argumenty, ¿eby utrzymaæ ten
stan.

I mam pytanie do pana ministra – mo¿e nie py-
tanie, bo polemizujê z ministrem Dud¹ i zarazem
pe³nomocnikiem do spraw zatrudnienia osób nie-
pe³nosprawnych – jeœli jest tak dobrze, jak teraz
jest, a wszystko wskazuje na to, ¿e ten obecny sy-
stem jest sprawny, to po co chcemy go zmieniaæ?
Bo jest zgoda co do tego, ¿e to jest jednak z³ago-
dzenie uczestnictwa organu kontrolnego w kon-
troli czy te¿ obserwacji, czy te¿ monitorowaniu te-
go zjawiska.

Panie Marsza³ku, koñcz¹c, powiem, ¿e mój
wniosek idzie dalej, jest to wniosek o to, ¿eby tê
ustawê odrzuciæ. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pani¹ senator Jani-

nê Fetliñsk¹.

Senator Janina Fetliñska:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze!

Omawiana przez nas dzisiaj ustawa o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
o zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych ma
szczytne cele. W uzasadnieniu ustawy wniosko-
dawcy, to jest komisja „Przyjazne Pañstwo”, pod-
kreœlaj¹ jej pozytywne skutki spo³eczne, finanso-
we i prawne. Analiza zapisów ustawy nasuwa je-
dnak pewne w¹tpliwoœci.

Otó¿ zatrudnienie osoby uznanej za niepe³no-
sprawn¹ w stopniu znacznym lub umiarkowa-
nym powinno siê odbywaæ w warunkach pracy
chronionej. Notabene warunkiem uznania znacz-
nego albo umiarkowanego stopnia niepe³nospra-
wnoœci jest w³aœnie niezdolnoœæ do pracy albo
zdolnoœæ do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej, art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rehabilitacji.
Aby mo¿na by³o zatrudniæ pracownika ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem niepe³nospra-
wnoœci, pracodawca powinien stworzyæ warunki
pracy chronionej, okreœlone w art. 28 ustawy o re-
habilitacji. Wynika to z dba³oœci o zabezpieczenie
w³aœciwych warunków pracy osobie podejmu-
j¹cej pracê. Rezygnacja z uzyskania przez praco-
dawcê opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy o przy-
stosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynika-
j¹cych z niepe³nosprawnoœci osoby zatrudnianej
na danym stanowisku w warunkach pracy chro-
nionej oznacza jednak¿e w pewnym sensie rezyg-
nacjê z tego twardego stanowiska w tej bardzo
wa¿nej sprawie. I by³oby to do przyjêcia, ostatecz-
nie mo¿emy a priori za³o¿yæ rzetelnoœæ i uczciwoœæ
przedsiêbiorcy pod tym wzglêdem, ale budzi w¹t-
pliwoœci, po pierwsze, brak w nowelizowanej
ustawie zapisu dotycz¹cego zg³aszania zatrud-
nienia w œciœle okreœlonym terminie przez praco-
dawcê do Pañstwowej Inspekcji Pracy, a po dru-
gie, brak zapisu o obowi¹zku kontroli stanowiska
pracy w okreœlonym czasie przez Pañstwow¹ In-
spekcjê Pracy. Brak takich zapisów powoduje nie-
równe traktowanie niepe³nosprawnych z umiar-
kowanym lub znacznym stopniem niepe³nospra-
wnoœci zatrudnionych w zak³adach pracy chro-
nionej i na wolnym rynku. Wydaje siê zatem, ¿e
mimo negatywnego rozstrzygniêcia przez Sejm
kwestii poprawki zg³oszonej w tej sprawie przez
klub PiS, mo¿e warto by by³o ponownie rozwa¿yæ
ten zapis, ale w formie zmodyfikowanej.

Przedstawiam w tej sprawie dwie propozycje
tandemów poprawek alternatywnych wobec sie-
bie. W przypadku pierwszym, poprawki dalej
id¹cej, chodzi o to, by pracodawca zg³asza³ Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy fakt zatrudnienia osoby
ze znaczn¹ lub umiarkowan¹ niepe³nosprawno-
œci¹ w ci¹gu siedmiu dni od dnia zawarcia umo-
wy, a wtedy Pañstwowa Inspekcja Pracy przepro-
wadza³aby kontrolê w ci¹gu trzydziestu dni od

48. posiedzenie Senatu w dniu 3 lutego 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej

90 oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

(senator J. Rulewski)



otrzymania tego zawiadomienia. W przypadku
drugiej poprawki, ju¿ bardziej liberalnej, pod-
trzymujê obowi¹zek zg³oszenia w ci¹gu siedmiu
dni przez pracodawcê do PIP faktu zatrudnienia
osoby niepe³nosprawnej, ale wycofujê siê
z okreœlenia terminu, w jakim kontrola mia³aby
byæ przeprowadzona. Zaznaczam jednak, ¿e ta-
ka kontrola jest potrzebna. Z uwagi to, o czym
mówi³ pan senator Rulewski, to znaczy ¿e za-
zwyczaj taka kontrola odbywa siê raz na dzie-
siêæ lat, ten obowi¹zek móg³by byæ swoist¹ za-
chêt¹ do tego, by w miejscach, z których nap³y-
wa³yby takie zg³oszenia, kontrola by³a dokony-
wana, mo¿e nie w ci¹gu miesi¹ca, ale w jakimœ
nie za d³ugim czasie.

Podtrzymanie obowi¹zku zg³oszenia Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy przez pracodawcê faktu za-
trudnienia pracowników niepe³nosprawnych po-
zwoli³oby na utrzymanie monitoringu zatrudnie-
nia niepe³nosprawnych. Trzeba podkreœliæ, ¿e je-
¿eli pracodawca nie bêdzie korzysta³ z finansowa-
nia z PFRON, to nie bêdzie czu³ siê zobowi¹zany
do zg³oszenia faktu zatrudnienia osoby niepe³no-
sprawnej, nie bêdzie tym zainteresowany ze
wzglêdów finansowych. I dlatego w œwietle nowe-
lizowanej ustawy warto pochyliæ siê nad propono-
wanymi przeze mnie poprawkami. Wydaje mi siê,
¿e równie¿ monitoring zatrudnienia niepe³no-
sprawnych jest istotnym elementem dotycz¹cym
tej wa¿nej sprawy.

Konkluduj¹c, wyra¿am ubolewanie, ¿e noweli-
zowana ustawa jest tylko przyczynkarskim ele-
mentem w kwestii zatrudnienia i rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych. Wobec wielu podnios-
³ych s³ów, obietnic wyborczych, spotkañ, prowa-
dzonych prac i analiz, z przykroœci¹ muszê stwier-
dziæ, ¿e jest to listek figowy, maj¹cy przys³oniæ
problemy zatrudnienia niepe³nosprawnych
w Polsce. Niniejszym sk³adam te poprawki. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pañstwo senatoro-

wie Ludwiczuk, Sztark, Bisztyga, Adamczak,
Gruszka z³o¿yli swoje przemówienia w dyskusji
do protoko³u*. Przepraszam, pomy³ka – senator
Gruszka nie z³o¿y³ przemówienia.

Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli
pan senator Dajczak, pan senator Rulewski i pani
senator Fetliñska.

Zamykam dyskusjê.

Zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legis-
lacyjnym, w zwi¹zku z tym proszê Komisjê Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Zanim og³oszê przerwê do godziny 19.00, pro-
szê o komunikaty. Po przerwie przyst¹pimy do
punktu dziesi¹tego, a po tym punkcie odbêdzie
siê g³osowanie tajne.

Proszê bardzo pani¹ senator o komunikaty.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich odbêdzie siê w dniu 3 lutego 2010 r.
w sali nr 176, zaraz po og³oszeniu przerwy w obra-
dach Senatu. Podpisano: przewodnicz¹cy komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Koniec komunikatów.
Og³aszam przerwê do godziny 19.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 25
do godziny 19 minut 23)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: sprawozdanie Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie z³o¿onego za poœrednictwem Ministra
Sprawiedliwoœci – Prokuratora Generalnego
wniosku Prokuratury Okrêgowej Warszawa Pra-
ga o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci
karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Informujê, ¿e marsza³ek Senatu skierowa³
wniosek do Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich. Komisja rozpatrzy³a wnio-
sek i przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.
Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 770.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra £u-
kasza Andrzejewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Skierowany przez pana marsza³ka wniosek ko-

misja rozpatrywa³a na trzech posiedzeniach. Ju¿
na pierwszym posiedzeniu doprecyzowania wy-
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maga³o bardzo lakoniczne oœwiadczenie senatora
Piesiewicza dotycz¹ce uchylenia immunitetu,
niezawieraj¹ce podania motywów ani nale¿ytego
stanu faktycznego. Dokumenty, które wp³ynê³y
z prokuratury, równie¿ wzbudzi³y w cz³onkach
komisji wolê wys³uchania najpierw samego sena-
tora, a potem tak¿e prokuratorów, a zw³aszcza
prokuratora prowadz¹cego to postêpowanie i po-
stêpowanie przeciwko osobom, które s¹ jedynymi
œwiadkami obwiniaj¹cymi Krzysztofa Piesiewi-
cza, a jednoczeœnie wspó³podejrzanymi i mo¿e zo-
stan¹ poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci na pod-
stawie jego zawiadomienia o przestêpstwie.

Senator Piesiewicz z³o¿y³ na pierwszym posie-
dzeniu wyjaœnienia pisemne, które jeszcze tylko
pog³êbi³y w¹tpliwoœci komisji co do tego, czy od-
powiadaj¹ one wszystkim formalnym przes³an-
kom powziêcia takiej decyzji i z³o¿enia oœwiadcze-
nia woli. Okolicznoœci tego oœwiadczenia budzi³y
zastrze¿enia co do tego, na jakich przes³ankach
by³o ono oparte.

W zwi¹zku z tym zwrócono siê ponownie do se-
natora o uœciœlenie treœci, ale to w efekcie dopro-
wadzi³o do pog³êbienia niejasnoœci, zw³aszcza do-
tycz¹cych tego, czy i na jakiej zasadzie ten immu-
nitet ma byæ uchylony. Przepis przewiduje, ¿e
uchylamy immunitet, zgadzaj¹c siê na poci¹gniê-
cie do odpowiedzialnoœci karnej senatora, pos³a
czy sêdziego – w zale¿noœci od tego, jakie gremium
o tym decyduje.

W zwi¹zku z tym uznaliœmy, ¿e sprawa wymaga
tego, by, zgodnie z regulaminem, skierowaæ j¹ na
posiedzenie plenarne Senatu. Dzisiaj odby³y siê
w zasadzie dwa posiedzenia, ale to g³ówne by³o ra-
no. Na tym posiedzeniu, zgodnie z sugestiami,
przes³uchaliœmy w sposób wyczerpuj¹cy zarówno
zastêpcê prokuratora generalnego, jak i samego
prokuratora prowadz¹cego to postêpowanie.
W wyniku tego przes³uchania i ustalonych tam
faktów proceduralnych komisja dosz³a jedno-
myœlnie do przekonania, ¿e zarówno charakter te-
go postêpowania, jak i etap, na jakim siê ono znaj-
duje, a zw³aszcza oœwiadczenie prokuratora pro-
wadz¹cego, ¿e nie wyklucza, i¿ postêpowanie to
mo¿e byæ umorzone, powoduj¹, ¿e wniosek pro-
kuratury jest przedwczesny. W zwi¹zku z tym, ¿e
nie jest to postêpowanie przygotowawcze do wnie-
sienia aktu oskar¿enia, a tak¿e ¿e postêpowanie,
z którego wy³¹czono postêpowanie dotycz¹ce
Krzysztofa Piesiewicza, jest jeszcze w fazie nie-
wskazuj¹cej na mo¿liwoœæ okreœlenia terminu je-
go zakoñczenia, bo pozosta³o tam wiele czynnoœci
procesowych do wykonania – a tak naprawdê to
w tamtym postêpowaniu weryfikuje siê rzetelnoœæ
i wiarygodnoœæ zarzutu postawionego Krzysztofo-
wi Piesiewiczowi – uznaliœmy, ¿e nale¿y przekazaæ
Senatowi jednoznaczne stanowisko komisji w po-
staci propozycji odrzucenia wniosku z dnia 29 lis-

topada 2009 r. Prokuratury Okrêgowej Warszawa
Praga, z³o¿onego za poœrednictwem ministra
sprawiedliwoœci – prokuratora generalnego, o wy-
ra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgo-
dy na poci¹gniêcie senatora Krzysztofa Piesiewi-
cza do odpowiedzialnoœci karnej za czyny opisane
we wniosku.

Pojawi³a siê jeszcze kwestia ustalenia senatora
sprawozdawcy. Tej formalnej strony dotyczy³o
ostatnie, czwarte, posiedzenie Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie,
co niniejszym panu marsza³kowi i pañstwu spra-
wozdajê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Nie za-

g³êbiaj¹c siê w szczegó³y tej przykrej, a zarazem
bulwersuj¹cej sprawy, chcê zadaæ nastêpuj¹ce
pytania. Czy uchylenie immunitetu daje szansê,
aby pan senator Krzysztof Piesiewicz sam broni³
swojego dobrego imienia? Czy senator Piesiewicz
w piœmie skierowanym do pana marsza³ka Sena-
tu informowa³, ¿e nie zamierza chroniæ siê za im-
munitetem parlamentarnym, a co siê z tym wi¹¿e,
zrezygnowa³ z tej parlamentarnej ochrony?

I jeszcze jedna kwestia: przy tej okazji
chcia³bym zaznaczyæ, ¿e jako senatorowie Prawa
i Sprawiedliwoœci bêdziemy g³osowaæ za uchyle-
niem immunitetu senatorowi Krzysztofowi Piesie-
wiczowi. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kaleta. Proszê bardzo.
(SenatorPiotrAndrzejewski:Mo¿ebêdêpokolei…)
Moment.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wspomnia³

pan, zreszt¹ by³a to wiedza tak¿e powszechnie zna-
na, mo¿e raczej bardziej ze strony medialnej, ¿e pan
senator Krzysztof Piesiewicz przes³a³ list do Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dwa.)
Jeden dzisiaj otrzymaliœmy do naszych skrzy-

nek. Ten by³ ju¿ trochê bardziej jawny.
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Moje pytanie zmierza do tego, co leg³o u pod-
staw tego, ¿e Komisja Regulaminowa, Etyki
i Spraw Senatorskich nie zdecydowa³a siê na
upublicznienie tego listu chocia¿by senatorom.
Moje pytanie zmierza do tego, ¿e byæ mo¿e bêdzie
to jakaœ nowa jakoœæ, która tak¿e powinna zostaæ
nam zaprezentowana. Czy ta w³aœnie jakoœæ nie
mo¿e mieæ równie¿ wp³ywu na podjêcie przez nas
obiektywnej decyzji co do wniosku w sprawie
uchylenia immunitetu panu senatorowi Krzy-
sztofowi Piesiewiczowi? Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pierwsze pytanie. Co do tego gdzie i jak bêdzie
siê móg³ broniæ Krzysztof Piesiewicz, to nale¿y je-
go samego spytaæ. To nie jest nasza rzecz, nasz¹
rzecz¹ jest dbanie o prawid³owy zakres procesu wy-
miaru sprawiedliwoœci. Twierdzimy, ¿e procedura
w tym zakresie wymaga, ¿eby wtedy wnosiæ o uchy-
lenie immunitetu, kiedy jest siê przygotowanym nie
tylko do przymierzenia siê do postawienia samego
zarzutu, przed zakoñczeniem postêpowania i ze-
braniem wszystkich dowodów, ale i do wniesienia
aktu oskar¿enia. Proszê sobie wyobraziæ nie Krzy-
sztofa Piesiewicza, ale ka¿dego innego senatora, po-
s³a, sêdziego, któremu wszczyna siê postêpowanie
i zaraz po wszczêciu postêpowania, nie przes¹dza-
j¹c o jego zasadnoœci i zakresie dowodów, które
trzeba zgromadziæ, ju¿ siê wnosi o uchylenie immu-
nitetu. Naszym zdaniem, zdaniem komisji, jest to
sytuacja, kiedy nie mo¿e byæ sk³adany wniosek
o uchylenie immunitetu. Gdyby dzisiaj pan proku-
rator stwierdzi³, ¿e jest gotowy do wniesienia aktu
oskar¿enia i ¿e sprawa jest zamkniêta, jednoznacz-
na, inaczej pewno potoczy³yby siê obrady i inne by-
³oby stanowisko Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich – byæ mo¿e, byæ mo¿e nie, byæ
mo¿e tak, tego nie przes¹dzam.

Czy immunitet chroni przed odpowiedzialno-
œci¹? Nie, nie chroni przed odpowiedzialnoœci¹.
Czy sprawa jest przes¹dzona? Nie, nie jest prze-
s¹dzona. Kwestia odpowiedzialnoœci Krzysztofa
Piesiewicza po zakoñczeniu tego postêpowania,
w którym jego jedynymi dowodami osobowymi s¹
ci, których on postawi³ przed wymiarem spra-
wiedliwoœci… W zasadzie te dwa postêpowania
powinny iœæ albo wspólnie, albo nawet to przeciw-
ko obwiniaj¹cym go powinno byæ rozpoznane
wstêpnie, a on móg³by równie¿ wystêpowaæ jako
równorzêdny podmiot. Nie powinno byæ tak, ¿e
tamto postêpowanie niejako jest w fazie, powie-
dzmy, prawie wstêpnej, a to siê koñczy, przy czym

powo³uje siê na tych ludzi, których on obwini³, ja-
ko na osobowe œrodki dowodowe.

Drugie pytanie dotyczy³o pisma i oœwiadczenia
woli. Dlatego ¿e mieliœmy w¹tpliwoœci co do tego
oœwiadczenia woli. Te w¹tpliwoœci wynikaj¹ z tych
w³aœnie z³o¿onych dokumentów. Dlatego te¿ roz-
patrujemy to pro publico, na forum ogólnym Se-
natu i publicznie – przecie¿ jest to dostêpne dla
wszystkich œrodków przekazu – rozpatrujemy to
publicznie przez ca³y Senat.

Czy i w jakim zakresie nale¿a³o upubliczniæ te
pisma? Te pisma dotycz¹ stanowiska senatora
Krzysztofa Piesiewicza, ale jednoczeœnie odnosi³y
siê te¿ do zarzutów co do œledztwa. Nie chcielibyœ-
my w tej chwili godziæ w prawid³owoœæ postêpowa-
nia prokuratury, bo chronimy zarazem dzia³aj¹c¹
w dobrej wierze prokuraturê. Nie mo¿na prokura-
turze nic zarzuciæ, bo, prawdê mówi¹c, z przepisów
nie wynika jasno, w którym momencie prokurator
ma z³o¿yæ wniosek o uchylenie immunitetu. Jest
to precedensowa sprawa. My jako Komisja Regula-
minowa, Etyki i Spraw Senatorskich, twierdzimy,
¿e mo¿na z³o¿yæ wniosek o uchylenie immunitetu
dopiero wtedy, gdy prokuratura zamknê³a postê-
powanie dowodowe i jest gotowa wnieœæ akt oskar-
¿enia, tylko immunitet w tym przeszkadza.

Upublicznienie tego. Nie jest to tajne. Te wiado-
moœci nie s¹ objête ochron¹ dóbr osobistych
i przewodnicz¹cy komisji mo¿e ka¿demu z pañ-
stwa je przekazaæ. Proszê bardzo, ta kwestia jest
otwarta. Nie chcemy tego og³aszaæ, upubliczniaæ,
bo dotyczy to tak¿e dosyæ drastycznych okolicz-
noœci.

Wreszcie kwestia, która siê z tym ³¹czy i w któ-
rej zaj¹³ stanowisko rzecznik praw obywatel-
skich. Niew¹tpliwie dokonano nadu¿ycia – a je-
dnoczeœnie spe³niono ¿yczenie szanta¿ystów,
którzy s¹ jeszcze w fazie wstêpnej postêpowania
jako grupa przestêpcza – publikuj¹c dane, które
tak naprawdê poni¿aj¹ godnoœæ osobist¹ cz³owie-
ka, nie tylko senatora.

Chcia³bym te¿ przypomnieæ, ¿e nie jest to spra-
wa Krzysztofa Piesiewicza. To jest pretekst. Jest
to sprawa praworz¹dnego stosowania procedury
uchylania immunitetu. I tak potraktowa³a to ko-
misja. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Jana

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze Sprawozdawco, na pocz¹tku
sprawy senator Piesiewicz wyrazi³ wolê uchylenia
immunitetu. Z pañskiej relacji wynika, ¿e ta wola
nie by³a w pe³ni uzasadniona, ale ja nie spotka³em
siê ze stanowczym stanowiskiem senatora Piesie-
wicza, jakoby on z tej woli zrezygnowa³.
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(Senator Piotr Zientarski: Pisa³ wczeœniej.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Pisa³ w liœcie.)
„Przedwczesne” to nie jest to¿same z „rezygnu-

jê”. Rzeczywiœcie mam w¹tpliwoœci, podyktowane
trosk¹ o wartoœæ immunitetu, czy my w ten spo-
sób, na podstawie stanowiska komisji, nie ogra-
niczamy jego mo¿liwoœci obrony nie tylko w zakre-
sie prawnym, ale i w innym zakresie, który w³aœ-
nie immunitet stwarza. Miêdzy innymi walki
z tym gangsteryzmem, jaki mia³ miejsce w jego
przypadku.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, pytanie doty-
czy…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, mo¿e…
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam.)
…po dwóch pytaj¹cych?
Przepraszam najmocniej.
Pan senator Czes³aw Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mia³em doœæ podobne pytanie

do pytania senatora Rulewskiego, z tym ¿e
chcia³bym poci¹gn¹æ jeszcze trochê inny w¹tek.
Mianowicie w przypadku senatora Piesiewicza
by³o takie domniemanie, ¿e mog¹ za tym staæ
s³u¿by specjalne PRL, ¿e jest to zemsta za jego
dzia³alnoœæ w tamtych czasach. Czy uchylenie
immunitetu pozwoli senatorowi Piesiewiczowi le-
piej siê broniæ? Czy ten w¹tek ewentualnej prowo-
kacji bêdzie mo¿liwy do sprawdzenia lepiej czy go-
rzej w³aœnie w przypadku uchylenia lub nieuchy-
lenia immunitetu?

(Senator Piotr Zientarski: Gorzej.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mo¿e odpowiem na ostatnie pytanie, bo zada-
liœmy je prokuratorom. Jak na razie nie ma takie-
go œladu w dotychczasowym postêpowaniu, ale
postêpowanie bêdzie kontynuowane. Nie ma ¿a-
dnych przeszkód, ¿eby mimo uchylenia immuni-
tetu w tej sprawie postêpowanie siê toczy³o. Byæ
mo¿e w dalszym toku tego postêpowania ta okoli-
cznoœæ te¿ bêdzie sprawdzana. By³bym rad, gdyby
by³a. Ale pytanie zosta³o zadane. Jak na razie nie
ma œladu w aktach, ¿eby sta³o za tym… Zreszt¹
byli funkcjonariusze nie zostawiaj¹ œladów. £at-

wo siê do tego nie dochodzi, jak wiemy z innych
spraw.

(Senator Czes³aw Ryszka: Nieznani sprawcy.)
Je¿eli chodzi o kwestiê, czy nie ograniczamy…

Najpierw: dlaczego, skoro na pocz¹tku wyrazi³
chêæ uchylenia siê od immunitetu? Dla nas to by-
³o zrozumia³e, ¿e powiedzia³, i¿ nie bêdzie siê za-
s³ania³ immunitetem przed odpowiedzialnoœci¹.
Tak to zrozumieliœmy. Nie jako przyznanie siê do
winy, bo do winy on siê nie przyznaje. Z danych,
które nam poda³, wynika, ¿e kwestionuje elemen-
ty stanu faktycznego podawane przez tych, w sto-
sunku do których wszcz¹³ postêpowanie. Ni st¹d,
ni zow¹d grupa, która jest podejrzana, nagle fab-
rykuje dowody. No mo¿e nie fabrykuje, mo¿e ze-
znaje prawdê, ale to trzeba skonfrontowaæ.

Czy to, co robimy, ogranicza mu prawo do obro-
ny? Jako doœwiadczony adwokat twierdzê, ¿e tak,
je¿eli nie uchylamy mu immunitetu. Dlaczego?
Dlatego ¿e jako œwiadek musi zeznawaæ i to zezna-
waæ prawdê, a jako podejrzany mo¿e k³amaæ i
mataczyæ. To mu wolno jako podejrzanemu, ale
nie jako œwiadkowi. W tamtej sprawie on jest
œwiadkiem. W momencie, gdy stanie siê ju¿ po-
dejrzanym i oskar¿onym, bêdzie mia³ trudniejsz¹,
ale i ³atwiejsz¹ rolê. To jest ambiwalentny stosu-
nek, wynikaj¹cy z procedury. Jak na razie nie ma
przeszkód, ¿eby siê broni³. Ale jeszcze raz powia-
dam: my nie s¹dzimy Piesiewicza, os¹dzamy pra-
wid³owoœæ procedury. Chcemy przes¹dziæ, w któ-
rym momencie prokuratura mo¿e zwracaæ siê
o uchylenie immunitetu czy w którym momencie
nale¿y siê zrzec immunitetu. Stanê³o na posiedze-
niu komisji, ¿e nie jest to problem pana Krzysztofa
Piesiewicza, czy kogokolwiek, tylko jest to pro-
blem jednoczeœnie wykonywania przez niego
mandatu. Jest to problem zak³ócenia wykonywa-
nia przez niego mandatu, mo¿e nie pozbawienia
go mandatu. Na pewno jest to istotne zak³ócenie
praktyczne.

Pojawi³y siê pytania w sprawie, na które chcie-
libyœmy, ¿eby prokuratura odpowiedzia³a: jak da-
lece i czy ³¹czy siê nagrywanie, sprowokowanie
sytuacji, przedstawienie takiego a nie innego jej
przebiegu, który on neguje? Byæ mo¿e to w³aœnie
ci obwinieni maj¹ racjê, a my mamy do czynienia
ze strasznym przestêpc¹, narkomanem, cz³owie-
kiem namawiaj¹cym innych do za¿ywania narko-
tyków, tak jak chce siê przedstawiæ postaæ sena-
tora Krzysztofa Piesiewicza? Na razie nie ma na to
jednoznacznych dowodów. A wiêc trudno nam
dzisiaj w tej chwili , mówi¹c o moralnym hipotety-
cznym os¹dzie negatywnym, po³¹czyæ to z funkcj¹
senatora. Proszê pamiêtaæ, ¿e immunitet s³u¿y
ochronie wykonywania funkcji senatora, a nie je-
go osoby, bo senator jest tak¹ sam¹ osob¹ jest ka-
¿dy inny.

Wydaje mi siê, ¿e ta sprawa ma bardzo daleko
id¹ce konsekwencje. To jest precedens. ¯eby to
uœciœliæ, powracam jeszcze do pytania: skoro mie-
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liœmy te w¹tpliwoœci, skoro uœciœlenie treœci
oœwiadczenia w wyznaczonym terminie nas nie
zadowoli³o, dlaczego nie szanujemy oœwiadczenia
woli Krzysztofa Piesiewicza? Ano dlatego, ¿e z tych
oœwiadczeñ wynika, i¿ by³o ono podejmowane
w sytuacji, kiedy przes³anki, o których pisze, nie
by³y mu jeszcze znane. On nie cofa tego oœwiad-
czenia woli, ale wyraŸnie mówi, ¿e ono jest przed-
wczesne, bo on nie zna³ przes³anek, nie wiedzia³,
jak zachowa siê prokuratura wobec tych ludzi,
którzy go obwiniaj¹. Tam siê zatrzyma³o postêpo-
wanie, a w stosunku do niego posz³o naprzód i ju¿
mu siê chce uchyliæ immunitet, mimo ¿e byæ mo¿e
postêpowanie wobec niego bêdzie umorzone, byæ
mo¿e w ogóle nie wniesie siê aktu oskar¿enia.
W takiej sytuacji, proszê pañstwa, nie uchyla siê
immunitetu. Tak jednog³oœnie stwierdzi³a komi-
sja. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Grzegorz Banaœ zadaje pytanie.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Zakres mojego pytania wyczerpa³ pan senator

Rulewski. Ja te¿ chcia³em siê dopytywaæ szano-
wnego pana sprawozdawcy o owe oœwiadczenie
woli. Ale w tej sytuacji pozostaje mi tylko i wy³¹cz-
nie ogólna konstatacja w tej sprawie. Nie wydaje
mi siê poprawne, by Senat mia³ byæ zbiorowym
adwokatem, obroñc¹ pewnych nie do koñca jas-
nych, poprawnych i zgodnych z prawem zacho-
wañ jednego z senatorów. Zatem na tym oœwiad-
czeniu poprzestanê. Nie zadajê pytania.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê o pytanie.)

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Proszê za-
daæ pytanie.)

Dziêkujê uprzejmie.
Pytanie dotycz¹ce oœwiadczenia woli zada³

wczeœniej pan senator Rulewski, pan sprawo-
zdawca na to odpowiedzia³ w sposób wyczerpu-
j¹cy, zatem ja wyg³osi³em tylko uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma pytania, jak rozumiem.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja jestem go-

tów odnieœæ siê do tego.)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Podzielam pana pogl¹d, ¿e Senat nie powinien
byæ adwokatem. Senat w tej sytuacji nie kieruje
siê tym, czy senator Piesiewicz jest winny. Senat

nie ocenia senatora, ale ocenia stan przedmioto-
wy prawa, a konkretnie to, w którym momencie
prokuratura powinna czy mo¿e wystêpowaæ
o uchylenie immunitetu i w którym momencie my
mo¿emy powa¿nie siê nad tym zastanawiaæ, kiedy
tak naprawdê jesteœmy przygotowani do decydo-
wania o uchyleniu immunitetu. Twierdzimy, ¿e
nie jest to w³aœciwy moment.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy s¹ jeszcze inne pytania?
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Panie i Panowie Senatorowie!
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu,

Senat rozpatruje sprawozdanie Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich bez przepro-
wadzania dyskusji.

Senator, którego dotyczy wniosek, mo¿e z³o¿yæ
wyjaœnienia, a senatorom przys³uguje prawo za-
dawania pytañ w tej sprawie.

W zwi¹zku z nieobecnoœci¹ senatora Krzyszto-
fa Piesiewicza proponujê, aby Senat przyst¹pi³ te-
raz do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie wyra¿e-
nia przez Senat zgody na poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Przypominam, ¿e Senat wyra¿a zgodê na po-
ci¹gniêcie senatora do odpowiedzialnoœci karnej
w drodze uchwa³y podjêtej bezwzglêdn¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów ustawowej liczby senatorów.

Nieuzyskanie wymaganej wiêkszoœci g³osów oz-
nacza podjêcie uchwa³y o niewyra¿eniu zgody na
poci¹gniêcie senatoradoodpowiedzialnoœcikarnej.

Przypominam, ¿e g³osowanie w sprawach per-
sonalnych jest tajne i odbywa siê przy u¿yciu
opieczêtowanych kart do g³osowania.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: pani¹ senator Ma³gorzatê
Adamczak, pana senatora Przemys³awa B³asz-
czyka i pana senatora Andrzeja Szewiñskiego.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu senatorom karty do g³osowania tajnego.

Na karcie do g³osowania tajnego nale¿y posta-
wiæ tylko jeden znak X.

Karta do g³osowania, na której postawiono wiê-
cej ni¿ jeden znak X albo nie postawiono ¿adnego,
zostanie uznana za g³os niewa¿ny.

Po wype³nieniu kart senatorowie – w kolejnoœci
alfabetycznej – bêd¹ wrzucaæ do urny swoje karty.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów i sporz¹dz¹ pro-
tokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów proszê
o wype³nienie tych kart.
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Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania? Czy wszyscy otrzymali karty
do g³osowania? Dziêkujê.

Proszê senatora sekretarza Przemys³awa B³a-
szczyka o odczytywanie kolejno nazwisk senato-
rów, a panie i panów senatorów – po wyczytaniu
ich nazwisk – proszê o wrzucanie do urny wy-
pe³nionych kart do g³osowania tajnego.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Przemys³aw B³aszczyk:

£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
(G³osy z sali: G³oœniej, g³oœniej!)
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Krystyna Bochenek
Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala

Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczko
Rafa³ Muchacki
(G³osy z sali: Motyczka!)
Motyczka.
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
Przemys³aw B³aszczyk
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy wszyscy oddali g³osy?
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy oddali g³osy?
Dziêkujê.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protokó³u g³o-
sowania tajnego.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 19.50 na obli-
czenie g³osów przez sekretarzy oraz sporz¹dzenie
protoko³u. Piêtnastominutowa przerwa, no, sze-
snastominutowa, do 19.50.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 33
do godziny 19 minut 51)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

si¹tego porz¹dku obrad: sprawozdanie Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie z³o¿onego za poœrednictwem Ministra
Sprawiedliwoœci – Prokuratora Generalnego
wniosku Prokuratury Okrêgowej Warszawa Pra-
ga o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci
karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam wyniki g³osowania tajnego.
Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 3 lutego

2010 r. w sprawie wyra¿enia przez Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej zgody na poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza.

Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego senatorowie
sekretarze, senator Ma³gorzata Adamczak, se-
nator Przemys³aw B³aszczyk i senator Andrzej
Szewiñski, stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym
w sprawie wyra¿enia zgody na poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci karnej senatora Krzysztofa
Piesiewicza oddano 87 g³osów, w tym 87 g³osów
wa¿nych, 31 senatorów g³osowa³o za, 50 sena-
torów g³osowa³o przeciw, 6 senatorów wstrzy-
ma³o siê od g³osu.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podj¹³ uchwa³ê
w sprawie niewyra¿enia zgody na poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci karnej senatora Krzysztofa
Piesiewicza.

Zachwilêog³oszêprzerwêdojutradogodziny9.00.
Proszê o przedstawienie komunikatów.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w ce-
lu rozpatrzenia wniosków zg³oszonych podczas
debaty do ustawy o zmianie ustawy o udziale Rze-
czypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
i ustawy o ochronie danych osobowych odbêdzie
siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie
rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny odbêdzie siê dzisiaj
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
w sali nr 176, nastêpnie Komisja Gospodarki Na-
rodowej w sali nr 217 rozpatrzy wnioski do usta-
wy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Piêtnaœcie minut po og³oszeniu przerwy w sali
nr 176 odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej w sprawie poprawek zg³o-
szonych w toku debaty do ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych
oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹da-
mi administracyjnymi, druk senacki nr 752.

Po zakoñczeniu wspólnych posiedzeñ odbêdzie
siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w sprawie poprawek zg³oszo-
nych do ustawy o zmianie ustawy o komornikach
s¹dowych i egzekucji, druk senacki nr 751.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej w sprawie rozpatrzenia poprawek do ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nospra-
wnych odbêdzie siê w dniu 4 lutego 2010 r. o go-
dzinie 8.30 w sali nr 182. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 55)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew Ro-
maszewski,KrystynaBochenek iMarekZió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêæ miejsc

przy stole prezydialnym.
Panie i Panowie Senatorowie! Ponad trzy tygo-

dnie temu Haiti nawiedzi³o trzêsienie ziemi. By³
to najsilniejszy wstrz¹s w tym regionie od dwu-
stu lat. W wyniku tej tragedii zginê³o dwieœcie ty-
siêcy ludzi. Proszê o uczczenie ofiar chwil¹ ciszy.

(Wszyscy wstaj¹) (Chwila ciszy)
(Senator Ryszard Bender: Wieczny odpoczynek

racz im daæ, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: A œwiat³oœæ wie-

kuista niechaj im œwiêci.)
(Senator Ryszard Bender: Niech odpoczywaj¹

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadaj¹: Amen.)
Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, czy

mogê coœ dodaæ?)
Nie, Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: Chcia³bym powie-

dzieæ, ¿e s¹ tam potomkowie Polaków.)
Panie Senatorze, proszê nie zak³ócaæ tej uro-

czystej chwili.
(Senator Ryszard Bender: To nie zak³ócanie,

tylko uzupe³nienie.)
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 759,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 759A.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta króciutka ustawa wychodzi naprzeciw po-

stulatom pewnej grupy górników, którzy czuj¹ siê

pokrzywdzeni tym, ¿e na skutek bardzo rygory-
stycznego, ma³o elastycznego naliczania czasu
pracy nie mogli w pe³ni korzystaæ z dobrodziejstw
górniczego systemu emerytalnego. Poprawka do
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych polega na tym, ¿e przy
ustalaniu prawa do emerytury górniczej okresy
pracy wykonywanej pod ziemi¹ stale i w pe³nym
wymiarze czasu pracy bêdzie mo¿na rozliczaæ
kwartalnie, na wniosek pracownika. Dotyczy to
kilkunastu, mo¿e kilkudziesiêciu osób, bêdzie to
niewielka kwota, ale w wymiarze moralnym, ze
wzglêdu na poczucie sprawiedliwoœci ma to spore
znaczenie.

Nasza komisja przyjê³a tê ustawê bez poprawek
i równie¿ Wysokiej Izbie rekomenduje przyjêcie jej
bez poprawek podczas tego posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania?
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam bardzo krótkie pytanie. Chcia³bym do-

wiedzieæ siê, jaki to jest problem, ilu ludzi, ilu gór-
ników dotyczy ta ustawa.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Tak dok³adnie, Panie Senatorze, trudno to
okreœliæ, powiedzieæ na 100%…

(Senator W³adys³aw Dajczak: To przynajmniej
mniej wiêcej.)

Pytaliœmy o to w czasie posiedzenia komisji.
Dotyczy to kilkunastu czy mo¿e kilkudziesiêciu
górników, chocia¿ niektórzy szacuj¹, ¿e tych
wniosków mo¿e byæ wiêcej. Ale koszt na pewno
nie bêdzie na tyle du¿y, by stanowi³o to jakiœ pro-
blem dla Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej.

Czy pan minister Duda pragnie zabraæ g³os
w tej sprawie?

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

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Powtarzam pytanie z posiedzenia komisji. Nie
mam oczywiœcie nic przeciwko temu, ¿eby
uwzglêdniaæ w sposób bardziej wywa¿ony s³uszne
prawa górników do okreœlonego obliczania wyso-
koœci emerytury, chcia³bym jednak zapytaæ rz¹d,
czy nie obawia siê, ¿e pojawi siê wiêcej takich
wniosków z innych bran¿. Bo wystêpuje zjawisko
jak gdyby fluktuacji dochodów w przemyœle, cho-
cia¿by tak du¿ym jak przemys³ motoryzacyjny.
I czy wobec tego nie skomplikujemy nadmiernie
tego systemu emerytalnego?

I jeszcze podpytanie. Jak wiadomo, toczy siê ol-
brzymia debata na temat reformy systemu emery-
talnego. Czy t¹ poprawk¹ jak gdyby nie odchodzi-
my od zamierzeñ reformatorskich, tak¿e rz¹du?
To pytanie z sympatii, Panie Ministrze, a nie z ja-
kiejœ… Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:

Dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie! Szanowny Panie Senatorze!
Dziêkujê za przejawy sympatii.
Chcê powiedzieæ, odpowiadaj¹c na pierwsze

pytanie, ¿e to dotyczy górników, którzy maj¹
szczególne uprawnienia. ¯adna inna grupa w Pol-
sce nie ma takich uprawnieñ. Tak wiêc ze wzglê-
dów formalnoprawnych nie obawiamy siê, ¿e na-
gle bêdzie wysyp tego typu roszczeñ czy wnios-

ków. Przypomnê, ¿e koncentrujemy siê tutaj g³ó-
wnie na tych osobach, tych górnikach, którzy s¹
honorowymi dawcami krwi.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to te¿ nie dostrze-
gamy niebezpieczeñstwa, ¿e to ma³e uelastycznie-
nie tej sprawy spowoduje w jakiœ sposób zburze-
nie dotychczasowych tendencji w obszarze eme-
rytur i rent. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

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

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

Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga z³o-
¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych in-
stytucji finansowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 756,
a sprawozdanie komisji w druku nr 756A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, pana senatora Henryka WoŸnia-
ka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych z prac
nad uchwalon¹ przez Sejm w dniu 8 stycznia
2010 r. ustaw¹ o rekapitalizacji niektórych insty-
tucji finansowych.

Marsza³ek Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r.
skierowa³ ustawê do komisji, która po rozpatrze-
niu jej na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2010 r.
wnosi o podjêcie za³¹czonej uchwa³y.

Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych in-
stytucji finansowych.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm
na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o rekapitalizacji niektórych instytucji finanso-
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wych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki…

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych re-
komenduje siedem poprawek wskazanych w dru-
ku nr 756A, które zmierzaj¹ do doprecyzowania
zapisów ustawy, by nie budzi³y one w¹tpliwoœci.
Poprawki te co do zasady nie zmieniaj¹ ustawy,
ale – jak powiedzia³em – poprawiaj¹ j¹. Wszystkie
poprawki, które rekomenduje komisja, by³y przy-
jête jednog³oœnie na posiedzeniu komisji, zaœ jeœli
chodzi o ca³¹ ustawê, to 5 senatorów g³osowa³o
za, a 2 wstrzyma³o siê od g³osu.

Poprawka, która nie uzyska³a wiêkszoœci, jest
poprawk¹ mniejszoœci i bêdzie przedstawiana na
posiedzeniu plenarnym.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ustawa jest
przed³o¿eniem rz¹dowym, nad którym bardzo
d³ugo pracowano w Sejmie. By³a przygotowywana
w ramach pakietu antykryzysowego rz¹du, który
mia³ na celu stworzenie regulacji prawnych wy-
chodz¹cych naprzeciw niebezpieczeñstwom, ja-
kie grozi³y polskim finansom i polskiej gospodar-
ce wskutek œwiatowego kryzysu finansowego i go-
spodarczego. Przewiduje siê w niej mo¿liwoœæ in-
gerencji rz¹du w system bankowy w sytuacji za-
gro¿enia trwa³oœci funkcjonowania instytucji fi-
nansowych. Chodzi o to, aby w wyniku tych inge-
rencji, w wyniku kapitalizacji tych instytucji
z udzia³em Skarbu Pañstwa, zachowaæ bezpie-
czeñstwo depozytów i bezpieczeñstwo podmiotów
funkcjonuj¹cych na rynkach finansowych.

Dziœ wydaje siê, ¿e ta ustawa jest ju¿ troszeczkê
mniej adekwatna do sytuacji bie¿¹cej, ani¿eli by³a
w czasie, kiedy rz¹d zdecydowa³ siê skierowaæ j¹
do prac w parlamencie, ze wzglêdu na sytuacjê fi-
nansów, jaka panuje w Polsce i ze wzglêdu na sy-
tuacjê na rynkach finansowych. Tê tezê chcê
uwiarygodniæ, przedstawiaj¹c stanowisko Komi-
sji Nadzoru Finansowego.

W trakcie posiedzenia pad³o pytanie: czy s¹ in-
stytucje finansowe, które dziœ, bior¹c pod uwagê
stan rzeczy, ubiega³yby siê o mo¿liwoœæ skorzysta-
nia z dobrodziejstw tej ustawy? OdpowiedŸ na to
pytanie przedstawiciela Komisji Nadzoru Finanso-
wego by³a jednoznaczna: nie. Tak wiêc wydaje siê,
¿e ta ustawa – oczywiœcie komisja rekomenduje
przyjêcie jejwraz zpoprawkami–powinnabyæprzy-
jêta przez Wysok¹ Izbê, aby domkn¹æ proces legis-
lacyjny. Jest to jednak ustawa, nad któr¹ z natury
rzeczy g³osuje siê, która jest przyjmowana po to, by
przeciwdzia³aæ zjawiskom kryzysowym, chocia¿ nie
chcielibyœmy, aby takie wyst¹pi³y. W zwi¹zku z tym
nale¿a³oby ¿yczyæ sobie, aby ta ustawa tak napraw-
dê nie zosta³a w praktyce zastosowana.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jeszcze raz
w imieniu komisji wnoszê o przyjêcie poprawek
rekomendowanych przez Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Bu-

d¿etu i Finansów Publicznych, senatora Grzegorza
Banasia, o przedstawienie wniosku mniejszoœci.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie.
Panie Marsza³ku! Szanowne Panie i Szanowni

Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie jest to wa¿na ustawa i o jej wadze

wspomina³ pan senator WoŸniak, tylko ¿e finali-
zujemy i puentujemy ca³y proces legislacyjny,
kiedy najwiêksze zagro¿enia s¹ ju¿ za nami.

NaposiedzeniuKomisjiBud¿etu iFinansówPubli-
cznych odby³a siê dyskusja, podczas której próbowa-
no znaleŸæ powody opóŸnienia czy d³ugiego trwania
tych prac. Wystarczy przypomnieæ, ¿e zaczê³y siê one
ju¿ w lutym ubieg³ego roku, a skoñczy³y wydaniem
decyzji notyfikuj¹cej przez Komisjê Europejsk¹
22 grudnia 2009 r. Zatem prawie rok trwa³y prace
nad niezwykle wa¿n¹, istotn¹ ustaw¹, której na
szczêœcie, jak siê okazuje, dzisiaj nie ma potrzeby sto-
sowaæ.

Pytanie brzmi: dlaczego tak d³ugo to trwa³o? Po-
prosiliœmy o przedstawienie wszystkich stosownych
pism, decyzji, które zapada³y w tej sprawie. Wystar-
czy powiedzieæ, ¿e przez pierwsze pó³ roku by³y pro-
wadzone prace pomiêdzy UOKiK a ministrem finan-
sów, a potem, od po³owy ubieg³ego roku a¿ do wyda-
niaostatecznejdecyzji, odbywa³asiêwymianadoku-
mentów pomiêdzy UOKiK a Komisj¹ Europejsk¹.
Komisja Europejska parokrotnie zwraca³a siê o usz-
czegó³owienie, dopracowanie, doprecyzowanie zapi-
sówwtymdokumencie.Pytanieo to, czy to takd³ugo
powinno trwaæ, pozostawiê otwarte. To pytanie zo-
stawiam pañstwu do rozwa¿enia.

Jest jeszcze jedna sprawa, i to ju¿ jest objête
wnioskiem, który chcê zarekomendowaæ Wyso-
kiemu Senatowi. Mianowicie jeden z przepisów,
a œciœlej rzecz bior¹c art. 14 w rozdziale 3, który
stanowi o przejmowaniu przez Skarb Pañstwa in-
stytucji finansowych, mówi o trybie, w jakim mi-
nister finansów, a w³aœciwie minister do spraw in-
stytucji finansowych, bo taka definicja jest za-
warta w tym projekcie, zbywa objête wczeœniej
przez siebie akcje instytucji finansowych.

Mniejszoœæ komisji stoi na stanowisku, i¿ zapis
dok³adnie okreœlaj¹cy termin tego zbycia, wska-
zuj¹cy, ¿e ma to nast¹piæ nie póŸniej ni¿ w ci¹gu
trzech lat od momentu objêcia tych akcji, jest za-
pisem, który mo¿e doprowadziæ do postawienia
ministra w³aœciwego do spraw instytucji finanso-
wych w doœæ trudnym po³o¿eniu, a mówi¹c ogól-
niej, postawiæ Skarb Pañstwa w doœæ trudnym po-
³o¿eniu. To trudne po³o¿enie jest zwi¹zane w³aœ-
nie z tym terminem. Mo¿na sobie ³atwo wyobra-
ziæ, ¿e im bli¿ej do up³ywu tego terminu, pod tym
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wiêksz¹ presj¹ jest Skarb Pañstwa. W zwi¹zku
z tym, chc¹c dochowaæ i przestrzegaæ zapisów
w ustawie, bêdzie siê spieszy³, ¿eby sprzedaæ ak-
cje przez siebie objête. A to ju¿ mo¿e rodziæ okreœ-
lone napiêcia i konsekwencje.

¯eby tego unikn¹æ, ale jednoczeœnie pozostawiæ
jakiœ termin, w jakim minister w³aœciwy do spraw in-
stytucji finansowych pozbêdzie siê tych akcji – prze-
cie¿ nie jest rol¹ Skarbu Pañstwa, a konkretnie orga-
nów rz¹du, prowadzenie ró¿nego rodzaju dzia³añ,
w tym równie¿ bycie w³aœcicielem lub wspó³w³aœci-
cielem wielu instytucji finansowych, bo to s¹ insty-
tucje, których dzia³alnoœæ reguluje rynek, których
dzia³alnoœæopierasiênawolnymrynku–mniejszoœæ
proponuje Wysokiej Izbie, aby w art. 14 pkt 10, ju¿
raz przeze mnie przywo³ywanym, we fragmencie,
w którym jest mowa w³aœnie o terminie obliguj¹cym
ministra w³aœciwego do spraw instytucji finanso-
wych do sprzeda¿y tych¿e akcji, zamiast zapisu mó-
wi¹cego o trzech latach, by³ zapis mówi¹cy o piêciu
latach. Ostatnie zdanie tego akapitu siê nie zmienia.
Dla jasnoœci przeczytam w ca³oœci ten paragraf, ¿e-
byœcie mieli pañstwo mo¿liwoœæ wy³apania tego, co
jest istot¹ wniosku mniejszoœci. Otó¿ art. 14 pkt 10
w dotychczasowym projekcie brzmi nastêpuj¹co:
„Minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych
zbywa akcje instytucji finansowej po ustaniu okoli-
cznoœci, o których mowa w ust. 1, jednak nie póŸniej
ni¿ w terminie trzech lat od objêcia akcji – my propo-
nujemy tu zapis «jednak nie póŸniej ni¿ w terminie
piêciu lat od objêcia akcji» – w ramach trybu publicz-
nego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1–4 i 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. ustawy o komer-
cjalizacji i prywatyzacji”. Jest jeszcze jeden wa¿ny
fragment, który chcia³bymprzytoczyæ, chodzi oosta-
tnie zdanie tego punktu. Pozostaje ono w formie nie-
zmienionej, a brzmi tak: „W ostatnim roku przed up-
³ywemzastrze¿onego terminudopuszczalne jest jego
przed³u¿enie przez Radê Ministrów o kolejny rok;
przed³u¿enie mo¿na jednokrotnie ponowiæ”.

Reasumuj¹c czy rekapituluj¹c, chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e w projekcie jest zapis mówi¹cy
o trzech latach, dodatkowym roku i jeszcze jednym
roku – takie s¹ ekstraordynaryjne mo¿liwoœci, któ-
rymi dysponuje Rada Ministrów. My proponujemy
piêæ lat plus rok i jeszcze jeden rok, czyli proponu-
jemy przed³u¿enie tego procesu o dwa lata. Dziê-
kujê uprzejmie Wysokiej Izbie, ¿e zechcia³a wys³u-
chaæ wniosku mniejszoœci. Dziêkujê bardzo

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ pytania?
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora WoŸniaka, cho-

cia¿ w³aœciwie obaj senatorowie sprawozdawcy
stwierdzili, ¿e ta ustawa powstaje w trochê nieod-
powiednim czasie. Bêdzie ona obowi¹zywa³a tylko
do koñca roku, a przecie¿ jeszcze nie zakoñczy³ siê
proces legislacyjny. Pan senator Banaœ mówi³
o terminach i to mnie trochê zaniepokoi³o. W lu-
tym 2009 r. ta ustawa by³a faktycznie bardzo po-
trzebna, poniewa¿ wtedy, przynajmniej tak siê
wówczas wydawa³o, mog³y wyst¹piæ zagro¿enia
dla instytucji finansowych – o tym wspomnia³ pan
senator WoŸniak. A moje pytanie jest takie: czy
komisja pyta³a – a jeœli tak, to czy uzyska³a odpo-
wiedŸ – dlaczego a¿ pó³ roku to trwa³o, zanim
ustawa trafi³a do Komisji Europejskiej, mimo ¿e
byliœmy œwiadomi tego, ¿e jest bardzo potrzebna?
Czy to nie by³ zbyt d³ugi okres? Jakie by³y powody,
jeœli chodzi o polskie instytucje, ¿e to a¿ tak d³ugo
trwa³o, zanim ustawa trafi³a do Komisji Europej-
skiej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e pan minister Grabowski powinien

udzieliæ odpowiedzi na to pytanie. Tak by³oby le-
piej, bo jest to przed³o¿enie rz¹dowe i to rz¹d pra-
cowa³ nad t¹ ustaw¹ na ka¿dym etapie procesu le-
gislacyjnego. Trudno nam, senatorom, przes³u-
chiwaæ w trybie standardowym izbê ni¿sz¹ w kwe-
stii tempa prac nad projektem ustawy. Ja natu-
ralnie znam ca³¹ œcie¿kê legislacyjn¹ i mogê po-
wiedzieæ, ¿e 16 lutego 2009 r. skierowano projekt
do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu,
pierwsze czytanie odby³o siê 18 lutego, praca
w komisjach – 6 marca, 18 marca, drugie czytanie
na posiedzeniu plenarnym Sejmu odby³o siê
6 stycznia 2010 r., to jest rzeczywiœcie d³uga prze-
rwa. Jeœli pan minister dysponuje tak¹ wiedz¹, to
z ca³¹ pewnoœci¹ panu senatorowi odpowie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz zadaje pytanie. Proszê

bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy

mniejszoœci. W swojej wypowiedzi mówi³ pan tyl-
ko o tym, jaki to ma byæ okres. A ja prosi³bym
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o naprawdê konkretne uzasadnienie, dlaczego to
jest przesuwane w nieskoñczonoœæ. Oczywiœcie
mówiê tutaj, ¿eby by³o jasne, o terminie zbycia ak-
cji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.
Ale prosi³bym panów senatorów o konkretne

pytania.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Banaœ:

Uprzejmie dziêkujê.
Szanowny Panie Senatorze!
Termin zbycia wczeœniej objêtych przez Skarb

Pañstwa akcji instytucji finansowych zosta³
okreœlony. Ten termin, o którym jest mowa w pro-
jekcie, to trzy lata, a ten termin, który jest we
wniosku mniejszoœci, to piêæ lat, tak wiêc nie ma
tu bezterminowoœci. To po pierwsze.

Po drugie, co le¿y u podstaw pewnej ostro¿no-
œci w tej sprawie? Mianowicie wydaje siê, ¿e to ma
zwi¹zek z tym, i¿ tak naprawdê anga¿ujemy pie-
ni¹dze podatnika. Bo przecie¿ w przejêcie akcji in-
stytucji finansowych anga¿ujemy pieni¹dze pub-
liczne. A to w rozumieniu mniejszoœci oznacza, i¿
uprawnieniem Skarbu Pañstwa powinno byæ
okreœlenie momentu zbywania tych akcji, ¿e nie
powinno byæ tak, ¿e Skarb Pañstwa jest pod pre-
sj¹ i musi zbyæ te akcje. W koñcu chodzi o dobro
publiczne i o w³aœciwe gospodarowanie groszem
publicznym. I w³aœnie st¹d taka idea i to przed³o-
¿enie. Uprzejmie dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Nie wiem, który z panów odpowie na to proste
pytanie, ale kierujê je do obydwu panów. Miano-
wicie ustawa dotyczy dwóch rodzajów instytucji,
których sytuacjê reguluje prawo bankowe i usta-
wa o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Tutaj ca³y
czas jest mowa o akcjach, w zwi¹zku z tym s¹dzê,
¿e chodzi o banki w formie spó³ek akcyjnych.
A przecie¿ prawo bankowe reguluje równie¿ sy-
tuacjê banków pañstwowych oraz banków
spó³dzielczych. Dlaczego ograniczono regulacjê
zawart¹ w tej ustawie wy³¹cznie do banków w for-
mie spó³ek akcyjnych, a pominiêto na przyk³ad
banki spó³dzielcze? Czy na posiedzeniu komisji
by³a rozwa¿ana ta kwestia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieSenatorze!
Tak, ta kwestia by³a przedmiotem refleksji pod-

czas obrad Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych. Uznano, i¿ taki zakres podmiotowy ustawy
jest w³aœciwy z tego wzglêdu, i¿ instytucje finan-
sowe funkcjonuj¹ce wedle prawa spó³dzielczego
maj¹ swoj¹ specyfikê. Tam mo¿liwoœæ ingerencji
pañstwa jest znacznie mniejsza, wiêc swoboda
dzia³ania jest wiêksza. Dlatego wy³¹czono ten ob-
szar spod jurysdykcji tej ustawy. Takie jest stano-
wisko rz¹du w tej sprawie i to stanowisko zosta³o
podzielone przez senatorów, jakkolwiek – jak
wspomnia³em – dyskusja w tej kwestii siê toczy³a.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

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

Czy pan minister Maciej Grabowski chce za-
braæ g³os w tej sprawie?

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senatora Dajczak, proszê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujê bardzo,

Panie Marsza³ku.)
Przepraszam. Panie Ministrze, ja bym popro-

si³… Mo¿e chwilê. Tak?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ pytanie, któ-

re zadawa³em senatorowi sprawozdawcy. Pan se-
nator zasugerowa³, ¿e faktycznie ten okres by³ do-
syæ d³ugi, a w tamtym czasie wydawa³o siê, ¿e po-
winno nam nawet zale¿eæ na szybkim uchwaleniu
tej ustawy. Dlaczego to tak d³ugo trwa³o?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wyrowiñski, proszê bardzo.
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Senator Jan Wyrowiñski:

Wydaje siê, ¿e najgorsze ju¿ za nami. Niemniej
konsekwencje tego, co siê wydarzy³o w gospodar-
ce œwiatowej w minionym roku, bêd¹ jeszcze d³u-
gotrwa³e, jak s¹dzê. Niedawno œrodowiska finan-
sowe na ca³ym œwiecie zosta³y poruszone doœæ
twardym stanowiskiem prezydenta Stanów Zje-
dnoczonych Baracka Obamy odnoœnie do œciœlej-
szej niejako regulacji rynku finansowego w Sta-
nach Zjednoczonych, ale nie tylko, jak s¹dzê.

Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy rz¹d
polski rozwa¿a równie¿ jakieœ dodatkowe instru-
menty regulacyjne na rynku finansowym, które
by ogranicza³y do minimum ryzyko powtórzenia
siê sytuacji kryzysowej, która na szczêœcie nie
mia³a miejsca w naszym kraju, ale jesteœmy czê-
œci¹, mo¿na powiedzieæ, naczyñ po³¹czonych i za-
wsze mo¿e siê ona zdarzyæ.

Jak wiemy, ta sprawa wywo³a³a w œrodowisku
bankowym ogromne napiêcie i kontrakcje. Ostat-
nie spotkanie elity finansowej œwiata w Davos by-
³o po raz pierwszy niejako forum ostrego zwarcia
miêdzy administracj¹ publiczn¹… Prezydent Sar-
kozy równie¿ bardzo twardo wypowiedzia³ siê
w tej sprawie. Chcia³bym poznaæ stanowisko na-
szego rz¹du. To siê wi¹¿e z t¹ ustaw¹, dlatego ¿e
faktycznie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, pytanie zosta³o zadane.
(Senator Jan Wyrowiñski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Pan senator Banaœ, proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym prosiæ pana ministra o wyjaœnienie

dwóch kwestii. Pierwsza jest doœæ oczywista, ale
nie pad³o to ani w czasie przedstawiania sprawo-
zdania przeze mnie, ani przez pana senatora spra-
wozdawcê. Chodzi mi o zakres czasowy dzia³ania
tej ustawy.

Drugie pytanie. Zechcia³by pan minister wy-
jaœniæ Wysokiej Izbie zapis w art. 14 ust. 11. Zapis
ten mówi o tym, ¿e Rada Ministrów mo¿e wyraziæ
zgodê na inne ni¿ przewidziany w ust. 10 tryby
zbywania akcji. To jest niejako w opozycji do tego,
o czym dyskutowaliœmy przy okazji zg³aszania
wniosku mniejszoœci. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mo¿e zacznê od ostatniego pytania, czyli pyta-

nia o regulacjê, która jest przewidziana w ust. 11.
Ona rzeczywiœcie wprost siê wi¹¿e z poprzednim
ustêpem, z ust. 10, do którego – z tego, co rozu-
miem – pan senator zg³osi³ wniosek mniejszoœci.
Przypomnê, ¿e ust. 10 mówi o tym, ¿e minister
jest zobowi¹zany do sprzeda¿y przejêtej wczeœniej
instytucji finansowej w drodze trybu publicznego
w ci¹gu trzech lat. Potem mo¿na to ewentualnie
przed³u¿aæ dwukrotnie za zgod¹ Rady Ministrów
o kolejne dwa lata. Wniosek mniejszoœci zawiera³
propozycjê, ¿eby to by³o piêæ lat i kolejne dwa lata.
Trzeba jednak pamiêtaæ o tym, ¿e tutaj mówi siê
o zbyciu w ramach trybu publicznego.

Tymczasem nastêpny ustêp, ustêp, o który py-
ta pan senator, mówi o innym trybie. Có¿ tu usta-
wodawca czy projektodawca ma na myœli? Rzecz
w tym, ¿e mo¿na oczywiœcie zbywaæ te akcje poza
trybem publicznym, na przyk³ad przez wniesienie
do innej instytucji finansowej. Mo¿na sobie wyob-
raziæ, ¿e je¿eli rzeczywiœcie bêdzie jakaœ dramaty-
czna sytuacja – z tego, co rozumiem, o to chodzi
we wniosku mniejszoœci – ewentualna sytuacja,
któr¹ przewiduje wniosek mniejszoœci, czyli de-
koniunktura, to wówczas minister czy Rada Mini-
strów mo¿e wyraziæ zgodê na inny tryb zbycia ak-
cji, na przyk³ad przez ich wniesienie do innej in-
stytucji finansowej, do banku pañstwowego,
mo¿na je te¿ zbyæ w innym trybie. Wówczas uni-
kamy równie¿ sytuacji – a chyba tego w³aœnie pan
senator Banaœ siê obawia – w której minister fi-
nansów bêdzie niejako przymuszony do tego, ¿e-
by sprzedaæ te akcje w sposób niekorzystny dla
Skarbu Pañstwa. Ust. 11 jest niejako dodatko-
wym, bym powiedzia³, wentylem bezpieczeñstwa,
¿eby minister finansów nie by³ w sytuacji przymu-
su, nie musia³ sprzedawaæ akcji w trybie publicz-
nym po niekorzystnej cenie. Projekt ustawy prze-
widuje, ¿e te regulacje bêd¹ obowi¹zywa³y do koñ-
ca tego roku, do 31 grudnia 2010 r. To jest wyraŸ-
nie wskazane w art. 24.

Jeœli chodzi o uwagi szczegó³owe dotycz¹ce try-
bu i harmonogramu, to pojawi³o siê to równie¿
w czasie pracy komisji. Myœmy zostali poproszeni
o przedstawienie harmonogramu i przes³aliœmy
go na rêce pana przewodnicz¹cego Kleiny. S¹
w nim wskazane kolejne etapy i czynnoœci.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie przez pier-
wsze trzy miesi¹ce, mniej wiêcej do po³owy maja,
by³y formu³owane te pisma, które ostatecznie zo-
sta³y przekazane Komisji, tak aby Komisja mia³a
u³atwione zadanie. Potem trzykrotnie byliœmy
proszeni o uszczegó³owienie tego wniosku. Przy
tym muszê powiedzieæ, ¿e ostatecznie Komisja nic
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nie zmieni³a w tym wniosku, nie doda³a nawet
przecinka. A wiêc to, ¿e to tak d³ugo trwa³o, nie
jest „zas³ug¹” polskiego rz¹du. Po prostu Komisja
trzykrotnie prosi³a nas o uzupe³nienie wniosku,
a ostatecznie nic nie wnios³a, nie zg³osi³a ¿adnego
zastrze¿enia do tego projektu.

Mogê powiedzieæ tak. Z jednej strony to, ¿e ta
ustawa pojawia siê dopiero teraz, ¿e ten proces le-
gislacyjny koñczy siê czy ma siê ku koñcowi w tej
chwili, jest to oczywiœcie jakaœ niedogodnoœæ.
Z drugiej jednak strony, o czym te¿ chcia³bym po-
wiedzieæ, gdyby wyst¹pi³a jakaœ potrzeba inge-
rencji Skarbu Pañstwa w celu ratowania banku,
to w takiej incydentalnej sprawie równie¿ musie-
libyœmy siê zwróciæ do Komisji Europejskiej
w zwi¹zku z udzieleniem pomocy publicznej.
Tymczasem w sytuacji, w której jest jasno powie-
dziane, z jakim kapita³em i w jakich warunkach
chcemy tego dokonaæ, Komisja dzia³a w niezwykle
krótkich terminach. Zatem z jednej strony chcie-
liœmy mieæ ogóln¹ regulacjê, która jest trudniej-
sza dla Komisji, jeœli chodzi o akceptacjê jako do-
zwolonej pomocy publicznej, z drugiej strony wie-
dzieliœmy, ¿e ten instrument, który ewentualnie
chcielibyœmy zastosowaæ, znajdzie stosunkowo
szybko akceptacjê na poziomie europejskim.

Znacznie trudniejsze jest pytanie pana senato-
ra Wyrowiñskiego. Rzecz w tym, ¿e rzeczywiœcie
dochodz¹ do nas… Oczywiœcie œledzimy to, co siê
dzieje równie¿ za oceanem, obserwujemy nastroje
na rynkach finansowych, a w szczególnoœci pro-
pozycje zmian czy kierunków zmian, jeœli chodzi
o regulacje instytucji finansowych. Polska jest je-
dnak, jak s¹dzê, w zupe³nie innej sytuacji. Przede
wszystkim trudno powiedzieæ, ¿e jakieœ instytucje
finansowe, które funkcjonuj¹ w Polsce, s¹, kolok-
wialnie mówi¹c, zbyt du¿e, ¿eby upaœæ. Z tym pro-
blemem, jak rozumiem, musia³y zmierzyæ siê Sta-
ny Zjednoczone i to popchnê³o je w takim kierun-
ku, ¿eby, niejako za wszelk¹ cenê, w koñcu
2008 r. ratowaæ te du¿e instytucje finansowe.

Myœlê, ¿e nasze stanowisko co do kierunków
zmian regulacji jest przede wszystkim artyku³o-
wane na poziomie europejskim. To na poziomie
europejskim Polska próbuje wp³yn¹æ na przysz³e
regulacje, które obejm¹ równie¿ nasze instytucje
finansowe. Zarówno Komisja Europejska, jak
i Rada Ecofin, kilkakrotnie wypowiada³y siê ju¿
w sprawie przysz³oœci architektury nadzoru fi-
nansowego.

Trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e, po pierwsze, polski
nadzór finansowy dzia³a³ do tej pory w sposób od-
powiedzialny, a zad³u¿enie polskich podmiotów
by³o stosunkowo umiarkowane, wskutek czego
ryzyko po stronie instytucji finansowych te¿ by³o
ograniczone. Po drugie, w tej chwili same regula-
cje, jeœli chodzi o regulacje krajowe, s¹ chyba wy-
starczaj¹ce. Jednak do koñca nie wiemy, w któ-

rym kierunku ostatecznie pójd¹ w szczególnoœci
te regulacje europejskie. Ale na pewno bêdziemy
mieli wp³yw na to, w jaki sposób zostan¹ one
ukszta³towane. Tak najbardziej ogólnie mogê od-
powiedzieæ na to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Widzê, ¿e zg³aszaj¹ siê pan senator Kieres i pan

senator Wyrowiñski.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, ta ustawa jest dobrym przy-

k³adem techniki legislacyjnej. Jednak poprosi³em
pana marsza³ka o wpisanie mnie na listê mówców
dlatego tak¿e, ¿e chcia³bym wyraziæ pewne w¹t-
pliwoœci, zw³aszcza jeœli chodzi o art. 14 o prze-
jmowaniu instytucji finansowych przez Skarb
Pañstwa. Zreszt¹ mówi³ ju¿ o nim senator Banaœ.
Proszê pozwoliæ mi zrozumieæ, w drodze zadawa-
nia pytañ i dziêki otrzymywanym kompetentnym
odpowiedziom pana ministra, filozofiê stoj¹c¹ za
tym artyku³em.

Jest tu mowa o przymusowym wykupie akcji,
który jest wynikiem decyzji Rady Ministrów, de-
cyzji wydawanej w trybie okreœlonym w kodeksie
postêpowania administracyjnego. Zabiorê tak¿e
w tej sprawie g³os: jest to jeden z nielicznych
w polskim ustawodawstwie przypadków, kiedy
Rada Ministrów wydaje decyzjê w trybie okreœlo-
nym w kodeksie postêpowania administracyjne-
go, ale z ograniczeniami stosowania k.p.a., co wy-
nika z ust. 5. Bo w ust. 5 s¹ trzy przypadki wy-
³¹czeñ stosowania k.p.a. w odniesieniu do tego
postêpowania, do tej decyzji Rady Ministrów.

Teraz bêdzie mowa o akcjonariuszach i przymu-
sowym wykupie akcji. Pierwsze pytanie: czy przy-
musowy wykup akcji od dotychczasowych akcjo-
nariuszy dotyczy wykupu wszystkich akcji, czy te¿
nie? W ust. 3 jest zapis: „akcjonariusze, których
akcje podlegaj¹ przymusowemu wykupowi”. To
oznacza³oby, ¿e s¹ tak¿e tacy akcjonariusze, któ-
rych akcje nie podlegaj¹ przymusowemu wykupo-
wi – czy dobrze myœlê? – zw³aszcza ¿e w ust. 4 mo-
wa jest z kolei o akcjonariuszach mniejszoœcio-
wych, którzy zachowuj¹ wszystkie uprawnienia
z akcji do dnia uiszczenia ca³ej sumy wykupu.

Przepraszam, ¿e zadajê takie specjalistyczne
pytania, one pewnie powinny paœæ na posiedze-
niu komisji, ale nie jestem jej cz³onkiem, a sprawa
budzi w¹tpliwoœci, przynajmniej moje. Nie jestem
specjalist¹ z zakresu prawa bankowego czy dzia-
³alnoœci ubezpieczeniowej, niemniej jednak chy-
ba tacy ludzie jak ja, a jest ich wielu, powinni mieæ
jasnoœæ w tej kwestii.

Co do k.p.a., to jeszcze zabiorê g³os, ale ju¿ pod-
czas debaty. Bardzo dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wyrowiñski, bardzo proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:

Mam jeszcze pytanie do pana ministra. Chodzi
mi o ustawê p³ynnoœciow¹, któr¹ przyjêliœmy na
pocz¹tku ubieg³ego roku. Czy którakolwiek z in-
stytucji finansowych w Polsce skorzysta³a z do-
brodziejstw tej ustawy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Ostatnie pytanie jest najpro-

stsze. Nie, do tej pory ¿adna instytucja nie chcia³a
skorzystaæ z tej ustawy. Ale ja uwa¿am, ¿e to dob-
rze. To nie znaczy, ¿e ustawa jest z³a, tylko ¿e pol-
skie instytucje finansowe s¹ w stosunkowo do-
brej sytuacji finansowej.

Teraz odpowiem na pytanie o art. 14. Panie Se-
natorze, jeœli chodzi o ust. 4, to… No, rzeczywiœcie
pan senator bardzo rzetelnie przeanalizowa³ ten
artyku³, ust. 4 w szczególnoœci. Otó¿ jest ju¿ zg³o-
szona poprawka, któr¹ my jako rz¹d popieramy,
dotycz¹ca wykreœlenia s³owa „mniejszoœciowi”,
tak aby zapis dotyczy³ wszystkich akcjonariuszy.
I rzeczywiœcie ta intencja spotka³a siê z naszym
zrozumieniem, popieramy tê zmianê.

Mo¿e przypomnê jeszcze tê dyskusjê, która
odby³a siê podczas prac komisji, bo ta decyzja
dotyczy – i tu nawi¹¿ê niejako do wczeœniejszego
pytania pana senatora – oczywiœcie tylko spó³ek
akcyjnych, a nie na przyk³ad towarzystw ubez-
pieczeñ wzajemnych czy banków spó³dzielczych,
bo tam po prostu nie ma akcji. Tym instytucjom
pañstwo mo¿e pomagaæ w inny sposób, na przy-
k³ad poprzez po¿yczki podporz¹dkowane czy ob-
ligacje, ale nie poprzez zwiêkszenie kapita³u, bo
takiej mo¿liwoœci prawnej po prostu tam nie ma.
Tu zaœ w ust. 1 mówi siê o przymusowym wyku-
pie akcji od dotychczasowych akcjonariuszy,
a wiêc w domniemaniu: od wszystkich akcjona-
riuszy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.

Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym powinny byæ sk³adane do mar-
sza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Hen-
ryka WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w ramach dyskusji odnieœæ siê kró-

tko do propozycji poprawki mniejszoœci, która za-
k³ada³a wyd³u¿enie okresu zbycia przejêtych ka-
pita³ów instytucji finansowych. Myœlê, ¿e w trak-
cie debaty wszyscy mogli sobie uœwiadomiæ, ¿e
w ustawie jest zawarta delegacja dla Rady Mini-
strów daj¹ca jej mo¿liwoœæ wyd³u¿enia tego trzy-
letniego okresu o kolejne dwa lata. Sprawa ta by³a
ju¿ przedmiotem refleksji na posiedzeniu komisji.
I teraz nie wydaje siê, by w obecnej sytuacji finan-
sów by³a koniecznoœæ wyd³u¿ania tego okresu je-
szcze bardziej, ni¿ to zapisano w ustawie z delega-
cj¹ dla Rady Ministrów.

Rzeczywiœcie, czas, w jakim obradowano nad t¹
ustaw¹, musi budziæ w¹tpliwoœci. To prowadzi do
tego, ¿eby w przysz³oœci zwracaæ wiêksz¹ uwagê
na rezerwowanie czasu niezbêdnego na notyfika-
cjê projektów wa¿nych ustaw, takich, które wy-
magaj¹ szybkiej œcie¿ki legislacyjnej. Pragnê
zwróciæ uwagê na to, ¿e Komisja Europejska za-
koñczy³a ten proces dopiero w dniu 22 grudnia
2009 r., a wiêc od momentu z³o¿enia projektu
w dniu 16 lutego 2009 r. do 22 grudnia 2009 r. by³
okres oczekiwania na rozstrzygniêcie Komisji Eu-
ropejskiej. Jest to czas niezwykle d³ugi, a w wy-
padku tego rodzaju aktu prawnego oczywiœcie
zbyt d³ugi.

Proszê pañstwa, Wysoka Izbo, chcia³bym po-
dzieliæ siê tak¹ refleksj¹: dziœ oczywiœcie stan fi-
nansów publicznych, a przede wszystkim stan-
ding instytucji finansowych, jest tak dobry, ¿e nie
zak³adamy, by trzeba by³o korzystaæ z dobro-
dziejstw tej ustawy. Jest ona mimo wszystko nie-
zwykle wa¿nym aktem prawnym i odegra³a swoj¹
najwa¿niejsz¹ rolê nie dziœ, mam takie g³êbokie
przekonanie, ale wtedy, gdy rz¹d nad ni¹ praco-
wa³ i gdy j¹ kierowa³ do Sejmu. Wtedy by³ czas,
gdy na œwiatowych rynkach finansowych szala³
g³êboki kryzys, kiedy odczuwaliœmy to zagro¿e-
nie, w kraju panowa³ wielki niepokój, i kiedy w sy-
stemie bankowym brak³o pieni¹dza. A zabrak³o
pieni¹dza z tego wzglêdu, ¿e podwa¿one zosta³o
zaufanie na rynkach bankowych. Oczywiœcie
w skali œwiatowej to zaufanie, mo¿na powiedzieæ,
leg³o w gruzach. Banki, te o dobrym standingu,
zamo¿ne, bogate, nie chcia³y po¿yczaæ tym, które
by³y zagro¿one, oczywiœcie maj¹c na wzglêdzie
w³asny interes i bezpieczeñstwo w³asnych fundu-
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szy. Ten brak zaufania dociera³ do naszego syste-
mu bankowego, tak mocno przecie¿ powi¹zanego
zw³aszcza z systemem bankowym Europy, choæ
nie tylko, bo przecie¿ tak¿e z tym w Stanach Zje-
dnoczonych. I wówczas tak¿e mieliœmy deficyt po-
da¿y pieni¹dza na rynku miêdzybankowym, ak-
cja kredytowa bardzo mocno wystopowa³a. I takie
dzia³ania rz¹du w pakiecie antykryzysowym, jak
w³aœnie ten projekt ustawy, nawi¹zuj¹cy przecie¿
do s³ynnego planu Paulsona, co do istoty rzeczy,
jak podniesienie poziomu gwarancji depozytów
osób fizycznych, dokapitalizowanie Banku Go-
spodarstwa Krajowego, w tamtym czasie, na po-
cz¹tku minionego roku, wywar³y, w przekonaniu
nie tylko moim, ale i analityków, obserwatorów
rynku i, co wa¿niejsze, uczestników rynków fi-
nansowych, niezwykle wa¿ny i pozytywny wp³yw
na kszta³t rynku bankowego.

Dlatego, podkreœlaj¹c w³aœnie ten efekt socjo-
logiczny, który jest niezwykle wa¿ny w relacjach
miêdzy uczestnikami rynków finansowych, pole-
gaj¹cy na wzbudzeniu wzajemnego zaufania, od-
budowaniu wzajemnego zaufania przez œwiado-
moœæ, ¿e pañstwo nie jest biernym obserwatorem
zjawisk zachodz¹cych na rynku finansowym, ale
¿e ma instrumenty, wolê polityczn¹ i zdolnoœæ fi-
nansow¹ do ingerencji w ten rynek, aby zapewniæ
jego stabilizacjê, bo to zas³uguje na podkreœlenie,
trzeba dodaæ, ¿e czas na podejmowanie tej usta-
wy, jak wszyscy mamy œwiadomoœæ, ju¿ min¹³.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona

Kieresa.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Udzielaj¹c wsparcia tej ustawie i jej inicjato-

rom, chcê zwróciæ uwagê na kilka bardzo wa¿-
nych kwestii, które ju¿ pojawiaj¹ siê w dysku-
sjach w œrodowiskach specjalistów, tak¿e kon-
stytucjonalistów, a które maj¹ przede wszystkim
walor z zakresu nauk prawnych, p³aszczyzny
prawnej. W tym czuj¹ siê kompetentny, dlatego
zabieram g³os.

Pierwsza kwestia: czy ta ustawa nie narusza
konstytucji, a zw³aszcza zasady wolnoœci gospo-
darczej. W moim przekonaniu – nie, art. 22 konsty-
tucji stanowi bowiem wyraŸnie, ¿e niew¹tpliwie
poddane re¿imowi tej ustawy s¹ instytucje finan-
sowe, jak banki czy instytucje ubezpieczeniowe.

Otó¿ wolnoœæ gospodarcza, która jest zarówno
zasad¹, jak i prawem podmiotowym, jak powie-

dzia³ w jednym ze swoich wyroków z 2004 r. Try-
buna³ Konstytucyjny, mo¿e byæ w Polsce ograni-
czona, ale na tle art. 22 polskiej konstytucji,
w którym mowa, ¿e tê wolnoœæ gospodarcz¹ mo¿-
na ograniczaæ przy spe³nieniu kumulatywnym,
czyli jednoczesnym zajœciu dwóch przes³anek,
mianowicie ustawowo – mamy wiêc ustawê – i do
tego ze wzglêdu na ochronê wa¿nych interesów
publicznych. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sytuacje re-
gulowane przez tê ustawê dotycz¹ kwestii miesz-
cz¹cych siê w treœci pojêcia „wa¿ny interes publi-
czny”. Chodzi bowiem o ochronê interesów publi-
cznych, w tym zw³aszcza o ochronê interesu pañ-
stwa, w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ instytucji finan-
sowych. Nie s¹dzê wiêc, ¿eby pojawiaj¹ce siê za-
strze¿enia natury konstytucyjnej mog³y byæ
uwzglêdniane w ewentualnych przysz³ych rozwa-
¿aniach na ten temat. Nie mówiê tu o p³aszczyŸ-
nie, w jakiej te rozwa¿ania mog¹ mieæ miejsce.

I kwestia druga, te¿ natury konstytucyjnej, to
znaczy gwarancja ochrony praw i wolnoœci oby-
watelskich. Tego dotyczy³y moje pytania, które
zadawa³em i panom senatorom sprawozdawcom,
i panu ministrowi, mianowicie chodzi o art. 14
i ten przymusowy wykup, przymusowe przejmo-
wanie przez Skarb Pañstwa akcji dotychczaso-
wych akcjonariuszy. Ja zwróci³em uwagê, ¿e sy-
tuacja regulowana przez tê ustawê, kiedy decyzje
wydaje Rada Ministrów… Rada Ministrów wydaje
oczywiœcie mnóstwo ró¿nego rodzaju decyzji,
w tym wypadku wyraŸnie jednak jest mowa, ¿e
chodzi o postêpowanie administracyjne przed or-
ganem administracji publicznej. A jak jest postê-
powanie, to s¹ tak¿e strony, bo jest kodeks postê-
powania administracyjnego. I s¹ trzy sytuacje wy-
³¹czaj¹ce stosowanie kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego przed Rad¹ Ministrów, która po-
dejmuje decyzje o przejêciu instytucji finansowej.
Chodzi o wy³¹czenie udzia³u stron, a stron¹ mo¿e
byæ nie tylko, co siê wydaje oczywiste, sama insty-
tucja finansowa, której akcje s¹ przymusowo wy-
kupywane, ale tak¿e akcjonariusze. Tutaj nie ma
w¹tpliwoœci. I trudno by³oby sobie wyobraziæ, ¿e
na przyk³ad tysi¹ce akcjonariuszy, zw³aszcza ma-
j¹cych akcje na okaziciela, powinno mieæ zagwa-
rantowan¹ mo¿liwoœæ wystêpowania jako strona
czy na prawach strony w postêpowaniu przed Ra-
d¹ Ministrów, która by powinna w takiej sytuacji,
w pewnych przypadkach, zarz¹dzaæ publiczn¹
rozprawê, czy generalnie – rozprawê. To jest oczy-
wiste. I tutaj nie ma w¹tpliwoœci.

Kwestie trzecia i czwarta s¹ ju¿ bardziej skom-
plikowane. Wy³¹cza siê mianowicie stosowanie
art. 127 § 3, czyli mo¿liwoœæ sk³adania wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ja w zasadzie po-
dzielam to rozwi¹zanie w zwi¹zku z wy³¹czeniem
tak¿e art. 130 § 2. Oznacza to mianowicie, co zre-
szt¹ wprost wynika z ustawy, ¿e decyzj¹ Rady Mi-
nistrów nadaje siê rygor natychmiastowej wyko-
nalnoœci. Jak rygor natychmiastowej wykonalno-
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œci, to wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, bo
w tym wypadku nie przys³uguje odwo³anie od de-
cyzji Rady Ministrów, dlatego ¿e to jest organ cen-
tralny. Zgodnie z ogóln¹ zasad¹, od decyzji samo-
rz¹dowych kolegiów odwo³awczych i organów cen-
tralnych nie przys³uguje odwo³anie, tylko wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, a póŸniej skarga
do wojewódzkiego i naczelnego s¹du administra-
cyjnego. Po co to mówiê? Zwracam pañstwu uwa-
gê, ¿e z jednej strony mamy tutaj, bez w¹tpienia,
ograniczenie praw i wolnoœci obywatelskich w za-
kresie postêpowania administracyjnego, z drugiej
zaœ ta ustawa nie wy³¹cza jednak tej fundamental-
nej gwarancji odnosz¹cej siê do udzia³u obywatela
w postêpowaniach, procedurach administracyj-
nych, zwi¹zanych z ochron¹ jego praw i wolnoœci
obywatelskich przy za³atwianiu tych spraw indy-
widualnych, nie wy³¹cza mianowicie mo¿liwoœci
z³o¿enia skargi do wojewódzkiego i naczelnego
s¹du administracyjnego. Dlatego te¿, je¿eli bêdzie-
my pytani – mo¿e to moje wyst¹pienie ma w pew-
nym stopniu charakter dydaktyczny, ale to musi
byæ tutaj powiedziane, te kwestie musz¹ byæ tutaj
poruszone, jak powiedzia³em, ze wzglêdu na poja-
wiaj¹ce siê pytania i w¹tpliwoœci – to broñmy tej
ustawy, miêdzy innymi wskazuj¹c na to, ¿e jest
ona, tak powiem, konstytucyjna z punktu widze-
nia art. 22 konstytucji, a tak¿e z punktu widzenia
konstytucyjnych zasad dotycz¹cych obywatela,
zw³aszcza podstawowej zasady prawa obywatela
do s¹du. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Wyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nale¿a³oby sobie ¿yczyæ, aby ta ustawa nigdy

nie musia³a byæ stosowana, i odpukaæ w niemalo-
wane, aby tak siê sta³o. Chcia³bym przy okazji na-
szej dyskusji, równie¿ w zwi¹zku z tymi kontro-
wersjami dotycz¹cymi przed³u¿aj¹cego siê proce-
su legislacyjnego, spojrzeæ na to nieco inaczej.
Mianowicie, i tak rzeczywiœcie siê sta³o, dopiero
22 grudnia Komisja Europejska notyfikowa³a, ¿e
nie ma zastrze¿eñ. Myœlê, i¿ to by³ jeden z takich
wskaŸników dobrej oceny polskiej gospodarki,
dlatego ¿e komisja mia³a inne wa¿ne, konkretne,
pojedyncze przypadki, tak jak mówi³ pan mini-
ster, które trzeba by³o rozpatrywaæ w tempie nad-
zwyczajnym, ekspresowym, a tu nie by³o potrzeb-
ne takie tempo. Oni wiedzieli ju¿, jak siê w Polsce
sprawy maj¹, i s¹dzê, ¿e trudno o lepszy dowód na
to, jak wysok¹ ocen¹ cieszy³a siê nasza gospodar-

ka na podstawie w³aœnie tego opóŸnienia. Tak ¿e
jest to powód, jak s¹dzê, do zadowolenia.

Druga sprawa, st¹d zreszt¹ by³o moje pytanie
do pana ministra. Jak pañstwo pamiêtacie, mówi³
o tym równie¿ pan senator WoŸniak, ten zestaw
ustaw antykryzysowych by³ znacznie szerszy,
prawda? Najpierw by³a ta pierwsza, dotycz¹ca
podniesienia poziomu gwarancji depozytów do
50 tysiêcy euro – teraz s¹ ju¿, jak wiemy, zapowie-
dzi, ¿e to ma byæ podniesione do 100 tysiêcy euro.
Potem by³a ta ustawa p³ynnoœciowa, potem by³a
ustawa o gwarancjach i porêczeniach itd., itd. I to
te¿ jest dowód na to, ¿e kryzys nas nie dotkn¹³
w takim stopniu, jak niektórzy oczekiwali. Skala
korzystania z tych ustaw jest naprawdê nik³a, i to
te¿ warto mieæ na uwadze.

I ostatnia, Panie Marsza³ku, moja uwaga
w zwi¹zku z nasz¹ debat¹. Otó¿ tam, gdzie trzeba
by³o stosowaæ ostr¹ interwencjê pañstwa – a by³o
to w pañstwach najbogatszych – skala tej inge-
rencji, skala wykupu tych niebezpiecznych akty-
wów, by³a naprawdê ogromna. W tej chwili mówi
siê o 3 bilionach dolarów z pieniêdzy podatnika,
które posz³y – na ca³ym œwiecie oczywiœcie – na za-
pobie¿enie katastrofie. W samych Stanach Zje-
dnoczonych, jak wiemy, to by³o oko³o 1 biliona do-
larów, 800 miliardów, ale tam jeszcze ca³y czas
narasta ten rachunek. Tak ¿e ta bezprecedenso-
wa akcja, która wzbudzi³a oczywiœcie ró¿ne emo-
cje, w szczególnoœci wœród samych bezpoœrednio
zainteresowanych, to znaczy bankowców, którzy
w momencie, kiedy po tym ciosie podnieœli siê
z pomoc¹ pañstwa i ju¿ w zasadzie s¹ gotowi do
walki, jakby zapomnieli o tym, co siê sta³o. I w tej
chwili, jak siê œledzi na przyk³ad debatê w Davos
czy debatê, która by³a konsekwencj¹ wyst¹pienia
prezydenta Obamy i pakietu Volckera dotycz¹ce-
go œciœlejszych regulacji finansowych, widaæ wy-
raŸnie, ¿e panowie s¹ ju¿ w dobrym nastroju, pra-
wda? Nic siê nie sta³o, idziemy do przodu. Tak, jak
s¹dzê, do koñca byæ nie mo¿e, i tego musimy rów-
nie¿ w naszym kraju byæ œwiadomi. Dziêkujê, Pa-
nie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Kar-

czewski i Muchacki z³o¿yli swoje przemówienia do
protoko³u*.

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
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w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu oraz Protoko³u
do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia
9 wrzeœnia 2009 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 760,
asprawozdaniakomisjiwdrukachnr760A i760B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych, pana senatora Paw³a Klimowicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie!
Przedstawiam opiniê senackiej Komisji Spraw

Zagranicznych, której posiedzenie mia³o miejsce
26 stycznia 2010 r., a dotyczy³o ratyfikacji Kon-
wencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Króle-
stwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
oraz Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych
w Warszawie dnia 9 wrzeœnia 2009 r.

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagrani-
cznych oraz Ministerstwa Finansów zaprezento-
wali nam swoj¹ opiniê do tej ustawy. Celem pol-
skiej polityki podatkowej w odniesieniu do umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania jest uje-
dnolicenie metody unikania podwójnego opodat-
kowania stosowanej w umowach miêdzynarodo-
wych, zawieranych przez Polskê z pañstwami
cz³onkowskimi Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Niniejsza konwencja wraz z protoko³em do niej
ma zast¹piæ aktualnie obowi¹zu¹c¹ w stosunkach
polsko-norweskich umowê miêdzy rz¹dem PRL
a rz¹dem Królestwa Norwegii o unikaniu podwój-
nego opodatkowania i zapobie¿eniu uchylaniu siê
od opodatkowania w zakresie podatku od dochodu
i maj¹tku, podpisan¹ w Oslo dnia 24 maja 1977 r.

Rozwi¹zania zastosowane w konwencji s¹
oparte na modelowej konwencji OECD w sprawie
podatku od dochodu i maj¹tku. Zawarcie kon-
wencji jest jednoczeœnie wyrazem woli stworzenia
przez jej strony korzystnych warunków dla dwu-
stronnych stosunków gospodarczych, Norwegia
bowiem jest dla Polski wa¿nym partnerem han-
dlowym, a wejœcie w ¿ycie konwencji, dostosowa-
nej do aktualnej polityki podatkowej, stworzy ra-
my traktatowe dla dalszego rozwoju wzajemnych
inwestycji. Ponadto, przewidziane konwencj¹
rozszerzenie klauzuli wymiany informacji podat-
kowej stanowi wa¿ne narzêdzie dla organów po-
datkowych, które bêd¹ mog³y uzyskaæ informacje
niezbêdne do prawid³owego okreœlenia podstawy
opodatkowania.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, takich
ustaw ostatnio mieliœmy kilka. Podczas obrad
senackiej Komisji Spraw Zagranicznych nie by³o
¿adnych w¹tpliwoœci, nie by³o nawet pytañ, i je-
dnomyœlnie przyjêliœmy pozytywn¹ opiniê do tej
ustawy.

Jeszcze dodam tylko, ¿e ustawa sk³ada siê
z dwóch artyku³ów. Art. 1 mówi o tym, ¿e wyra¿a
siê zgodê na dokonanie przez prezydenta RP raty-
fikacji konwencji, a art. 2 o tym, i¿ ustawa wcho-
dzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni od dnia og³o-
szenia. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê Komisji Bud¿e-

tu i Finansów Publicznych, pana senatora Anto-
niego Motyczkê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Antoni Motyczka:

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie.
Przypad³ mi zaszczyt przedstawienia sprawo-

zdania Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
na temat tej ustawy.

Niniejsza konwencja ma zastosowanie do po-
datków od dochodów pobieranych na rzecz uma-
wiaj¹cego siê pañstwa i jego jednostek terytorial-
nych lub organów w³adzy lokalnej bez wzglêdu na
sposób ich pobierania. Do obecnie istniej¹cych
podatków, których dotyczy niniejsza konwencja,
ze strony Polski nale¿¹ w szczególnoœci podatek
od dochodów od osób fizycznych oraz podatek do-
chodowy od osób prawnych. Ze strony pañstwa
norweskiego – podatek od ogólnego dochodu, po-
datek od dochodu od osób fizycznych, specjalny
podatek od dochodów z produkcji ropy naftowej,
podatek potr¹cany u Ÿród³a od dywidendy oraz
podatek od wynagrodzenia wyp³acanego arty-
stom i sportowcom niebêd¹cym rezydentami Nor-
wegii.

Szanowni Pañstwo, Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych wnosi o przyjêcie tej ustawy bez
poprawek. Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pyta-
nie? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê bardzo.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mini-
ster spraw zagranicznych oraz minister finansów.
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Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du? Panowie Ministrowie? Dziê-
kujê. Nie widzê chêci.

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad. Czy s¹ takie pytania?

Pan senator Leon Kieres. Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Mam pytanie do obydwóch panów ministrów.
Otrzyma³em dzisiaj faks podpisany przez pana Ja-
nusza Maciejewicza, przewodnicz¹cego Rady Kra-
jowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarnoœæ”, w sprawie ratyfikacji tej konwencji,
w zwi¹zku z wykonywaniem przez polskich mary-
narzy pracy na pok³adzie statku morskiego zareje-
strowanego w Norweskim Miêdzynarodowym Re-
jestrze Statków NIS. Marynarze zrzeszeni w Krajo-
wej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ
„Solidarnoœæ” pisz¹, ¿e ratyfikacja tej konwencji
znacz¹co pogorszy ich sytuacjê podatkow¹. Przy-
toczê: z chwil¹ wprowadzenia w ¿ycie konwencji
otrzymane wynagrodzenie netto za pracê na stat-
kach NIS marynarza zamieszka³ego w Polsce uleg-
nie obni¿eniu o 18–32%. Czy panom jest znane to
wyst¹pienie? Jeœli tak, to jaki jest, Panie Ministrze,
stosunek rz¹du do tego wyst¹pienia?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziêkujê, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja tak¿e mam pytanie. Panie Ministrze, jakie s¹
stawki podatkowe w Norwegii?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Muszê przy-
znaæ, ¿e na pytanie pana marsza³ka nie znam od-
powiedzi. Byæ mo¿e pan dyrektor, który tu ze mn¹
przyszed³, wesprze mnie w tej sprawie.

Jeœli zaœ chodzi o pytanie pana senatora Kiere-
sa, to powiem, ¿e rzeczywiœcie po parafowaniu tej
umowy w 2007 r. i po podpisaniu jej we wrzeœniu
2009 r. pojawi³y siê pytania i w¹tpliwoœci w³aœnie
ze strony œrodowisk marynarskich, jeœli chodzi
o art. 15 tej konwencji. On mówi o tym, ¿e mary-
narze, którzy s¹ zatrudnieni na statku morskim
zarejestrowanym w Norweskim Miêdzynarodo-
wym Rejestrze Statków… To znaczy, wynagrodze-
nie tych marynarzy podlega opodatkowaniu
w kraju rezydencji, czyli w tym wypadku w Polsce.

Jaki jest kontekst tego, bo tu trzeba troszkê sze-
rzej na to spojrzeæ. Norwegia usi³uje wprowadzaæ
takie rozwi¹zania tak¿e w innych umowach miê-
dzynarodowych. Jeœli chodzi o korespondencjê
w³aœnie ze œrodowiskami marynarzy, to oni wska-
zywali, ¿e znajduj¹ siê w innej sytuacji ni¿ mary-
narze pochodz¹cy na przyk³ad z Ukrainy czy z in-
nych krajów. Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e Nor-
wegowie wprowadzaj¹ tego typu zapisy tak¿e
w innych swoich umowach czy konwencjach
o unikaniu podwójnego opodatkowania, wiêc
chyba tak do koñca nie mo¿na siê z tym argu-
mentem zgodziæ. Tak naprawdê powinniœmy po-
równaæ sytuacjê marynarzy, którzy pracuj¹ na
statkach zarejestrowanych w tym rejestrze, z sy-
tuacj¹ marynarzy, którzy pracuj¹ na statkach
p³ywaj¹cych pod polsk¹ bander¹. I powiem, ¿e ich
sytuacja jest identyczna, to znaczy, obowi¹zek
podatkowy ci¹¿¹cy na marynarzach, którzy pra-
cuj¹ pod polsk¹ bander¹, i na tych, którzy pracuj¹
na statkach zarejestrowanych w tym rejestrze, s¹
identyczne. A wiêc trudno, ¿ebyœmy negocjuj¹c tê
umowê jeszcze w 2007 r., nie przyjêli takiej propo-
zycji, bo w ten sposób sugerowalibyœmy, ¿e mary-
narze, którzy pracuj¹ na statkach zarejestrowa-
nych w tym rejestrze, powinni korzystaæ z, ¿e tak
powiem, lepszego re¿imu podatkowego ni¿ mary-
narze, którzy pracuj¹ pod polsk¹ bander¹. W ta-
kiej sytuacji my byœmy niejako wypychali tych
marynarzy z polskich statków, tak ¿eby pracowali
na statkach zarejestrowanych w tym rejestrze.
I to dlatego myœmy przystali na to rozwi¹zanie
proponowane przez stronê norwesk¹. Uwa¿amy,
¿e przede wszystkim powinniœmy dbaæ o to, ¿eby
wiêcej statków by³o rejestrowanych pod polsk¹
bander¹. Dlatego, miêdzy innymi, wyst¹piliœmy
do Komisji Europejskiej o to, ¿eby nam zatwier-
dzi³a taki specjalny system dogodnego opodatko-
wania armatorów, tak zwany podatek tona¿owy.
Ostatecznie w grudniu uzyskaliœmy pozytywn¹
opiniê i bêdziemy nad tym procedowaæ. Chodzi po
prostu o to, ¿eby wiêcej marynarzy pracowa³o pod
polsk¹ bander¹, a nie ¿ebyœmy, ze wzglêdu na re-
¿im podatkowy, wypychali tych marynarzy do in-
nych rejestrów. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kazimierz Kleina, potem pan sena-

tor Klimowicz.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, przedstawiciele zwi¹zków za-
wodowych czy marynarze, którzy p³ywaj¹ pod
norwesk¹ bander¹, mówi¹ o tym problemie opo-
datkowania wynagrodzeñ, jakie otrzymaj¹, we-
d³ug stawek polskich, tych, które obowi¹zuj¹
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w Polsce. Czy to oznacza, ¿e wczeœniej, przed pod-
pisaniem tej umowy z Norwegi¹ o zapobieganiu
podwójnego opodatkowania, polscy marynarze
p³acili podatki tylko w Norwegii, czy w ogóle, ¿e
tak powiem, byli zwolnieni z podatków, i w Polsce,
i w Norwegii? Czy ta nowa sytuacja wprowadza
jakby dodatkowe, wiêksze obci¹¿enia w stosunku
do tego, co by³o wczeœniej?

Jeœli chodzi o to, co powiedzia³ pan minister, ¿e
powinniœmy d¹¿yæ do tego, aby marynarze polscy
p³ywali pod polsk¹ bander¹, to oczywiœcie w sen-
sie politycznym zgadzamy siê z tym. Ale wydaje
siê, ¿e w praktyce – i tu bêdzie kwestia dla pana –
jest to chyba trudne zadanie, bo to, ilu marynarzy
bêdzie p³ywa³o pod polsk¹ bander¹, zale¿y od te-
go, ile w ogóle bêdzie w Polsce statków. Niestety,
na razie tych statków pod polsk¹ bander¹ jest nie-
wiele i nawet wprowadzenie ustawy o podatku to-
na¿owym, jak siê wydaje, nie zmieni radykalnie
tej sytuacji. Zdecydowana wiêkszoœæ marynarzy
bêdzie p³ywa³a pod obcymi banderami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W nawi¹zaniu do pytania senatora Kleiny,

chcia³bym dopytaæ, dlaczego tak ma³o statków
p³ywa pod polsk¹ bander¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Maciej Grabowski: Mo¿na, Panie Marsza³ku?
Tak?)

Panie Ministrze, proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Panowie Senatorowie, jeœli chodzi o dotychcza-
sowy re¿im podatkowy, któremu podlegali mary-
narze pracuj¹cy na statkach zarejestrowanych
w norweskim miêdzynarodowym rejestrze, to rze-
czywiœcie jest tak, ¿e oni korzystaj¹ z ogólnej nor-
my zawartej w umowie z 1977 r., a wiêc z tak zwa-
nego wy³¹czenia z progresj¹, czyli z tego re¿imu,
który de facto obni¿a ich zobowi¹zanie podatko-
we. I st¹d w³aœnie te listy, w których wskazuje siê
na to, ¿e marynarze bêd¹ teraz w gorszej sytuacji
podatkowej – chodzi tu miêdzy innymi o ten faks,
o którym wspomnia³ pan senator Kieres. A wiêc

rzeczywiœcie, Panie Senatorze, jest tak, ¿e dotych-
czasowe unormowania, zawarte w umowie
z 1977 r. miêdzy Polsk¹ a Królestwem Norwegii,
s¹ korzystniejsze dla tych marynarzy, którzy pra-
cuj¹ na statkach zarejestrowanych w tym reje-
strze, w stosunku do tej konwencji, o której w tej
chwili mówimy. Ale ja wspomnia³em o tym podat-
ku tona¿owym. Moim zdaniem jest to element
oczywiœcie nie decyduj¹cy, ale niezbêdny do tego,
¿eby wiêcej statków p³ywa³o pod polsk¹ bander¹.
Rzecz jasna nie jest tak, ¿e wszystkie statki, które
s¹ w³asnoœci¹ armatorów polskich, p³ywaj¹ pod
polsk¹ bander¹, ale, jak s¹dzê, miêdzy innymi
w³aœnie ze wzglêdów podatkowych. No, je¿eli wie-
le pañstw ma znacznie bardziej korzystne opodat-
kowanie tego rodzaju dzia³alnoœci, to po prostu
polski armator równie¿ przenosi statki pod inne
bandery, ¿eby mieæ ni¿sze obci¹¿enie podatkowe.
Tak ¿e ja nie powiedzia³em, ¿e to jest ostatni ruch
w tym kierunku. Rzeczywiœcie prowadzimy dialog
z Ministerstwem Infrastruktury. D¹¿ymy do tego,
aby te warunki, równie¿ warunki podatkowe,
w których funkcjonuj¹ polscy armatorzy, by³y na
tyle korzystne, ¿eby tych statków pod polsk¹ ban-
der¹ by³o wiêcej. W tej chwili nie mogê powiedzieæ
o nastêpnych dzia³aniach, ale wspomnia³em o po-
datku tona¿owym. To jest przyk³ad kierunku,
w jakim pracujemy, ¿eby te warunki zmieniæ.

A w miêdzyczasie uzyska³em informacjê, o któ-
r¹ pyta³ pan marsza³ek. Mianowicie w Królestwie
Norwegii stawka CIT wynosi 28%, a stawka PIT
jest 0–47%, najwy¿sza wynosi 47%. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Kleina jeszcze zadaje pytanie.
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze króciutkie

pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, czyli wed³ug jakiej stawki byli
do tej pory opodatkowani polscy marynarze
w Norwegii? Po prostu jaka by³a stawka dotych-
czas? Rozumiem bowiem, ¿e teraz bêdzie normal-
ny system polski.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Panie Senatorze, znaczy by³a taka zasada: wy-
³¹czenie z progresj¹. To oznacza, ¿e w pewien spo-
sób ³¹czy³o siê dochody krajowe z dochodami,
które ktoœ uzyska³ w Królestwie Norwegii. Inaczej
mówi¹c, je¿eli ktoœ pracowa³ wy³¹cznie w Norwe-
gii, wówczas nie p³aci³ podatku w Polsce. A je¿eli
mia³ dochody w Polsce, to mu siê odpowiednio
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w stosunku do dochodów norweskich zwiêksza³a
stawka podatkowa w Polsce. Mówiê tak trochê ko-
lokwialnie, ale chodzi o zasadê. Czyli je¿eli mia³
wy³¹cznie dochody w Norwegii, to w Polsce ju¿ po-
datku nie p³aci³. A je¿eli mia³ dochody i w Polsce,
i w Norwegii, wówczas opodatkowanie dochodów
w Polsce mu siê odpowiednio zwiêksza³o w zwi¹z-
ku z dochodami, które mia³ w tym drugim kraju.

(Senator Kazimierz Kleina: A w Norwegii p³aci³
wtedy stawkê norwesk¹, je¿eli tylko tam zara-
bia³?)

W Norwegii obowi¹zek podatkowy wynika³
z ustaleñ norweskich. Oczywiœcie, tak.

Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na, pan minister
chcia³by zabraæ g³os w sprawie rejestrów, o któ-
rych ja nie powiedzia³em.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo! Chcia³bym
krótkosiê odnieœæ do zagadnienia zwi¹zanego
z miêdzynarodowym rejestrem statków. To jest
tak zwany drugi rejestr. To nie oznacza, ¿e statki
bêd¹ce w zarz¹dzie czy bêd¹ce w³asnoœci¹ arma-
tora norweskiego p³ywaj¹ pod norwesk¹ bander¹.
Te statki mog¹ p³ywaæ pod przeró¿nymi bandera-
mi. Dlatego czêœæ z pañstw zak³ada tak zwany
drugi rejestr statków, zreszt¹ g³ównie na ¿yczenie
w³aœnie zwi¹zków zawodowych tych krajów, aby
zrównaæ warunki pracy marynarzy na tych stat-
kach z warunkami pracy obowi¹zuj¹cymi na stat-
kach bêd¹cych pod bander¹ danego kraju. Proszê
pamiêtaæ, ¿e chodzi tu o równie wa¿ne w przypad-
ku gospodarki morskiej oraz ¿ycia i bezpieczeñ-
stwa marynarzy postanowienia. To nie odnosi siê
li tylko do podatków, ale przede wszystkim do wa-
runków bezpieczeñstwa statków. Nale¿y pamiê-
taæ o tym, ¿e w wielu krajach tak zwanych tanich
bander czy popularnych bander wymogi standar-
dów bezpieczeñstwa statków s¹ ni¿sze ni¿ w in-
nych krajach europejskich. St¹d te¿ istot¹ tego
drugiego rejestru jest wprawdzie zachowanie ta-
niej bandery, która de facto oznacza ulgi podatko-
we czy prostsze warunki podatkowe dla firmy, ale
tak¿e podniesienie standardów bezpieczeñstwa
oraz zrównanie warunków pracy marynarzy we
wszystkich aspektach – podatków, jak te¿ na
przyk³ad sk³adek emerytalnych i innych uzyski-
wanych œwiadczeñ – z tymi, które s¹ na statkach
bandery narodowej danego kraju. Krótko mó-
wi¹c, je¿eli zwi¹zek zawodowy chcia³by w sposób

pe³ny przedstawiæ, jakie regulacje stosowane
w tym wypadku s¹ korzystne lub niekorzystne dla
marynarzy, to powinien te¿ uzupe³niæ swoj¹ infor-
macjê dla Wysokiej Izby o dane zwi¹zane z czêœci¹
d³ugofalow¹, dotycz¹c¹ uzyskiwanych upra-
wnieñ emerytalnych i p³aconych sk³adek. Dopie-
ro wtedy rzeczywiœcie mo¿na by porównaæ, czy te
rozwi¹zania kompleksowo s¹ gorsze, s³absze, czy
te¿, w ca³ej perspektywie pracy marynarza, doce-
lowo zapewniaj¹ mu jednak lepsze warunki pracy
i p³acy. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ.

Dziêkujê bardzo
Otwieram dyskusjê.
I zapraszam pana marsza³ka do zabrania g³osu.

Senator Bogdan Borusewicz:

Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie!
Ta konwencja jest dobr¹ konwencj¹. Wprowa-

dza ona zasady OECD. Je¿eli chodzi o wynagro-
dzenia, to przyjmuje generaln¹ zasadê, ¿e p³aci
siê tam, gdzie siê pracuje, z wyj¹tkami. To znaczy
trzeba pracowaæ powy¿ej pewnej iloœci czasu
w danym miejscu. Taka jest generalna zasada.
Ale w art. 14 jest odejœcie od tej generalnej zasa-
dy. Dotyczy ono zatrudnionych w drugim reje-
strze. Bo faktycznie s¹ w Norwegii dwa rejestry.
Ale w tym drugim rejestrze, który okreœlany jest
skrótem NIS, w wiêkszoœci pracuj¹ marynarze
obcy, w tym cztery tysi¹ce marynarzy polskich.
Dotychczas stawka, któr¹ pobierano w Norwegii,
by³a zerowa. W sytuacji, kiedy by³a koniunktura
na rynku, kiedy potrzebowano marynarzy, kiedy
wprowadzano coraz wiêcej statków, kiedy budo-
wano te statki, to by³o korzystne dla Norwegii.
W czasie recesji strona norweska oczywiœcie za-
stanawia siê, w jaki sposób pozbyæ siê tego bala-
stu, bo, jak rozumiem, ma tak¿e problemy z za-
trudnieniem w³asnych marynarzy u siebie. I ja
rozumiem argumenty strony norweskiej, tylko
nie rozumiem, dlaczego strona polska przyjê³a te
warunki, to znaczy tê propozycjê. Jak jest kon-
wencja i s¹ negocjacje, to jest tak, ¿e dwie strony
negocjuj¹ i musz¹ przystaæ na zmianê warun-
ków. Jest oczywiste, ¿e naszych marynarzy pra-
cuj¹cych w tym drugim rejestrze statków raczej
obejmie stawka 32%, a nie 18%, czyli uzyskaj¹
oni znacznie mniejsze dochody. Tak wiêc zape-
wne czêœæ z nich po prostu dobrowolnie zrezyg-
nuje z tej pracy.

(Senator Janusz Rachoñ: Albo zamelduje siê
w Norwegii.)
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Stworzyliœmy czy tworzymy sobie pewien pro-
blem, którego mo¿na by³o unikn¹æ.

Ja naprawdê rozumiem, ¿e w tej sytuacji, jaka
w tej chwili jest, w zasadzie nie mamy ruchu. Kon-
wencjê musimy przyj¹æ. Odrzucenie jej by³oby
skandalem i zakwestionowaniem tego, co zrobili
negocjatorzy. Szkoda te¿, ¿e te sygna³y dotar³y do
nas tak póŸno, w zasadzie w momencie, kiedy ob-
radujemy w Senacie. Teraz nie mo¿na wprowa-
dziæ zmian, mo¿emy to przyj¹æ albo odrzuciæ. Ja
oczywiœcie nie wnoszê o odrzucenie, wnoszê
o przyjêcie. Je¿eliby sygna³ by³ wczeœniej, znacz-
nie wczeœniej, mo¿na by³oby coœ robiæ w czasie
negocjacji itd. Jednak ten sygna³ przyszed³ bar-
dzo póŸno. Niemniej uwa¿am, ¿e strona polska
pope³ni³a b³¹d, godz¹c siê na taki warunek. To
jest zdanie wtr¹cone w tym artykule, to widaæ. To
widaæ, bo to jest na koñcu itd., itd. Wiêc to jest
zrobione na zasadzie: „tak”, ale gdzieœ tam na
koñcu jest malutkie „nie” i okazuje siê, ¿e to two-
rzy problem.

Tyle chcia³bym powiedzieæ. Myœlê, ¿e minister
finansów bêdzie musia³ z t¹ sytuacj¹ siê uporaæ
i zastanowiæ siê, w jaki sposób rozwi¹zaæ ten pro-
blem, czy mo¿e rozwi¹zaæ go w inny sposób,
w naszym prawie wewnêtrznym. Zobaczymy, ja-
ki to bêdzie problem, mo¿e faktycznie moje oba-
wy i obawy czêœci senatorów s¹ na wyrost, mo¿e
nie bêdzie wielkiego problemu. Ale dotyczy to
oko³o czterech tysiêcy naszych marynarzy,
a w tej chwili na rynku pracy marynarzy tak¿e
jest recesja, po prostu statki stoj¹ na sznurkach,
armatorzy kombinuj¹, jak siê wycofywaæ z umów
na zakup statku, na zatrudnienie itd., itd. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie mia³em zamiaru zabieraæ g³osu, ale ze

wzglêdu na ten w³aœciwie e-mail, który, jak powie-
dzia³em, otrzyma³em dopiero dzisiaj, a który by³
nadany 2 lutego o godzinie 18.56, podnios³em ten
problem i to, jak s¹dzê, wywo³a³o debatê.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na dwie kwestie.
Po pierwsze, ten problem nie by³ omawiany na

posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Ÿle
siê sta³o, ¿e nie by³ omawiany. Gdyby nam zasyg-
nalizowano, ¿e s¹ tego rodzaju zastrze¿enia, to
myœlê, ¿e dzisiaj inaczej wygl¹da³aby sytuacja
w Wysokiej Izbie.

Po drugie, chcê nawi¹zaæ do wyst¹pienia pana
marsza³ka Borusewicza, który zwróci³ uwagê na
to, ¿e strona spo³eczna, w tym wypadku zwi¹zek
zawodowy, zbyt póŸno nas poinformowa³a. Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e tamta strona powinna to uczyniæ
o wiele wczeœniej. Mam tylko problem z interpreta-
cj¹ oœwiadczenia czy informacji zawartej w tym
piœmie do mnie skierowanym. Mianowicie jest tu-
taj taki akapit: „Wyra¿amy nasze oburzenie, ¿e tak
istotna sprawa jak zmiana sposobu opodatkowa-
nia polskich marynarzy pracuj¹cych na statkach
NIS pod bander¹ norwesk¹ nie zosta³a skonsulto-
wana przez zespó³ trójstronny do spraw ¿eglugi
i rybo³ówstwa morskiego lub na innym forum
z udzia³em strony zwi¹zkowej. Jest to zaprzeczenie
idei i jakimkolwiek zasadom dialogu spo³ecznego”.
To oznacza, ¿e po prostu tamta strona czuje siê
roz¿alona, powiem delikatnie, poniewa¿ nie wie-
dzia³a o pracach nad przygotowaniem tej konwen-
cji, jeœli dawaæ wiarê tym sformu³owaniom. Z obo-
wi¹zku i uczciwoœci pozwoli³em sobie zacytowaæ
tak¿e i tê informacjê, zawart¹ w skierowanym do
mnie piœmie. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Do protoko³u swoje przemówienia z³o¿yli pan

senator Bisztyga i pan senator Rachoñ*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków? Nie, bo wnios-
ków w³aœciwie nie by³o.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrywania
punktu czternastego oraz punktu piêtnastego
porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
³y w sprawie poszanowania Krzy¿a; drugie czyta-
nie projektu apelu o poszanowanie Krzy¿a.

Projekty zawarte s¹ odpowiednio w drukach
nr 748 i 721.

Projekt uchwa³y okolicznoœciowej zawartej
w druku nr 748 zosta³ wniesiony przez grupê se-
natorów. Sprawozdanie komisji w sprawie tego
projektu zawarte jest w druku nr 748O. Projekt
apelu zawarty w druku 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. Sprawozdanie to
zawarte jest w druku nr 721P.

48. posiedzenie Senatu w dniu 4 lutego 2010 r.
112 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii…

(senator B. Borusewicz)

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji senatora Piotra Zientarskiego o przedsta-
wienie wspólnego sprawozdania komisji zawarte-
go w druku nr 748O…

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku,
wniosek formalny przewodnicz¹cego klubu.)

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Tak jest, wniosek for-
malny.)

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Pozwalam sobie z³o¿yæ wniosek formalny,

opieraj¹c go na przepisie art. 84b ust. 4, w zwi¹z-
ku z art. 48 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Senatu,
sprowadzaj¹cy siê do tego, i¿ proszê pana mar-
sza³ka, aby ponownie skorzysta³ z treœci przepi-
su szczególnego, który jest stosowany w tego ro-
dzaju postêpowaniu, zawartego w art. 84b ust. 4,
który mówi, ¿e do czasu przyst¹pienia przez Se-
nat do g³osowania marsza³ek Senatu mo¿e,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
skierowaæ sprawozdanie ponownie do komisji
w celu poprawienia go.

Ja zdajê sobie sprawê z tego, Panie Marsza³ku,
Wysoka Izbo, ¿e z tego rodzaju procedury ju¿ raz
skorzystaliœmy. Przepis, na który siê powo³ujê, nie
okreœla, ile razy mo¿na skorzystaæ z tej procedury,
ile razy pan marsza³ek w sytuacjach w¹tpliwych
mo¿e przyj¹æ ten nadzwyczajny tryb uzupe³nienia
sprawozdania. Ale sytuacja jest tak, ¿e s¹ ku temu
podstawy. Aby nie byæ go³os³ownym, chcê powo³aæ
siê na treœæ pisma z 3 lutego 2010 r. Biura Legisla-
cyjnego Kancelarii Senatu, w którym to piœmie jest
bardzo wyraŸnie stwierdzone miêdzy innymi: „Pra-
ce komisji – bêd¹ce wynikiem tego ponownego
skierowania – wznowione zosta³y 13 stycznia
2010 r. Jako materia³ wyjœciowy do dalszych prac
jednog³oœnie – podkreœlam: jednog³oœnie – zosta³a
przyjêta treœæ projektu uchwa³y opracowana przez
zespó³ senatorów”. „Jednog³oœnie zosta³a”…
I wówczas pojawi³y siê poprawki do tego tekstu je-
dnog³oœnie przyjêtego w g³osowaniu. Proszê wyba-
czyæ, ¿e bêdê wymienia³ nazwiska. Pojawi³a siê po-
prawka – tak to rozumiem – czy tekst, mo¿na by
powiedzieæ, pana senatora Abgarowicza, pojawi³a
siê poprawka pana senatora Bendera, ale ten przy-
jêty tekst wyjœciowy by³ ju¿ tekstem przeg³osowa-
nym. I w tym tekœcie znajdowa³ siê akapit, który
pozwolê sobie zacytowaæ: „Senat Rzeczypospolitej
Polskiej odnosi siê krytycznie do wyroku Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka kwestionuj¹ce-
go podstawy prawne obecnoœci krzy¿y w klasach
szkolnych we W³oszech”. W sprawozdaniu koñco-
wym, mimo ¿e, jak mówiê, wczeœniej zosta³o to
przyjête w g³osowaniu, ten element siê nie znalaz³.

Dlatego te¿ ca³oœciowe sprawozdanie, w mojej oce-
nie, powinno zawieraæ ten przyjêty tekst oraz po-
prawki, które siê pojawi³y, a wynika to jednoznacz-
nie z zapisów regulaminu, na które siê powo³ujê
i które mówi¹, co powinno znaleŸæ siê w sprawo-
zdaniu. I aby powiedzieæ jeszcze o zasadnoœci…

(Rozmowy na sali)
Jeœli bêdê móg³ mówiæ, to…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo proszê.)
Aby powiedzieæ o zasadnoœci tego mojego rozu-

mowania, chcê powo³aæ siê na stenogram komisji,
w którym czytam: „Poddajê pod g³osowanie projekt
przygotowany przez zespó³ redakcyjny. Kto jest za
przyjêciem tego projektu? (10) Kto jest przeciw?
Nikt. Projekt jest przyjêty.” I wówczas przy tym tek-
œcie przyjêtym przez komisjê pojawiaj¹ siê popraw-
ki. Dlatego powinno byæ zestawienie trzech ele-
mentów, które dopiero zostan¹ zaakceptowane
przez Izbê w takim kszta³cie, jaki uzyska wiêkszoœæ
podczas g³osowaniu w tej Izbie. Jednak w moim
przekonaniu wypad³ – proszê wybaczyæ takie sfor-
mu³owanie – jeden istotny element tekstu, który
nie znalaz³ siê w sprawozdaniu.

A odnosz¹c siê do momentu zg³oszenia wniosku
formalnego, jeszcze raz powo³ujê siê na treœæ przepi-
suart. 84b,wktórymnieokreœla siê czasu,kiedy ten
wniosek mo¿e byæ z³o¿ony: „Do czasu przyst¹pienia
przez Senat do g³osowania Marsza³ek Senatu mo-
¿e…” A wiêc w ka¿dym czasie mo¿na taki wniosek
zg³osiæ. Ja go zg³aszam, Wysoki Senacie, po to, aby
doprowadziæ do spokojnej dyskusji, aby unikn¹æ ta-
kiej sytuacji, ¿ebêdziemypodnosiækwestieprocedu-
ralne, zaciemniaj¹c jakby istotê sprawy. I taki by³ cel
zg³oszenia tego wniosku. A o tym, jaki kszta³t przy-
jmie projekt uchwa³y, zadecyduje w g³osowaniu Wy-
soka Izba. Jeszcze raz powtarzam: Regulamin Sena-
tu nie okreœla terminu zg³oszenia takiego wniosku,
mo¿na go zg³osiæ w ka¿dym czasie. Zg³aszam go na
pocz¹tku tej debaty, aby, jak jeszcze raz mówiê,
unikn¹ædywagacji proceduralnych,któreniew¹tpli-
wie pojawi¹ siê tutaj ju¿ przy sk³adaniu sprawozdañ
przez poszczególnych panów senatorów.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy jest wniosek przeciwny?
(Oklaski)
Wniosku przeciwnego nie ma.
Wobec tego zarz¹dzam posiedzenie komisji.
Mamy ju¿ bardzo przykre doœwiadczenia z tymi

dwiema ustawami, wiêc wola³bym, ¿eby to stano-
wisko zosta³o jednak ujednolicone.

(G³os z sali: To mo¿e niech pan marsza³ek jesz-
cze zaproponuje, ¿ebyœmy te dwa punkty, apel
i uchwa³ê, rozpatrywali oddzielnie.)

Dlaczego? Nie, dajmy sobie spokój z formaliz-
mami, to nie ma po prostu sensu. W ¿yciu tego nie
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uchwalimy, je¿eli w tym momencie bêdziemy tak
to formalizowali. (Oklaski)

Tak ¿e ju¿ zapowiadam…
(Senator Mariusz Witczak: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:

Mam pytanie, Panie Marsza³ku. Czy jest to zgo-
dne z Regulaminem Senatu?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Tak, marsza³ek mo¿e odes³aæ do komisji…
(Senator Piotr Zientarski: W ka¿dym czasie.)
…w ka¿dym czasie przed rozpoczêciem g³oso-

wania.
(Senator Mariusz Witczak: A czy pan marsza³ek

móg³by zacytowaæ stosowne przepisy regulami-
nu? Bêdê bardzo wdziêczny.)

(Senator Piotr Zientarski: By³o to cytowane.)
Tak, to ju¿ by³o cytowane. Tutaj nie ma prze-

szkód.
(Senator Mariusz Witczak: Dziêkujê bardzo.)
Chcia³bym, ¿ebyœmy mogli wreszcie przyst¹piæ

do g³osowania i podjêli ostateczn¹ decyzjê. Je¿eli
poœwiêcimy to wszystko wnioskom formalnym, to
po prostu oszalejemy.

Proszê bardzo, komunikat.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Jeszcze komunikat. Uprzejmie informujê, ¿e
posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich odbêdzie siê 4 lutego trzy-
dzieœci minut po og³oszeniu przerwy w obradach
Senatu w sali nr 217. Dziêkujê.

(Senator Henryk WoŸniak: Do kiedy przerwa?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Godzinna przerwa, czyli do 11.45.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 44
do godziny 12 minut 00)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Mo¿emy wznowiæ obrady.
(Rozmowy na sali)
Jest godzina 11.59, to poczekamy jeszcze chwi-

leczkê na spóŸnialskich.
(G³os z sali: Jeszcze nie ma druków.)

Szanowni Pañstwo, ze wzglêdu na brak druków
przerwa w obradach zostaje przed³u¿ona do go-
dziny 13.00.

Zarz¹dzam przerwê do godziny 13.00.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00
do godziny 13 minut 00)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Szanowni Pañstwo, podobno mamy jeszcze
chwilê opóŸnienia.

(G³os z sali: Jeszcze dziesiêæ minut.)
Dziesiêæ minut.
Przed³u¿amy przerwê do godziny 13.12.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Pani Mar-

sza³ek, mo¿e jakieœ dyktando zrobimy?)
Tak, mo¿e zrobimy dyktando, jak podpowiada-

j¹ koledzy.
Przerwa do godziny 13.12.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 02
do godziny 13 minut 12)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Minê³a godzina 13.12.
Wznawiam obrady.
Powracamy do ³¹cznego rozpatrywania pun-

któw czternastego oraz piêtnastego porz¹dku
obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie poszanowania Krzy¿a, druk nr 748; drugie
czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzy¿a,
druk nr 721.

Bardzo proszê, pan senator Zaj¹c.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym zg³osiæ wniosek formalny o zmianê

sposobu przeprowadzenia obrad, dyskusji i prze-
prowadzenia g³osowania… zw³aszcza chodzi mi
o tê ostatni¹ czêœæ, bo wniosek sprowadza siê do
tego, aby w pierwszej kolejnoœci g³osowaæ nad
drukiem nr 721, dotycz¹cym apelu o poszanowa-
nie Krzy¿a. W dalszej kolejnoœci chodzi mi o te
kwestie wynikaj¹ce ze sprawozdania, to, co w tej
chwili rozpatrujemy ³¹cznie. Czyli nie kwestionu-
jê samego ³¹cznego ich rozpatrywania, chodzi mi
tylko o sposób g³osowania, o to, aby w pierwszej
kolejnoœci g³osowaæ nad drukiem nr 721. To jest
sprawozdanie komisji, przyjête jednolicie – choæ
oczywiœcie s¹ tam poprawki, które s¹ ró¿nie oce-
niane… W ka¿dym razie chodzi o to, ¿eby nad tym
g³osowaæ w pierwszej kolejnoœci, a dopiero w dru-
giej kolejnoœci nad spraw¹ z czternastego punktu
porz¹dku obrad.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
To jest wniosek formalny.
Czy jest wniosek przeciwny w tej sprawie?
Bardzo proszê, pan senator Rocki.

Senator Marek Rocki:

Tak. Zg³aszam wniosek przeciwny, czyli o za-
chowanie takiego porz¹dku, jaki by³ wczeœniej
ustalony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

W tej sytuacji jesteœmy zobowi¹zani g³osowaæ
nad t¹ propozycj¹.

Za moment bêdziemy nad tym g³osowaæ, ale
najpierw chcia³abym poprosiæ o kartê. Przepra-
szam, mog³abym prosiæ o kartê?

Chwila technicznej przerwy.
(Senator Marek Rocki: Czy mogê prosiæ o piêæ

minut przerwy?)
(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Ale po co?)
(SenatorDorotaArciszewska-Mielewczyk: Poco?)
(G³os z sali: Zosta³o zarz¹dzone g³osowanie.)
(G³os z sali: S¹ g³osy przeciwne…)
(Senator Ryszard Bender: Zosta³o zarz¹dzone

g³osowanie. Pani Marsza³ek, proszê siê ws³uchaæ
w nasz g³os.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pani
marsza³ek zarz¹dzi³a g³osowanie.)

(Senator Ryszard Bender: …zarz¹dzone g³oso-
wanie.)

Panie i Panowie Senatorowie, g³osujemy teraz
nad wnioskiem pana senatora Stanis³awa Zaj¹ca
o zmianê kolejnoœci g³osowania, nad tym, czy pa-
nie i panowie senatorowie s¹ za tym, aby zmieniæ
kolejnoœæ g³osowania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za tym, aby zmie-

niæ kolejnoœæ g³osowania?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzyma³ siê od g³osu?
Czy pañstwo ju¿ g³osowali?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 77 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

41 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 1)

W zwi¹zku z tym zachowujemy tê kolejnoœæ,
która zosta³a tu przedstawiona. Wniosek nie uzy-
ska³ akceptacji wiêkszoœci.

Dziêkujê bardzo.
Przypominam pañstwu senatorom, ¿e przed

przerw¹ w obradach marsza³ek Senatu ponownie
skierowa³ projekt uchwa³y zawarty w druku
nr 748 do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w celu
przygotowania poprawionego sprawozdania. Po-
prawione sprawozdanie znajduje siê w druku
nr 748P.

Projekt apelu zawarty w druku nr 721 marsza-
³ek Senatu na czterdziestym szóstym posiedzeniu
ponownie skierowa³ do Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji w celu przygotowania poprawionego
sprawozdania i znajduje siê ono w druku nr 721P.

Proszê teraz pana Piotra Zientarskiego, spra-
wozdawcê Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji, zawartego w druku nr 748P.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komi-

sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji mam
zaszczyt przedstawiæ projekt uchwa³y w sprawie
poszanowania Krzy¿a oraz poinformowaæ szano-
wn¹ Izbê, ¿e komisje na wspólnym posiedzeniu
w dniu 4 lutego ponownie rozpatrzy³y projekt
uchwa³y oraz zg³oszone do niego wnioski i wiêk-
szoœci¹ g³osów zadecydowa³y, ¿e wnosz¹ o przyjê-
cie projektu uchwa³y w sprawie poszanowania
Krzy¿a, zawartego w druku nr 748, bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To wszystko. Tak? Dziêkujê bardzo.
Proszê teraz uprzejmie sprawozdawcê mniej-

szoœci Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana sena-
tora marsza³ka Zbigniewa Romaszewskiego,
o przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji,
który znajd¹ pañstwo w druku nr 748P.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mniejszoœæ po³¹czonych komisji, Komisji Usta-

wodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji…

(G³os z sali: Prosimy g³oœniej.)
W³aœnie coœ mi tu nie dzia³a. Ju¿ dzia³a. Dob-

rze. To mo¿e bli¿ej sobie przysunê.
…zg³osi³a w³aœciwie dwie istotne zmiany do

tekstu przed³o¿onego przez pana senatora Abga-
rowicza. Jedna z nich dotyczy akapitu drugiego,
w³¹czenia akapitu drugiego, a druga to dodanie,
na koñcu, akapitu dotycz¹cego naszego stosun-
ku do orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasburgu.
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Poniewa¿ przedstawiamy teksty jednolite, po-
zwolê sobie odczytaæ ca³y tekst, który zosta³
przed³o¿ony przez mniejszoœæ.

(Rozmowy na sali)
„Wobec tocz¹cej siê debaty…”
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

o powstrzymanie siê od rozmów.)
„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.
(nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej
wyra¿a zaniepokojenie decyzjami, które wspiera-
j¹c postawy nietolerancji wobec symboli religij-
nych, godz¹ w wolnoœæ wyznania, lekcewa¿¹ pra-
wa i uczucia ludzi wierz¹cych 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 przynios³o
Europie regu³ê poszanowania praw jednostki
oraz zasady równoœci, wolnoœci i tolerancji, towa-
rzyszy Polsce we wszystkich wa¿nych momen-
tach jej dziejów. W czasach trudnych, podczas
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 przeciwko komukolwiek wy-
mierzony i nie mo¿e byæ tak traktowany. Krzy¿
jest symbolem uniwersalnych wartoœci. To znak
solidarnoœci z ka¿dym cz³owiekiem, bez wzglêdu
na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tym-
czasem negowanie jego uniwersalnoœci zbiega siê
z nasilaj¹c¹ siê we wspó³czesnym œwiecie fal¹
przeœladowañ chrzeœcijan.

Wszelkie próby zakazu umieszczania Krzy¿a
w szko³ach, szpitalach, urzêdach i przestrzeni
publicznej w Polsce musz¹ byæ poczytane za go-
dz¹ce w wolnoœæ sumienia i wyznania, nasz¹ tra-
dycjê, pamiêæ i dumê narodow¹.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do
pe³nego poszanowania wolnoœci sumienia i religii
oraz systemu wartoœci stanowi¹cych wspólne
dziedzictwo Europy.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziw¹
przykroœci¹ konstatuje, ¿e kontynuacja tej linii
orzeczniczej wspierania przez Europejski Trybu-
na³ Praw Cz³owieka w Strasburgu nietolerancji

symboli religijnych mo¿e spowodowaæ koniecz-
noœæ rozwa¿enia przez Polskê celowoœci pozosta-
wania w jego jurysdykcji.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski».” Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Uprzejmie proszê pana senatora Stanis³awa

Piotrowicza, sprawozdawcê Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, o przedstawienie poprawionego spra-
wozdania komisji zawartego w druku nr 721P.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Pragnê przypomnieæ historiê, jaka wi¹¿e siê

z wypracowaniem druku nr 721P, dlatego ¿e dla
wielu z pañstwa ta sytuacja mo¿e byæ nader
skomplikowana i niezrozumia³a.

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 podczas
pierwszego czytania. Komisje na wspólnych po-
siedzeniach w dniach 15 i 16 grudnia 2009 r. pod-
czas pierwszego czytania rozpatrzy³y przedsta-
wiony przez wnioskodawcê projekt apelu, zawar-
ty w druku nr 721, i wnios³y do niego poprawki
polegaj¹ce na zmianie tytu³u projektu, w nastêp-
stwie czego otrzyma³ on brzmienie: „Uchwa³a Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej wzywaj¹ca do po-
szanowania Krzy¿a”, oraz na nadaniu nowego
brzmienia ca³emu projektowi.

Podczas posiedzenia plenarnego Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w dniu 17 grudnia 2009 r.
pojawi³a siê potrzeba modyfikacji projektu i mar-
sza³ek Senatu, korzystaj¹c ze swych uprawnieñ,
na podstawie art. 84b ust. 4 Regulaminu Senatu
ponownie skierowa³ projekt do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w celu przygotowania przez nie
poprawionego sprawozdania.

W przerwie w obradach po³¹czone komisje
wprowadzi³y dwie poprawki do druku nr 721O.
Pierwsza polega na zast¹pieniu w akapicie pier-
wszym wyrazu „zobligowany” wyrazami „kieruj¹c
siê”, a druga polega na dodaniu po akapicie
czwartym akapitu w nastêpuj¹cym brzmieniu:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziw¹
przykroœci¹ konstatuje, ¿e kontynuacja tej linii
orzeczniczej wspierania przez Europejski Trybu-
na³ Praw Cz³owieka w Strasburgu nietolerancji
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symboli religijnych mo¿e spowodowaæ koniecz-
noœæ rozwa¿enia przez Polskê, a tak¿e inne kraje
Europy, celowoœci pozostawania w jego jurysdyk-
cji”. Takie sprawozdanie zosta³o zawarte w druku
nr 721P.

Ostatecznie, po tych modyfikacjach, projekt
uchwa³y zawarty w druku nr 721P, przyjêty na
po³¹czonym posiedzeniu komisji w dniu 17 gru-
dnia 2009 r., brzmi nastêpuj¹co.

„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
wzywaj¹ca do poszanowania Krzy¿a.

Kieruj¹c siê ogólnoludzkimi wartoœciami,
a szczególnie chrzeœcijañskim dziedzictwem Na-
rodu Polskiego, odwo³uj¹c siê do najlepszych tra-
dycji I i II Rzeczypospolitej, wype³niaj¹c obo-
wi¹zek przekazania przysz³ym pokoleniom wszy-
stkiego tego, co z ponadtysi¹cletniego dorobku
polskiej tradycji s³u¿enia prawdzie, wolnoœci i so-
lidarnoœci najcenniejsze, realizuj¹c konstytucyj-
n¹ zasadê, i¿ ka¿dy jest zobowi¹zany szanowaæ
wolnoœci i prawa innych i nikogo nie wolno zmu-
szaæ do czynienia tego, czego prawo mu nie naka-
zuje, œwiadomy potrzeby wspó³dzia³ania ze wszy-
stkimi ludŸmi dobrej woli, Senat Rzeczypospolitej
Polskiej wzywa do poszanowania Krzy¿a.

Przypominamy, ¿e krzy¿, znak wiary chrzeœci-
jañskiej, jest zarazem œwiadectwem, jak i symbo-
lem praw ka¿dej istoty ludzkiej do ¿ycia, wolnoœci
i godnoœci. Nie jest przeciwko komukolwiek wy-
mierzony i nie mo¿e byæ tak traktowany. Krzy¿
jest oznak¹ uniwersalnych wartoœci w demokra-
tycznym spo³eczeñstwie obywatelskim. To znak
solidarnoœci z ka¿dym cz³owiekiem, bez wzglêdu
na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Tym-
czasem negowanie jego uniwersalnoœci zbiega siê
z nasilaj¹c¹ siê we wspó³czesnym œwiecie fal¹
przeœladowañ chrzeœcijan.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga siê re-
spektowania zasady tolerancji i obrony uniwer-
salnych praw cz³owieka do prawdy, wolnoœci,
sprawiedliwoœci i mi³oœci w wymiarze zarówno re-
ligijnym, jak i œwieckim.

Nie do pogodzenia z t¹ zasad¹ jest wyrok Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu z dnia 3 listopada 2009 r. zabraniaj¹cy wiesza-
nia krzy¿a w szko³ach publicznych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej z prawdziw¹
przykroœci¹ konstatuje, ¿e kontynuacja tej linii
orzeczniczej wspierania przez Europejski Try-
buna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu nietoleran-
cji symboli religijnych mo¿e spowodowaæ konie-
cznoœæ rozwa¿enia przez Polskê, a tak¿e inne
kraje Europy, celowoœci pozostawania w jego ju-
rysdykcji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa instytu-
cje Rady Europy do pe³nego poszanowania wolno-
œci sumienia i religii oraz systemu wartoœci stano-
wi¹cych wspólne dziedzictwo Europy.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowymRzeczypospolitej Polskiej «MonitorPolski».”

Przypominam, ¿e jest to tekst przyjêty przez po-
³¹czone komisje, Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komi-
sjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, w dniu
17 grudnia 2009 r. i rekomendowany Wysokiej Izbie
do przyjêcia. Serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I ja bardzo dziêkujê.
Panie i Panowie Senatorowie, obecnie mog¹

pañstwo senatorowie zg³aszaæ pytania trwaj¹ce
nie d³u¿ej ni¿ minutê – podkreœlam: pytania – do
sprawozdawców komisji, do sprawozdawcy
mniejszoœci komisji oraz do wnioskodawców.

Wnioskodawcy projektu uchwa³y zawartego
w druku nr 748 upowa¿nili do ich reprezentowa-
nia pana senatora £ukasza Abgarowicza.

Wnioskodawc¹ apelu z druku nr 721 by³ pan
senator Piotr £ukasz Andrzejewski.

Wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu
uchwa³y zg³osi³ senator Ryszard Bender.

Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do sprawo-
zdawców?

Pan senator Cimoszewicz.
Panie Senatorze, uprzejmie proszê o wskazanie

osoby, któr¹ pragnie pan zapytaæ.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Mam do senatora Romaszewskiego i senatora

Piotrowicza to samo pytanie, zwi¹zane z fragmen-
tem wspólnym dla obu proponowanych tekstów,
gdzie mówi siê o ewentualnej koniecznoœci rozwa-
¿enia przez Polskê celowoœci pozostawania w ju-
rysdykcji trybuna³u strasburskiego. Z uwagi na
fakt, ¿e ta jurysdykcja dotyczy wszystkich pañstw
stron europejskiej konwencji o prawach i wolno-
œciach zasadniczych z 1950 r. – konwencji, do któ-
rej przynale¿noœæ sprawia, ¿e pañstwo jest tak¿e
cz³onkiem Rady Europy, konwencji, która jest
traktowana w Unii Europejskiej jako jeden z mier-
ników wype³niania tak zwanych kryteriów kopen-
haskich, które spe³niaæ musz¹ wszystkie pañstwa
nale¿¹ce do Unii Europejskiej – pytam: czy frag-
ment proponowanego przez panów tekstu nale¿y
interpretowaæ jako zapowiedŸ gotowoœci wyst¹pie-
nia Polski z Rady Europy, organizacji, do której po-
za Bia³orusi¹ nale¿¹ wszystkie pañstwa europej-
skie, a tak¿e z Unii Europejskiej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê za pytanie.
Proszê uprzejmie pana marsza³ka Romaszew-

skiego, potem pana senatora Piotrowicza, o od-
powiedŸ.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Osobiœcie nie s¹dzê, a¿eby sprawy musia³y
zajœæ a¿ tak daleko. S¹dzê, ¿e jest to po prostu ewi-
dentny b³¹d ze strony trybuna³u. I to jest dok³a-
dnie to, o czym piszemy. To znaczy, ¿e wspieranie
dzia³añ nietolerancyjnych nie jest tym, czemu po-
œwiêcona jest Europejska Konwencja Praw Cz³o-
wieka. I to oznacza, ¿e je¿eli linia nietolerancji bê-
dzie kontynuowana i wspierana, to rzeczywiœcie
sens tego wszystkiego zaczyna byæ dyskusyjny.
My to tak rozumiemy. I dlatego wyra¿enie dezap-
robaty dla tego faktu jest, w moim przekonaniu,
bardzo istotne. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora

Stanis³awa Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie!
Ja równie¿ nie widzê ¿adnej sprzecznoœci. Proszê
zwróciæ uwagê na uwarunkowanie. Je¿eli bêdzie
mia³a miejsce kontynuacja tej linii orzeczniczej,
a wiêc je¿eli rzeczywiœcie nie bêd¹ przestrzegane
prawa cz³owieka, je¿eli nie bêdzie przestrzegana
wolnoœæ sumienia i wyznania – podstawowe zasa-
dy, to wtedy mo¿na bêdzie rozwa¿aæ drastyczne
œrodki. Myœlê, ¿e nikt z nas w tym kierunku nie
zmierza, nikt z nas nie oczekuje tego, ¿e przyjdzie
taki czas, ¿e trzeba bêdzie to zrealizowaæ. Ale je¿eli
s¹ ranione podstawowe wolnoœci cz³owieka, to
musi byæ zdecydowana i ostra riposta. Trzeba za-
znaczyæ, ¿e nie ma przyzwolenia na ³amanie praw
cz³owieka, podstawowych praw cz³owieka, do
wolnoœci, sumienia i wyznania. I tak rozumiem
ten zapis. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Bender.
Do kogo bêdzie skierowane pañskie pytanie?

Senator Ryszard Bender:

Do pana sprawozdawcy, senatora Piotrowicza.
Ja chcê zapytaæ, czy nie móg³by pan odpowie-

dzieæ panu senatorowi Cimoszewiczowi, ¿e nie
wszystkie konwencje s¹ przyjmowane przez
wszystkie kraje. Polska te¿ nie wszystkie kon-
wencje przyjê³a. A w tej konwencji z 1950 r. jest
mowa o tym…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest pyta-
nie, Panie Senatorze?)

Tak, pytanie, czy pan senator mo¿e to powie-
dzieæ.

W art. 65 jest wyraŸnie powiedziane, ¿e po piê-
ciu latach przynale¿noœci, przy zachowaniu sze-
œciomiesiêcznego okresu wypowiedzenia, mo¿na
odejœæ od tej konwencji, pozostaj¹c przy tym
cz³onkiem Rady Europy. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja bardzo prosi³bym o staranne odró¿nianie
etapu pytañ od etapu dyskusji, bo jak bêdziemy
krzy¿owaæ nasze opinie na temat…

(Senator Ryszard Bender: Nie, no co pan chce
krzy¿owaæ?)

Panie Senatorze, proszê o odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Zapewne pan senator ma racjê. Wszystko, co
nale¿a³o na ten temat powiedzieæ, pan senator ju¿
powiedzia³. Ja podzielam tê opiniê. Ale myœlê, ¿e
od zapowiedzi, mocno uwarunkowanej, do jej rze-
czywistej realizacji odleg³oœæ czasowa jest dosyæ
du¿a, i mam nadziejê, ¿e byæ mo¿e nigdy nie sta-
niemy wobec takiego problemu. Ja chcê ¿ywiæ ta-
k¹ nadziejê. I w³aœnie po to, ¿eby tego nie czyniæ,
jest to ostrze¿enie w uchwale: tak nie mo¿na,
w tym kierunku iœæ nie mo¿na. I myœlê, ¿e tego ro-
dzaju ostrze¿enie spowoduje w³aœciwy zwrot, ¿e
rzeczywiœcie nikt nie bêdzie godzi³ w nasze prawa,
podstawowe wolnoœci, w wolnoœæ s³owa i wyzna-
nia. I tak to pojmujê. Nie jako intencjê, jako wolê
do wyst¹pienia z jakichkolwiek organizacji –
wrêcz przeciwnie, jako wolê trwania w nich, ale
pod warunkiem, ¿e podstawowe prawa cz³owieka
bêd¹ przez nie uszanowane. Tak rozumiem ten
zapis. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, nie widzê wiêcej chêtnych do

zadawania pytañ. Dziêkujê Wysokiej Izbie.
Otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e pan senator Czes³aw Ryszka z³o-

¿y³ wyst¹pienie do protoko³u*, tak?
Wobec tego zapraszam pana senatora Do-

brzyñskiego. Proszê bardzo.
(SenatorRyszardBender:Czy ja jestemzapisany?)
Jest pan na trzecim miejscu, Panie Profesorze,

na podium.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam o wymogach regulaminowych,

znanych ju¿ ca³ej Wysokiej Izbie.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Sprawa, która jest przedmiotem dzisiejszej

dyskusji, kwestia usuwania krzy¿y z miejsc pub-
licznych, jest dla nas, Polaków, szczególnie zna-
mienna i symboliczna. Nasz naród ma prawo czuæ
siê szczególnie odpowiedzialny za obronê tradycji
i wartoœci chrzeœcijañskich w Europie.

Historia naszej pañstwowoœci przecie¿ œciœle
³¹czy siê z przyjêciem chrztu, a to¿samoœæ naro-
dowa z przywi¹zaniem do wiary katolickiej. Próby
oddzielenia tych wartoœci zawsze wi¹za³y siê z tra-
gicznymi kartami naszej historii – gwa³tem, prze-
moc¹ i zastraszeniem. Tak by³o w czasie zaborów,
okupacji, a ze szczególnym nasileniem w okresie
PRL. Nakaz zdjêcia krzy¿a by³ jednym z przejawów
agresji, towarzyszy³ mu podstêp, szanta¿ albo
nieskrywany zamiar odarcia z godnoœci cz³onków
Koœcio³a. W tym kontekœcie wyrok Europejskiego
Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu jako ¿y-
wo przypomina ponure lata piêædziesi¹te ubieg³e-
go wieku, gdy¿ komunistyczne w³adze wyda³y
otwart¹ wojnê krzy¿om w polskich instytucjach
publicznych. W tej sytuacji nie mo¿emy milczeæ
i pokornie znosiæ pó³prawd i k³amstw na temat
krzy¿a, wiary i wolnoœci religijnej.

Rozpatrywany projekt, zg³oszony przez senato-
ra Abgarowicza, a popierany, jak rozumiem, przez
komisjê i przez czêœæ Senatu i Platformy Obywa-
telskiej, jest projektem, który nie ma wiele wspól-
nego z poszanowaniem krzy¿a.

Panie Marsza³ku, chcia³bym przedstawiæ swoje
przemyœlenia w sposób jasny, aby pañstwo lepiej
odebrali to, co mówi³em o braku poszanowania
krzy¿a. Otó¿ osoby wierz¹ce maj¹ prawo swobo-
dnego wyznawania swoich przekonañ religijnych,
szczególnie w sytuacji, gdy stanowi¹ zdecydowa-
n¹ wiêkszoœæ obywateli. Ojczyzna jest przecie¿
domem, który projektuje siê i urz¹dza wed³ug
w³asnego uznania. I nie chodzi tu tylko o liczebn¹
przewagê katolików, ale w ogóle o mo¿liwoœæ wy-
znawania w³asnej religii. Co do obecnoœci krzy¿a
w klasach, pragnê przypomnieæ, ¿e rozporz¹dze-
nie ministra edukacji z 1992 r. mówi o mo¿liwoœci
zawieszenia krzy¿a w salach lekcyjnych, co nale¿y
rozumieæ jako uprawnienie. Uprawnienie to ma
s³u¿yæ upodmiotowieniu rodziców, dzieci i nau-
czycieli. Jego wprowadzenie by³o powrotem do
normalnoœci po doœwiadczeniach komunistycz-
nych. Polska konstytucja w art. 53 wprost mówi
o prawie do wyra¿ania przekonañ religijnych
w sferze publicznej, a bez w¹tpienia ma wy¿sz¹
rangê prawn¹ ni¿ Europejska Konwencja Praw
Cz³owieka. Mo¿na zatem odwróciæ pytanie i zasta-
nowiæ siê, czy je¿eli rodzic za¿¹da zawieszenia
w klasie krzy¿a, dyrektor szko³y bêdzie móg³ od-
mówiæ.

Wspomniana przeze mnie konwencja opiera
siê na zasadzie proporcjonalnych ograniczeñ

praw i wolnoœci, czyli na balansowaniu kolidu-
j¹cych wartoœci i interesów. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
jedna osoba bierze wszystko, a inni musz¹ siê
podporz¹dkowaæ. Mniejszoœæ ma prawo do sza-
cunku, ale nie ma prawa do narzucania swojej
woli wiêkszoœci.

Zdejmowania krzy¿y nie mo¿na wymusiæ, po-
wo³uj¹c siê na konstytucjê. Mówi ona wyraŸnie
o nauce religii w szko³ach publicznych, a w pre-
ambule tak¿e o chrzeœcijañskim dziedzictwie na-
rodu oraz o obowi¹zku wszystkich obywateli do
poszanowania tych wartoœci, z którymi uto¿sa-
mia siê Boga – prawdy, dobra i piêkna. Na tej pod-
stawie Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e wli-
czanie ocen z religii do œredniej jest legalne.

W Europie œwiat ¿ycia codziennego akceptowa-
ny przez pañstwo jest pe³en najrozmaitszych
symboli, które mo¿na akceptowaæ b¹dŸ odrzucaæ.
Przyk³adowo, szko³y maj¹ ró¿nych patronów…

(Romowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam, Panie Senatorze.
Wysoki Senacie, proszê o ciszê.

Senator Jan Dobrzyñski:

Na przyk³ad szko³y maj¹ ró¿nych patronów,
tak¿e myœlicieli – s¹ na przyk³ad szko³y imienia
Kanta czy Zamenhofa. Czy w zwi¹zku z tym, za-
k³adaj¹c, ¿e rodzic który musi posy³aæ dziecko do
najbli¿szej publicznej szko³y, powinien wytoczyæ
sprawê s¹dow¹, domagaj¹c siê, aby szko³a zmie-
ni³a patrona? Oczywiœcie nie. Krzy¿ jest wy³¹cznie
symbolem religijnym, a nie znakiem wskazu-
j¹cym na chrzeœcijañskie korzenie cywilizacji.
Krzy¿ w swej najg³êbszej wymowie wskazuje na
fundamentalne wartoœci, których nie mo¿e siê
wyprzeæ ¿aden cz³owiek dobrej woli, na mi³oœæ,
mi³osierdzie, poœwiêcenie, ofiarê. Wiemy a¿ za do-
brze, jak bardzo Europa cierpi z powodu niedo-
statku tych wartoœci w dzisiejszym œwiecie.

Na orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka w sprawie krzy¿y we w³oskich szko³ach
mo¿na te¿ spojrzeæ jako na przejaw zmagañ o in-
terpretacjê pojêcia „wolnoœæ religijna”. S¹ tu dwie
koncepcje. Pierwsza to droga negatywnej wolno-
œci religijnej. Wed³ug tej koncepcji w przestrzeni
publicznej nie powinno byæ obecne nic, co ma coœ
wspólnego z religi¹, wiêc tak¿e symbole religijne.

Drug¹ koncepcjê wolnoœci religijnej nazywa siê
pozytywn¹ wolnoœci¹ religijn¹. Wedle niej religie
maj¹ prawo do swobodnego prezentowania siê
w ¿yciu publicznym, do bycia widocznymi. Orze-
czenie trybuna³u w Strasburgu opiera siê na kon-
cepcji negatywnej wolnoœci religijnej. Rzecz
w tym, ¿e gdyby konsekwentnie realizowaæ tê
koncepcjê, to koniec koñców doprowadzi³oby to
do zniszczenia wolnoœci religijnej w ogóle. Zak³a-
da ona bowiem, ¿e w sferze publicznej nie wolno
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wystêpowaæ ¿adnej religii, poza jedn¹ – religi¹
œwieck¹. Pojêcie to wywodzi siê z Francji, gdzie
dawno ju¿ wyrugowano religiê z przestrzeni publi-
cznej, wprowadzaj¹c wszelako na jej miejsce swe-
go rodzaju religiê pañstwow¹.

Kwestionuj¹c zasadnoœæ umieszczenia krzy¿a
w przestrzeni publicznej, rozmywamy to¿samoœæ
europejsk¹. Taka postawa jest niebezpieczna, gdy¿
na przyk³ad os³abia nas w dialogu z islamem, które-
go to¿samoœæ silnie wyznaczona jest przez religiê.
Przemilczanie kwestii naszych kulturowych korze-
ni ze wzglêdu na poprawnoœæ polityczn¹ – a za tak¹
uwa¿am propozycjê zg³oszon¹ przez Platformê Oby-
watelsk¹ – jest niebezpieczne i dla naszej cywiliza-
cji, i dla naszej przysz³oœci. Mniejszoœæ chrzeœcijañ-
ska w krajach islamskich musi tolerowaæ tamtejsze
zwyczaje, nawet pod groŸb¹ kary œmierci. Wszak
w XX wieku na œwiecie zginê³o znacznie wiêcej
chrzeœcijan ni¿ we wszystkich poprzednich wie-
kach. Mniejszoœæ niechrzeœcijañska w krajach
chrzeœcijañskich powinna zaœ przynajmniej tolero-
waæ fakt, ¿e zamieszkuj¹ca je wiêkszoœæ jest chrze-
œcijañska, musi to uznawaæ, mimo ¿e nie podziela
œwiatopogl¹du i wartoœci zwi¹zanych z chrzeœcijañ-
stwem. Zatem na przyk³ad muzu³manin mieszka-
j¹cy w Europie ma prawo do tego, by szanowane by-
³y jego wiara i œwiatopogl¹d, ale musi zarazem zda-
waæ sobie sprawê i przyjmowaæ, ¿e ¿yje w œwiecie
chrzeœcijañskim wraz z jego wartoœciami.

Zdaniem trybuna³u pañstwo ma siê powstrzymaæ
odnarzucaniawiarywmiejscach,gdzieobywateles¹
od niego zale¿ni. To nieporozumienie. Zawieszenie
krzy¿a w klasie nie jest narzuceniem wiary chrzeœci-
jañskiej niechrzeœcijanom. Jest wyra¿eniem praw-
dy, ¿ewiêkszoœæ¿yj¹cychwdanympañstwie zwi¹za-
na jest z chrzeœcijañstwem. Sam ten fakt jest czymœ,
copowinnobyæpewn¹wartoœci¹ tak¿edlamniejszo-
œci. Przes³anie krzy¿a nie jest wszak przes³aniem
przemocyczywojny, lecz ³adu ipokoju.Walkazkrzy-
¿emjest zaœwyraŸnymzaprzeczeniemtychwartoœci,
na których opieraj¹ siê prawa cz³owieka.

Panie Marsza³ku! Wniosek czy te¿ propozycja
zg³oszona przez senatora Abgarowicz nijak ma siê
do tego, co przedstawi³em. Na pewno jednak
wspomniane kwestie odzwierciedlaj¹ siê zarówno
w propozycji zg³oszonej przez mniejszoœæ komisji,
jak te¿ we wniosku przygotowanym przez senato-
ra Andrzejewskiego. W zwi¹zku z tym propozycji
pierwszej poprzeæ nie mogê, za to propozycja dru-
ga i propozycja pana senatora Andrzejewskiego
jak najbardziej spe³niaj¹ warunki, o których tutaj
mówi³em. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Janina Fetliñska.
Proszê bardzo, proszê, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Prorok naszych czasów, Jan Pawe³ II Wielki,

którym tak czêsto i chêtnie szczyc¹ siê prawie
wszyscy Polacy, nawet ci, którym z treœciami reli-
gijnymi jest w ich ¿yciu nie po drodze, w dniu
6 czerwca 1997 r. w Zakopanem wypowiedzia³
znamienne s³owa o krzy¿u. Ojciec Œwiêty jakby
przewidzia³ sytuacjê, przed któr¹ staje dzisiaj
Europa i przed któr¹ my, Polacy, tak¿e nie uciek-
niemy, a która jednoczeœnie zachêca nas do ob-
rony krzy¿a w imiê wartoœci narodowych i chrze-
œcijañskich. Im bardziej zdecydowany i czytelny
g³os w tej sprawie zabierzemy dzisiaj my, senato-
rowie, tym wiêksza jest szansa, ¿e nie wdamy siê
w jak¿e trudn¹ kwestiê, która mo¿e nas znacz¹co
podzieliæ. Wojna religijna w tej sprawie nikomu
dobra nie przysporzy, wiêc zgodnie z duchem od-
powiedzialnoœci, a nie doraŸnych politycznych
interesów pos³uchajmy tego, który pragn¹³ prze-
strzec nas przed ró¿nymi podzia³ami, oraz miej-
my odwagê stan¹æ po stronie prawdy, a nie po-
prawnoœci politycznej. Jan Pawe³ II powiedzia³,
co przytoczê.

Nauka bowiem krzy¿a, która jest g³upstwem
dla œwiata, dla nas jest moc¹ Bo¿¹. Rozumieli to
dobrze mieszkañcy Podhala. I kiedy koñczy³ siê
wiek XIX, a rozpoczyna³ wspó³czesny nam, ojco-
wie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzy¿. Ten
krzy¿ tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymo-
wnym œwiadkiem naszych czasów. Rzec mo¿na,
¿e ten jubileuszowy krzy¿ patrzy w stronê Zakopa-
nego i Krakowa i dalej, w kierunku Warszawy
i Gdañska. Ogarnia ca³¹ nasz¹ ziemiê, od Tatr po
Ba³tyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy
krzy¿ królowa³ w szczególny sposób w tym piêk-
nym zak¹tku Polski. I tak te¿ siê sta³o. Umi³owani
bracia i siostry, nie wstydŸcie siê tego krzy¿a. Sta-
rajcie siê na co dzieñ podejmowaæ krzy¿ i odpo-
wiadaæ na mi³oœæ Chrystusa. Broñcie krzy¿a. Nie
pozwólcie, aby imiê Bo¿e by³o obra¿ane w wa-
szych sercach, w ¿yciu rodzinnym czy spo³ecz-
nym. Dziêkujmy Bo¿ej Opatrznoœci za to, ¿e krzy¿
powróci³ do szkó³, urzêdów publicznych i szpitali.
Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o na-
szej chrzeœcijañskiej godnoœci i narodowej to¿sa-
moœci, o tym, kim jesteœmy, dok¹d zmierzamy
i gdzie s¹ nasze korzenie. Niech przypomina nam
o mi³oœci Boga do cz³owieka.

Papie¿ w wyg³oszonej homilii zaakcentowa³
cztery sprawy, które s¹ niezwykle aktualne w obe-
cnej sytuacji i stanowi¹ przes³anie i kierunek
dzia³añ dla wspó³czesnych myœl¹cych Polaków.
Po pierwsze, krzy¿ jest niemym, ale wymownym
œwiadkiem naszych czasów. Po drugie, nie wsty-
dŸmy siê krzy¿a. Po trzecie, broñmy krzy¿a. I po
czwarte, niech krzy¿ pozostanie w szko³ach, urzê-
dach publicznych i szpitalach.
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Dyskusja, która trwa w Wysokiej Izbie ju¿ od
grudnia 2009 r., uœwiadamia, ¿e nie wszyscy
sk³aniamy siê jednoznacznie i z pe³nym przekona-
niem ku obronie krzy¿a. W stanowisku klubu
Platformy Obywatelskiej odzwierciedla siê w pew-
nym sensie sytuacja z 26 listopada 2009 r. w Par-
lamencie Europejskim. Tego dnia, nomen omen
przy ulicy prezydenta Roberta Schumana, które-
go proces beatyfikacyjny trwa, na posiedzeniu
konferencji grup politycznych g³osowano nad
propozycj¹, aby podczas grudniowej sesji Parla-
mentu Europejskiego w Strasburgu dosz³o do de-
baty na temat kontrowersyjnej decyzji Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka nakazuj¹cej
zdjêcie krzy¿a we w³oskich szko³ach. Za tak¹ de-
bat¹ wypowiedzieli siê eurosceptycy, Europe of
Freedom and Democracy, oraz konserwatyœci,
European Conservatives and Reformists, czyli
frakcja, w której jest Prawo i Sprawiedliwoœæ i któ-
rej przewodniczy Micha³ Kamiñski. Przeciw wypo-
wiedzieli siê socjaliœci, libera³owie, zieloni i post-
komuniœci. Ale ku zdumieniu wszystkich od g³o-
su wstrzymali siê chrzeœcijañscy demokraci,
frakcja, w której jest Platforma Obywatelska
i PSL. W efekcie tego g³osowania nie odby³a siê de-
bata na temat krzy¿y w parlamencie, który ma re-
prezentowaæ oko³o pó³ miliarda obywateli z dwu-
dziestu siedmiu krajów g³ównie o korzeniach
chrzeœcijañskich. Skoro dwudziestu oœmiu parla-
mentarzystów z Platformy Obywatelskiej i z PSL
w kluczowych sprawach nie walczy skutecznie
w obronie krzy¿a, a przyzwala w ten sposób na po-
woln¹ dechrystianizacjê Europy, to zrozumia³e
staje siê stanowisko klubu PO w naszym Wyso-
kim Senacie. Jest przyzwolenie Platformy Obywa-
telskiej na dyskusjê na temat aborcji, homosek-
sualistów, eutanazji, in vitro, ale brakuje woli ob-
rony wartoœci, które na przestrzeni dwóch tysiêcy
lat ucywilizowa³y Europê i œwiat.

Wysoka Izbo! Rozejrzyjmy siê, zobaczmy, sk¹d
siê wywodzimy, gdzie jesteœmy i dok¹d zmierza-
my. W Turcji, na lotnisku w Stambule w salce
ekumenicznej przeznaczonej do medytacji religij-
nych dla wszystkich wyznañ góruje pó³ksiê¿yc.
W siedzibie Parlamentu Europejskiego te¿ jest ta-
kie miejsce przeznaczone na medytacje religijne,
ale znajduje siê w ma³ej salce na parterze, zagu-
bionej w pobli¿u toalet, w budynku przy rue
Wiertz. Katolicy mog¹ przynieœæ krzy¿ ze sob¹ na
czas mszy œwiêtej, ale musz¹ go grzecznie zabraæ
z powrotem. Ta asymetria pokazuje, jak Europa
ucieka od chrzeœcijañskiego dziedzictwa i jak kraj
islamski do tej Europy pretenduj¹cy dba o islam-
sk¹ to¿samoœæ. Brak jednoznacznej postawy
w obronie krzy¿a, twardej, z wyraŸnym sygna³em
„non possumus” to zdrada polskoœci, polskiej tra-
dycji. Ba, to nawet zdrada polskiej racji stanu, bo-
wiem pod tym znakiem utworzyliœmy nowoczesne

potê¿ne pañstwo i pod tym znakiem wywalczy-
liœmy utracon¹ wolnoœæ.

Najwiêkszy z Polaków, Jan Pawe³ II, tak szero-
ko dzisiaj przeze mnie cytowany, którego imiê jest
czêsto na ustach wielu Polaków, broni³ krzy¿a
z determinacj¹, moc¹ i odwag¹, a¿ do krwi.
Wszyscy, ca³a Polska i œwiat, p³akali, gdy odszed³
ten wielki obroñca krzy¿a.

Uczestnicz¹c w procedowaniu nad uchwa³¹
i apelem o poszanowanie krzy¿a ju¿ kolejny raz na
posiedzeniu Senatu zastanawiam siê nad nasz¹
kondycj¹, nad nasz¹ odwag¹, naszym zdecydo-
waniem w obronie krzy¿a. Czy staje nam odwagi,
wiary i mi³oœci ojczyzny, której wiara w krzy¿ jest
tak pomocna? Zastanówmy siê w sumieniu, dla-
czego wielu z nas wybiera poprawnoœæ polityczn¹
zamiast krzy¿a, który jest i zawsze by³ dla Pola-
ków opok¹? Jaki jest sens takiego postêpowania?
Brak jednoznacznego odniesienia siê Senatu
w uchwale zawartej w druku nr 748 do wyroku
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
w Strasburgu przekreœla sens podejmowanej
uchwa³y, bez uwzglêdnienia wniosku mniejszo-
œci. Letnioœæ wobec wartoœci nie jest œwiade-
ctwem si³y charakteru, ale brakiem jednoznacz-
noœci, przejawem s³aboœci, która nie przystoi Po-
lakom i przedstawicielom wybranym przez naród.
A naród, który traci pamiêæ, traci to¿samoœæ i ra-
cjê bytu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Pan senator Ryszard Bender.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Coœ dziwnego dzieje siê w naszej Izbie, coœ dzi-

wnego, w nienajlepszym tego s³owa znaczeniu.
Oto ugrupowanie, którego znaczna czêœæ stanowi
wiêkszoœæ w naszej Izbie i którego znaczna czêœæ
uwa¿a siê za ugrupowanie prawicowe, dla którego
to¿samoœæ narodowa jest znacz¹ca – zreszt¹ tak
jest odbierane równie¿ i poza granicami naszego
kraju – nagle, jak siê okazuje, pragnie wrêcz uciec
od tej to¿samoœci, oddaliæ siê. Ba, idzie nawet
w innym kierunku ni¿ libera³owie. W czasie posie-
dzenia komisji mówi³em, ¿e przewodnicz¹cy duñ-
skiej delegacji do Rady Europy, wywodz¹cy siê
z ALDE, czyli z libera³ów, i bêd¹cy w jego sk³adzie,
wyst¹pi³ do nas wszystkich, cz³onków Rady Euro-
py, abyœmy z³o¿yli podpisy, protestuj¹c, stwier-
dzaj¹c, ¿e wyrok trybuna³u w sprawie krzy¿a we
W³oszech jest prawnie wadliwy, ¿e ma tam miej-
sce margin of appreciation. Mianowicie, nie
uwzglêdnia siê marginesu wolnoœci, jak byœmy to
stwierdzili. Podpisa³o siê pod tym równie¿ wielu
delegatów do Rady Europy z Platformy Obywatel-
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skiej. Co siê dzieje? W naszej Izbie ma miejsce ja-
kiœ paradoks.

Szanowni Pañstwo! Tak siê z³o¿y³o, ¿e gdy
25 stycznia 2010 r. z racji wieku otwiera³em po-
siedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, przywo³a³em fakt, ¿e przecie¿ ojcowie
tych instytucji: Rady Europy i Parlamentu Euro-
pejskiego, jak niebawem beatyfikowany, jak mó-
wi³a pani senator, Robert Schuman, jak de Ga-
speri czy Adenauer, stwierdzali wyraŸnie, ¿e
chrzeœcijañskie korzenie s¹ podstaw¹, s¹ funda-
mentalne zarówno dla Rady Europy, co powie-
dzia³em, jak te¿ dla naszego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka. Tak, bo to jest trybuna³ Rady Europy. Nikt
nie podniós³ larum, a móg³. Tam s¹, czêsto nawet,
takie wyst¹pienia. Czyli to siê rozumie, ale robi siê
inaczej.

IdŸmy dalej, Drodzy Pañstwo. Zapyta³em pre-
miera Grecji, pana Jerzego Papandreou, premiera
kraju prawos³awnego, on sam jest zreszt¹ socjali-
st¹, ze strony matki potomkiem powstañca stycz-
niowego o nazwisku Mineyko – powiedzia³em mu
to, by³ bardzo uradowany, opowiada³ nawet, ¿e
ten jego praszczur przekazywa³ do Polski pierwsze
informacje o pierwszych igrzyskach olimpijskich,
a wiêc by³ bardzo uradowany, ¿e o tym wspomnia-
³em – i chcê, ¿eby tu nie by³o niejasnoœci, zapyta-
³em go wyraŸnie: what will you do, if the European
Court of Human Rights decides to attempt to bann
Crucifixes in Greek schools and public places, as in
Italy? I tam nie przeszkadza³o mówienie o Italii.
A u nas nie chce siê tego wspominaæ, chocia¿by
w tym tekœcie, który przedstawi³ tutaj pan senator
Abgarowicz, i który bêdzie przez wiêkszoœæ przyjê-
ty. Co odpowiedzia³ Papandreou? Poza tym zado-
woleniem, ¿e nawi¹zuje siê do jego zwi¹zku z Pol-
sk¹, stwierdzi³ wyraŸnie: istnieje w Grecji tradycja
posiadania symboli religijnych w naszych szko-
³ach i miejscach publicznych; nie stanowi to pro-
blemu i nie bêdzie go stanowiæ. Jeœli mówi to pre-
mier socjalista z kraju prawos³awnego, no to dla-
czegó¿ my nie mo¿emy zdobyæ siê na tak¹ wra¿li-
woœæ, ¿eby nie powiedzieæ: odwagê.

Wysoki Senacie! Libera³owie widz¹ wadliwoœæ,
my – nie. My jesteœmy po prostu zapatrzeni w ten
wyrok, wyrok wrêcz diaboliczny, powiedzmy tak
jako chrzeœcijanie, wyrok wredny, jeœli idzie o na-
sz¹ to¿samoœæ narodow¹, wyrok ¿¹daj¹cy od nas
jakiejœ poddañczej postawy. Przecie¿ nie mo¿emy
siê na to zgodziæ. I s³usznie mówi³ tutaj pan wice-
marsza³ek Romaszewski, parê miesiêcy czy parê
tygodni temu, ¿e nie bêdzie nam trybuna³ ustala³
moralnoœci paragrafami, ¿e nale¿y warkn¹æ. A my
– nic! Nawet nie próbujemy, ¿e tak powiem, poka-
zaæ grymasu na twarzy. Tak nie mo¿e byæ. To jest
niemo¿liwe. Robi siê ró¿ne ³amañce, jak tutaj wy-
kazywa³ senator sprawozdawca Piotrowicz, nagle
uzyskuje specjalne przywileje projekt pana sena-

tora Abgarowicza, nad którym to projektem bê-
dzie siê g³osowaæ i który bêdzie przyjêty, bo wiêk-
szoœæ to zrobi. I dlatego na wszelki wypadek, bo
wiem, ¿e tak bêdzie, bo wy tak zdecydujecie, po-
wiedzia³em tutaj, ¿eby nie k³amaæ. W tekœcie by³o:
w obliczu tocz¹cej siê debaty nad obecnoœci¹
krzy¿a w szko³ach, urzêdach i przestrzeni publi-
cznej naszego pañstwa, bêd¹cej reakcj¹ na wy-
rok. Jak to? W naszym pañstwie debata? Paru
gimnazjalistów gdzieœ podnios³o tê kwestiê, ale
nawet ¿urnaliœci jakoœ dali spokój, mo¿e któryœ
z jakiegoœ ma³o znacz¹cego, krzykliwego, oddol-
nie traktowanego pisma coœ powiedzia³, nie pa-
miêtam.

I w zwi¹zku z tym, Panie Senatorze Abgarowicz,
naprawdê, niech pan coœ zrobi, ¿eby to nie by³o
tak. Pan de facto chwali wyrok, który uderza
w krzy¿, czczony równie¿ przez polskich Ormian,
czczony przez arcybiskupa Teodorowicza, które-
goœmy tutaj wynosili…

(Oklaski)
Niech pan naprawdê wycofa siê, póki czas, ¿eby

nie obarczaæ hañb¹ siebie i znacznej czêœci Izby.
Wydaje mi siê, Panie Senatorze, tak: fakt, ¿e pan
uzyska³ tutaj na zasadzie ró¿nych uk³adów zgodê,
¿eby pañski projekt przeszed³ i wyeliminowa³ in-
ne, jest naprawdê pyrrusowym zwyciêstwem.
Wiem, ¿e œredniowieczny Mindowe podobno hip-
notyzowa³ s¹siadów, s¹siednie plemiona, i uzys-
kiwa³ ich niewolniczy pos³uch, zawsze by³ tego pe-
wien. Panie Senatorze, Wysoki Senacie, proszê
wiedzieæ, ¿e znakomita czêœæ tej Izby – mówiê
„znakomita” w sensie merytorycznym, ale i w sen-
sie iloœciowym, bo jest nas niema³o – takiego nie-
wolniczego pos³uchu nie przejawi. Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Dobkowski.
Zapraszam. Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na pocz¹tku chcia³bym wyraziæ swoje zdumie-

nie z powodu du¿ej inercji, jeœli chodzi o reakcjê
izby wy¿szej parlamentu polskiego na skandalicz-
ny wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu z dnia 3 listopada 2009 r., do-
tycz¹cy zakazu obecnoœci krzy¿y we w³oskich
szko³ach. Ju¿ sam fakt, ¿e nie by³o natychmiasto-
wej reakcji Senatu RP i dwukrotnie odwlekano
w czasie zajêcie stanowiska, œwiadczy o tym, i¿
obecna wiêkszoœæ w izbie wy¿szej polskiego parla-
mentu nie za bardzo przejmuje siê spraw¹ najwy-
¿szej wagi, œwiadcz¹c¹ o to¿samoœci naszego na-
rodu. Obecnie, po trzech miesi¹cach od tego ha-
niebnego wyroku, Komisja Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji proponuje uchwa³ê – po wy-
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kreœleniu dwóch bardzo wa¿nych akapitów z pier-
wotnej wersji uchwa³y. Brak tych akapitów powo-
duje, ¿e uchwa³a bêdzie siê odnosiæ do wyroku
trybuna³u, ale bez stwierdzenia, ¿e chodzi o zakaz
obecnoœci krzy¿a we w³oskich szko³ach. Nie mówi
tak¿e o mo¿liwoœci rozwa¿enia przez Polskê celo-
woœci pozostawania w jurysdykcji trybuna³u
w przypadku kontynuowania linii orzecznictwa
powoduj¹cej wspieranie nietolerancji wobec sym-
boli religijnych. Tak wiêc wychodzi na to, ¿e spra-
wa, która dla Polaków jest spraw¹ œwiadcz¹c¹
o naszej to¿samoœci, dla polskiego Senatu jest
spraw¹ trzeciorzêdn¹. A przecie¿ my jako wybrani
przedstawiciele polskich obywateli powinniœmy
wypowiadaæ siê w tej sprawie jednoznacznie. Jes-
teœmy to winni tym wszystkim Polakom, którzy od
pocz¹tków polskiej pañstwowoœci dawali œwiade-
ctwo wiary w jedynego Boga i zwi¹zanego z nim
w Trójcy Przenajœwiêtszej Syna Bo¿ego Jezusa
Chrystusa, który zosta³ ukrzy¿owany za grzechy
œwiata i dla zbawienia wszystkich ludzi.

Pañstwo polskie powsta³o w momencie chrztu
Polski przez Mieszka I w 966 r. Od tego czasu
krzy¿ by³ obecny w przestrzeni publicznej naszego
pañstwa. Wiadomo, jak¹ rolê odgrywa³ w œwiado-
moœci naszego narodu. Kiedy Polska by³a suwe-
renna, krzy¿ zawsze by³ obecny w przestrzeni
publicznej. Tylko w czasach niewoli i braku suwe-
rennoœci by³o inaczej, ale nawet wtedy nikt nie od-
wa¿y³ siê likwidowaæ powszechnych w Polsce
krzy¿y przydro¿nych i kapliczek, które wros³y
w polski krajobraz, w polsk¹ tradycjê. Przecho-
dz¹c lub przeje¿d¿aj¹c obok tych krzy¿y, odma-
wiamy krótk¹ modlitwê, to te¿ jest taka tradycja
i zwyczaj: „Przez krzy¿ i mêkê Twoj¹ zbaw, Jezu,
duszê moj¹, spójrz na mnie z krzy¿a swego i za-
prowadŸ mnie do ¿ywota wiecznego, amen”.

Przez ca³e wieki krzy¿ by³ symbolem suweren-
noœci i walki o niepodleg³oœæ. Polska by³a Chry-
stusem narodów, bo jej cierpienia w czasach nie-
woli by³y porównywane do cierpienia Chrystusa
na krzy¿u. Tak¿e w czasie tragedii, epidemii,
œmierci, a ostatnio tak¿e w miejscach tragicznych
wypadków drogowych krzy¿ przynosi ludziom ul-
gê, pozwala przywróciæ równowagê psychiczn¹,
daje nadziejê, ¿e poprzez cierpienie mamy udzia³
w cierpieniu Chrystusa na krzy¿u, a po tym cier-
pieniu przyjdzie zmartwychwstanie i nagroda
w ¿yciu wiecznym. Ta nadzieja sprawia, ¿e cz³o-
wiek prawdziwie wierz¹cy nie za³amuje siê do
koñca. Wierzy, ¿e i dla niego przyjdzie zmartwych-
wstanie, ¿e Chrystus cierpi¹cy na krzy¿u nie zo-
stawi cz³owieka samego na pastwê losu, ale
przyjdzie mu z pomoc¹. Kiedy wszystko w ¿yciu
zawiedzie, pozostaje jeszcze krzy¿, to jest Chry-
stus ukrzy¿owany, który jako Bóg cz³owiek do-
skonale rozumie cierpienie cz³owieka. Cz³owiek
nios¹cy swój krzy¿ naœladuje Zbawiciela. Chry-

stus na krzy¿u nie jest tylko wspomnieniem hi-
storycznym. W sensie duchowym cierpi za nasze
nieprawoœci przez ca³e ¿ycie, przez ca³e wieki, za
wszystkie grzechy ludzi, tak¿e wspó³czesnych, a¿
do koñca œwiata. Wierz¹cy cz³owiek traktuje swo-
je cierpienie jako pokutê za swoje grzechy i jako
ofiarê za nieprawoœci innych, szczególnie swoich
nieprzyjació³. Dlatego zakaz u¿ywania tego sym-
bolu religijnego w przestrzeni publicznej jest wy-
rwaniem serca z chrzeœcijañskiego narodu.
W sprawie tak rozumianego symbolu wiary chrze-
œcijañskiej Senat RP powinien wyraziæ swoje sta-
nowisko, bo jest to dla katolików wartoœæ œwiêta.
Ten œwiêty dla nas symbol religijny nie dra¿ni ¿a-
dnego cz³owieka dobrej woli, bez wzglêdu na prze-
konania religijne, bo Chrystus umar³ na krzy¿u za
zbawienie œwiata, a nie tylko za wybranych.

Z powodu wiernoœci krzy¿owi wielu ludzi by³o
torturowanych, a nawet odda³o swoje ¿ycie. Wie-
my, jak¹ rolê odgrywa³ w czasach niewoli, pod-
czas powstañ narodowowyzwoleñczych, w wojnie
z bolszewikami w 1920 r., w okresie drugiej wojny
œwiatowej, podczas powstania warszawskiego,
jak równie¿ w okresie pañstwowego ateizmu na-
rzuconego nam przez komunistów po zakoñcze-
niu drugiej wojny œwiatowej. Przypomnê o uk³a-
daniu pod koœcio³ami krzy¿y z kwiatów w okresie
stanu wojennego. Szczególn¹ rolê krzy¿ odgrywa³
w czasie powstania styczniowego w 1863 r. i po je-
go upadku, kiedy by³ symbolem wielkiej narodo-
wej tragedii. Jedn¹ z bohaterek powstania stycz-
niowego by³a S³uga Bo¿a Wanda Malczewska,
która opiekowa³a siê rannymi powstañcami, ciot-
ka s³ynnego malarza Jacka Malczewskiego. Jej
grób znajduje siê w koœciele w miejscowoœci Pa-
rzno ko³o Be³chatowa. By³a ona wizjonerk¹ prze-
powiadaj¹c¹ przysz³oœæ Polski, przepowiadaj¹c¹
odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci. Upomi-
na³a nas, abyœmy bronili krzy¿y w polskich szko-
³ach. Przestrzega³a, ¿e jeœli nie bêdzie krzy¿y
w szko³ach, to uczniowie wyrosn¹ na bezbo¿ne
bestie, z którymi nie poradz¹ sobie rodzice i ca³e
spo³eczeñstwo.

Na koniec chcia³bym podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹
o szczególnym œwiadectwie zwi¹zanym z obron¹
krzy¿a. Otó¿ pod koniec lat piêædziesi¹tych nau-
czyciele w polskich szko³ach mieli zakaz prakty-
kowania wiary katolickiej, w tym zakaz chodzenia
do koœcio³a i uczestnictwa we mszy œwiêtej, reko-
lekcjach, zakaz zawierania katolickich zwi¹zków
ma³¿eñskich, a nawet zakaz katolickich pogrze-
bów. Najbardziej przykrym doœwiadczeniem dla
nauczycieli by³ nakaz zdjêcia krzy¿y w klasach
lekcyjnych, które wisia³y na œcianach od czasów
przedwojennych, i zawieszanie obok or³a bez ko-
rony portretów notabli komunistycznych, naj-
wa¿niejszych osób w PRL. Zastraszeni nauczycie-
le ulegali tej presji i zdejmowali krzy¿e ze œcian
w szkole. Ale ma³¿eñstwo nauczycieli, pañstwo
Adamczykowie ze szko³y podstawowej w Rz¹œni-
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ku W³oœciañskim w gminie W¹sewo w powiecie
Ostrów Mazowiecka, odmówi³o zdjêcia krzy¿y ze
œcian klas, w których uczyli. Za karê zostali prze-
niesieni do odleg³ej o szeœæ kilometrów szko³y
w Brudkach Starych w tej samej gminie. Przez ca-
³e lata doje¿d¿ali tam ró¿nymi œrodkami lokomo-
cji, co by³o bardzo uci¹¿liwe, szczególnie w okre-
sie zimy. Przypomnê, ¿e wtedy nie by³o wolnych
sobót. W szkole podstawowej w Rz¹œniku W³o-
œciañskim, do której chodzi³em, nigdy ich nie
spotka³em, ale widzia³em, jak w ka¿d¹ niedzielê
w latach szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku przyje¿d¿ali wraz z dzieæmi do
koœcio³a w W¹sewie, gdzie na o³tarzu jest cudo-
wny obraz Matki Boskiej W¹sewskiej, koronowa-
ny koronami papieskimi w 2000 r. Tacy ludzie s¹
cichymi bohaterami, obroñcami wiary katolic-
kiej, obroñcami polskoœci i krzy¿y w szko³ach.

Mamy œwiêty obowi¹zek walczyæ w wolnej Pol-
sce o te wartoœci, które stanowi¹ duszê narodu,
stanowi¹ duszê chrzeœcijañstwa. Dziœ ten zakaz
dotyczy szkó³ we W³oszech, a jutro mo¿e dotyczyæ
Polski. Nie mo¿na pozwoliæ, aby trybuna³ europej-
ski w Strasburgu narzuca³ nam neopogañstwo.
Europa jest kolebk¹ chrzeœcijañstwa, wiêc Chry-
stus powinien byæ obecny w miejscach publicz-
nych. Chrystus jest Bogiem mi³osiernym – a z Bo-
giem nikt nie wygra³. Jeœli Europa nie wróci do
swoich chrzeœcijañskich korzeni, to pomimo bo-
gactwa materialnego stanie siê pustyni¹ ducho-
w¹, co bêdzie pocz¹tkiem jej koñca. Dlatego po-
pieram poprawki mniejszoœci, a po ich przyjêciu –
podjêcie przez Senat uchwa³y o poszanowaniu
Krzy¿a, jak te¿ apelu w tej sprawie. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zabieraj¹c przed kilkoma godzinami g³os na tej

sali, s¹dzi³em, i nadal s¹dzê, ¿e w tej niezwykle
wa¿nej debacie, w debacie, która dla ka¿dego
z nas ma ogromne znaczenie, bêdziemy mogli
osi¹gn¹æ porozumienie. S¹dzi³em, ¿e bêdziemy
mogli rozmawiaæ o tym, jak wzbogaciæ treœæ
uchwa³y tak, aby jej treœæ ³¹czy³a nas, a nie dzieli-
³a, o tym, jak znaleŸæ rozwi¹zanie, które bêdzie po-
rozumieniem, nie kompromisem, ale porozumie-
niem nas wszystkich w poszukiwaniu tej myœli,
która stanowi³a jakby zadoœæuczynienie po tym
wydarzeniu z 3 listopada 2009 r., kiedy Europej-
ski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu wyda³
orzeczenie zabraniaj¹ce umieszczania krzy¿a

w pomieszczeniach szkó³ publicznych we W³o-
szech.

Przypomnê, ¿e orzeczenie trybuna³u zawiera-
j¹ce tezê, i¿ wieszanie krzy¿y w klasach stanowi
naruszenie prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z w³asnymi przekonaniami oraz wolnoœci
religijnej uczniów, wywo³a³o nasze zdumienie.
Wywo³a³o zaskoczenie nie tylko w narodzie pol-
skim, ale w wielu krajach Europy, równie¿ we
W³oszech. Ale o tym za chwilê. Wywo³a³o zdumie-
nie, dlatego ¿e treœæ tego wyroku – mówi³em o tym
kilka tygodni temu na tej sali – przekreœla idee ka-
tolickich za³o¿ycieli Wspólnoty Europejskiej, Ro-
berta Schumana, de Gasperiego, Konrada Ade-
nauera. To burzy fundamenty cywilizacyjne
chrzeœcijañskiej Europy oparte na prawdzie, wol-
noœci, moralnoœci. Kiedy znak ofiary mi³oœci, mó-
wiê o krzy¿u, zosta³ przedstawiony jako element
konfrontacji z rzeczywistoœci¹, przerodzi³o siê to,
w mojej ocenie, w widoczn¹ walkê z chrzeœcijañ-
stwem.

Uwa¿aliœmy, ¿e my, Panie i Panowie Senatoro-
wie, nie mo¿emy w tym momencie pozostaæ obo-
jêtni i uwa¿aæ, ¿e nic nie zasz³o, nic siê nie sta³o
i nie powinniœmy w tej sprawie zabieraæ g³osu. Ta-
kie zachowanie by³oby odrzuceniem przez nas
obowi¹zku obrony postanowieñ Powszechnej De-
klaracji Praw Cz³owieka, postanowieñ, w których
pojêcie wolnoœci religijnej zosta³o tak precyzyjnie
przedstawione i mówi bardzo wyraŸnie: „Ka¿da
osoba ludzka ma prawo do wolnoœci myœli, su-
mienia i religii. Prawo to zak³ada wolnoœæ zmiany
religii i przekonañ, jak równie¿ wolnoœæ ich mani-
festowania indywidualnie czy spo³ecznie, publi-
cznie czy prywatnie, przez nauczanie, praktyki re-
ligijne, kult”. To wynika z zapisów, które my sza-
nujemy i na które my siê powo³ujemy. I nagle po-
jawia siê orzeczenie trybuna³u, które przekreœla
te zasady.

Dlatego te¿ chcieliœmy wyraziæ nasz sprzeciw
wobec tych praktyk, przypominaj¹c te fakty w de-
bacie i stwierdzaj¹c, ¿e wyrok trybuna³u stras-
burskiego – pozwólcie, Szanowni Pañstwo, na
ostre sformu³owanie, które mo¿e w tym miejscu
nie powinno paœæ – by³ w naszym rozumieniu wy-
rokiem antychrzeœcijañskim, wyrokiem, w któ-
rym nie wziêto pod uwagê istoty cz³owieka, tylko
tê konfrontacjê. Dlatego chcieliœmy siê opowie-
dzieæ za tym, ¿e nale¿y szanowaæ przekonania re-
ligijne, szanowaæ te symbole, które s¹ dla nas
wa¿ne, jak równie¿ szanowaæ symbole, które s¹
wa¿ne dla wyznawców innych religii.

Chcieliœmy równie¿ powiedzieæ, ¿e to orzecze-
nie pokazuje bardzo wyraŸnie, ¿e szerzy siê „euro-
pejska utrata pamiêci i dziedzictwa chrzeœcijañ-
skiego”, jak byœmy nie wiedzieli, gdzie s¹ nasze
korzenie. To nie s¹ moje s³owa. To s¹ s³owa jedne-
go z najwiêkszych Polaków, które w tym miejscu
wypada zacytowaæ. Warto równie¿ zacytowaæ s³o-
wa, które znalaz³y siê w ksi¹¿ce Rosy Alberoni:
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„Nadesz³a chwila dla wierz¹cych, by podnieœæ g³o-
wê, by przemówiæ, by ujawniæ przemoc, bezpra-
wie i niebezpieczeñstwo. Nale¿y odbudowaæ na-
sz¹ zniekszta³con¹ to¿samoœæ, a potem czuwaæ,
bo nikomu nie s³u¿y brak twarzy: ani ateistom,
ani wierz¹cym”.

Proszê pañstwa, poszukuj¹c pewnego porozu-
mienia, wyst¹piliœmy z projektem uchwa³y, która
mia³a nas po³¹czyæ i mia³a przypomnieæ to, o czym
mówi³a przed chwileczk¹ pani senator Fetliñska,
to znaczy o obowi¹zku wpisanym w dzieje naszego
narodu, stanowi¹cym jego korzenie. To chrzeœci-
jañstwo, dziêki któremu dzisiaj jesteœmy w tym
miejscu w Europie, gdzie jesteœmy. I oto pojawi³a
siê sytuacja, kiedy nagle, miast poszukiwaæ roz-
wi¹zañ, które ³¹cz¹, us³yszeliœmy s³owa, których,
w mojej ocenie, nie mamy prawa u¿ywaæ. Szano-
wni Pañstwo, Panie i Panowie Senatorowie, nie
mamy prawa ich u¿ywaæ, bo one ju¿ zosta³y wypo-
wiedziane w szczególnym czasie dla naszego na-
rodu. Kiedy my pracujemy nad tekstem uchwa³y,
kiedy i jedni, i drudzy, jak rozumiem, z trosk¹ i za-
anga¿owaniem, poszukuj¹ najlepszych roz-
wi¹zañ, to nie wolno nam wypowiadaæ s³ów, które
do nas nie nale¿¹. Non possumus. (Oklaski). Nie
wolno nam wypowiadaæ s³ów, których u¿y³ Pry-
mas Tysi¹clecia w czasie trudnym dla naszej oj-
czyzny. Nie pos³ugujmy siê takimi pojêciami w tej
Izbie, bo te pojêcia mia³y swój czas, by³y wypowie-
dziane w trosce o naród i nasz¹ ojczyznê. Szczyci-
my siê tymi s³owami, ale nie próbujmy ich wkom-
ponowaæ w nasze ¿ycie, w ten tekst czy w sposób
naszego procedowania, bo nie jesteœmy do tego
uprawnieni.

Proszê pañstwa, nale¿ê do tych senatorów –
s¹dzê, ¿e jest wiele takich osób w tej Izbie – którzy
nadal widz¹ mo¿liwoœæ porozumienia w tej spra-
wie. Takim wyjœciem, rozwi¹zaniem, które nas
zbli¿y w tej niezwyk³ej sprawie, jest le¿¹cy przede
mn¹ druk Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
a wiêc Izby, któr¹ szczególnie szanujê. Poczytujê
sobie za zaszczyt i szczycê siê tym, ¿e jestem sena-
torem. Jest to druk nr 721P, w którym znajduje
siê tekst apelu.

Patrzê k¹tem oka na pana marsza³ka… Chyba
czas mi siê koñczy.

Kiedy czytam treœæ apelu, to, Szanowni Pañ-
stwo, Panie i Panowie Senatorowie, s¹dzê, ¿e on
jest do zaakceptowania przez nas wszystkich. Ten
tekst jest do zaakceptowania, bo odnosi siê do te-
go, co wzbudzi³o w nas potrzebê zabrania g³osu
w tej sprawie, ale zawiera równie¿ sformu³owania,
które s¹ nam wszystkim bardzo bliskie. Kieruj¹c
siê ogólnoludzkimi wartoœciami, a szczególnie
chrzeœcijañskim dziedzictwem narodu polskiego,
odwo³uj¹c siê do najlepszych tradycji Pierwszej
i Drugiej Rzeczypospolitej, wype³niaj¹c obo-
wi¹zek przekazania nastêpnym pokoleniom

wszystkiego, co wynika z ponadtysi¹cletniego do-
robku naszej polskiej tradycji s³u¿enia prawdzie,
wolnoœci i solidarnoœci, tego, co jest dla nas naj-
cenniejsze, mówimy, co nastêpuje… Nie widzê tu
¿adnych s³ów, ¿adnych zwrotów, które kogokol-
wiek by urazi³y. Nie widzê tu sformu³owañ, które
by³yby nie do zaakceptowania przez kogokolwiek,
bo stwierdzenie, ¿e Senat Rzeczypospolitej Pol-
skiej domaga siê respektowania zasady tolerancji
i obrony uniwersalnych praw cz³owieka, do praw-
dy wolnoœci, sprawiedliwoœci i mi³oœci w wymia-
rze zarówno religijnym jak i œwieckim, to jest
przecie¿ sformu³owanie, które dotyczy nas wszys-
tkich i jest do zaakceptowania.

Szanowni Pañstwo! Budz¹ siê tutaj emocje do-
tycz¹ce tego, ¿e my w sposób zbyt zdecydowany
odnosimy siê – Panie Marsza³ku, minuta – do
orzeczenia Trybuna³u Praw Cz³owieka. Proszê
pañstwa, my szanujemy instytucje. Szanujemy
równie¿ instytucje, w ramach których funkcjonu-
jemy, ale nie bójmy siê wypowiedzieæ s³ów krytyki,
kiedy… Po wydaniu tego wyroku, w³oski s¹d naj-
wy¿szy wyda³ orzeczenie, w którym potwierdzi³
wy¿szoœæ prawa i tradycji nad decyzjami Europej-
skiego Trybuna³u Praw Cz³owieka. W³oski s¹d
najwy¿szy móg³ sobie na to pozwoliæ, a my nie mo-
¿emy zabraæ g³osu i powiedzieæ bardzo spokojnie,
bez emocji, ale stanowczo o tym, co jest dla nas
najwa¿niejsze.

Dlatego te¿, dziel¹c siê z paniami i panami se-
natorami tymi kilkoma uwagami w tej sprawie,
odnoszê wra¿enie, ¿e nie powinniœmy rywalizo-
waæ miêdzy sob¹ na zasadzie: albo nasz tekst, al-
bo s³owa wielkiego prymasa, które przytoczy³em.
ZnajdŸmy rozwi¹zanie, które pozwoli nam na po-
szanowanie tego wszystkiego, co ka¿demu z nas
jest bardzo drogie.

¯ywiê ogromny szacunek do wszystkich pañ
i panów senatorów w tej Izbie, bez wyj¹tku, ale
trudno mi jest zaakceptowaæ tekst, który zosta³
przedstawiony jako tekst niedaj¹cy ¿adnego pola
do dyskusji w tej niezwykle wa¿nej debacie. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê odnieœæ do tych spraw, które

w tej Izbie nie by³y poruszone albo by³y s³abo pod-
kreœlone. Otó¿ ta ca³a dyskusja nad uchwa³¹ czy
te¿ apelem, w moim odczuciu, zosta³a spowodo-
wana orzeczeniem trybuna³u w Strasburgu
w sprawie zdarzenia, jakie mia³o miejsce we W³o-
szech. Otó¿ obywatelka fiñska wystêpowa³a do
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s¹du w³oskiego i tam nie uzyska³a pozytywnego
orzeczenia. Zwróci³a siê w³aœnie do trybuna³u
w Strasburgu, a ten orzek³ znany nam wyrok.

Otó¿ traktat lizboñski mówi jasno, ¿e w spra-
wach moralnych poszczególne pañstwa, poszcze-
gólne narody same decyduj¹ we w³asnych parla-
mentach, we w³asnych krajach. I tutaj sta³ siê wy-
j¹tek, bo tak siê nie sta³o. To spowodowa³o wielkie
zaniepokojenie chrzeœcijan, katolików w ca³ej Eu-
ropie, a tak¿e na innych kontynentach. Niestety,
trzeba uznaæ, ¿e traktat lizboñski nie jest szczel-
nym gwarantem, ¿e sprawy moralne bêd¹ w gestii
parlamentów narodowych, jak widzimy. I ta fala
niepokoju przetoczy³a siê przez ca³¹ Europê.

Odniosê siê jeszcze do krzy¿a. O krzy¿u zosta³o
tu ju¿ bardzo du¿o powiedziane, w ró¿nych uwa-
runkowaniach. Proszê pañstwa, krzy¿ jest zna-
kiem mi³oœci – jest znakiem zwyciêstwa mi³oœci
nad nienawiœci¹. Krzy¿ jest znakiem wiary – dro-
gowskazem naszej wiary. Krzy¿ jest nadziej¹ – na-
dziej¹ zwyciêstwa prawdy nad ob³ud¹, nad k³am-
stwem. I myœlê, ¿e krzy¿ zwyciê¿y, ¿e nauka chrze-
œcijañska, nauka Koœcio³a katolickiego, chrzeœci-
jañstwa w szerszym rozumieniu, zwyciê¿y. „W
krzy¿u cierpienie, w krzy¿u zbawienie, w krzy¿u
mi³oœci nauka.“ Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator £ukasz Abgarowicz. Proszê bardzo.

Senator £ukasz Abgarowicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Mój projekt zosta³ tu poddany bardzo g³êbokiej

krytyce. Chcia³bym, ¿ebyœmy rozmawiali nie tyle
w emocjach, co prawdziwie o zdarzeniu, które opi-
sujemy. Jestem przekonany, ¿e gdybyœmy siedli
we dwóch z panem senatorem Zaj¹cem do napi-
sania uchwa³y tych parê tygodni temu, to po paru
godzinach by³aby taka uchwa³a, któr¹ wszyscy
byœmy przyjêli.

Ale ¿eby wyt³umaczyæ, dlaczego taki jest mój
projekt, a nie inny, muszê najpierw powiedzieæ
parê s³ów o samym wyroku trybuna³u, który na
pocz¹tku te¿ mnie oburzy³. Poniewa¿ mia³em siê
zabraæ za pisanie projektu uchwa³y, zapozna³em
siê z tym wyrokiem. I choæ mnie on nie zachwyca,
muszê powiedzieæ, oddaj¹c œwiadectwo prawdzie,
¿e jest to wyrok uprawniony.

Otó¿ we W³oszech mamy tego rodzaju sytua-
cjê, ¿e wieszanie krzy¿y jest obowi¹zkiem narzu-
conym przez rozporz¹dzenie ministra oœwiaty.
Inny fakt, we W³oszech powszechn¹ praktyk¹
jest odmowa, zakazywanie wieszania jakichkol-
wiek innych symboli. Obywatelka, która wnios³a

sprawê w tej sprawie we W³oszech, nie doczeka³a
siê rozstrzygniêcia. Ca³y aparat wymiaru spra-
wiedliwoœci tak naprawdê zlekcewa¿y³ tê sprawê
– a¿ po trybuna³ konstytucyjny, który uzna³, ¿e
nie bêdzie siê zajmowa³ rozporz¹dzeniami, dlate-
go ¿e to nie s¹ ustawy, to nie s¹ akty prawa rangi
ustawowej.

Mimo ¿e W³osi maj¹ historyczn¹ podstawê do
tego, ¿eby uznawaæ krzy¿ za jeden z symboli pañ-
stwowoœci, nie przeprowadzili takiego dowodu
w ¿aden sposób. W zwi¹zku z tym ona wnios³a
sprawê przeciwko w³oskiemu pañstwu do trybu-
na³u, a trybuna³ orzek³ zgodnie z w³osk¹ konsty-
tucj¹ i konwencjami miêdzynarodowymi. I choæ
mnie ten wyrok nie zachwyca, choæ wiele sformu-
³owañ z samego uzasadnienia te¿ mi siê nie podo-
ba, to trzeba przyznaæ, ¿e jest on w pe³ni upra-
wniony.

Dlatego uwa¿am, ¿e taka emocjonalna krytyka
tego wyroku, a ju¿ szczególnie zapowiadanie – do
czego, w moim przekonaniu, jako ta Izba, nie ma-
my prawa – rozwa¿enia mo¿liwoœci wyst¹pienia
z rozmaitych struktur europejskich, s¹ za daleko
posuniête, delikatnie mówi¹c.

(Senator Ryszard Bender: Uwielbia wyrok.)
Panie Senatorze, za chwilê odniosê siê równie¿

do tego, co pan mówi³. Proszê nie imputowaæ mi
wielbienia jakiegokolwiek wyroku. Tylko widzi
pan: chrzeœcijañstwo wymaga równie¿ prawdy,
tolerancji i jeszcze bardzo wielu innych spraw.

(Senator Stanis³aw Kogut: I jednej ¿ony.)
Co do liczby ¿on, to mo¿emy podyskutowaæ, po-

niewa¿ w pocz¹tkach chrzeœcijañstwa nie móg³
byæ kap³anem ten, kto mia³ wiêcej ni¿ jedn¹ ¿onê,
czyli dopuszczana by³a wiêksza liczba ¿on.

(Senator Ryszard Bender: Niech pan przestanie
fantazjowaæ.)

Nie fantazjujê. Zostawmy to. Proszê nie komen-
towaæ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Se-
natorowie!)

PrzejdŸmy w takim razie do dalszej sprawy…
(Senator Ryszard Bender: Niech ju¿ pan prze-

stanie fantazjowaæ. Za wiele tu bajek.)
Panie Senatorze Bender, pan sobie pozwala na

wiele nieprzyzwoitoœci, równie¿ te wycieczki doty-
cz¹ce moich relacji z Tischnerem. Wie pan, mnie
uczyli jego uczniowie…

(Senator Ryszard Bender: Kogo? Ja nic nie
wspomina³em…)

Przepraszam, Teodorowicza. Ale…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Do rzeczy,

Panowie Senatorowie!)
Arcybiskupa Teodorowicza. Otó¿ mnie uczy³...
(Senator Ryszard Bender: Za wiele bajek.)
…ksi¹dz Filipiak i ksi¹dz Roszko. Uczyli mnie

równie¿ nauki krzy¿a i mówili, jaka p³ynie nauka
z krzy¿a. Mówili mi, ¿e to jest œwiadectwo nieby-
wa³ych rzeczy, nie tylko mi³oœci, bo cz³owiek-Bóg,
Chrystus, Pan, który wszystko móg³ przewidzieæ,
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który uzdrawia³ i wskrzesza³ zmar³ych, przyj¹³ do-
browolnie mêkê za nas wszystkich – i ¿e jest to
przejaw wielkiej mi³oœci, ale nie tylko mi³oœci, sza-
cunku i tolerancji dla ka¿dego pokrêconego, umê-
czonego grzesznika – równie¿ za tych, którzy go
mêczyli. Ta tolerancja jest istotna w odniesieniu
do ka¿dej ze stron, a przede wszystkim obowi¹zu-
je wiêkszoœæ w stosunku do mniejszoœci.

Wracam do sprawy w³oskiej i do sensu uchwa-
³y. Dlaczego uwa¿am, ¿e ona siê w ogóle do nas nie
odnosi. U nas nie ma obowi¹zku, tylko jest prawo
zawieszania symboli. I sprawdzi³em to. S¹ szko³y
publiczne, w których wisz¹ równie¿ inne symbole,
nie tylko chrzeœcijañskie…

(Senator Stanis³aw Kogut: I krzy¿ prawos³a-
wny, i gwiazdy…)

Bo z jednej strony nie wyobra¿am sobie, ¿ebyœ-
my pozwoli na to, ¿eby zdj¹æ krzy¿, ale z drugiej
strony nie wyobra¿am sobie, ¿e gdyby miêdzy na-
mi znalaz³ siê wierz¹cy ¯yd, ktokolwiek odmó-
wi³by zawieszenia równie¿ jego symbolu tutaj.
Jest to diametralna ró¿nica w stosunku do tego,
co siê dzieje we W³oszech.

W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e krytyka rozstrzyg-
niêcia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka
jest nieuprawniona. To jest sprawa zasadnicza,
co do innych wszystkich spraw moglibyœmy siê
pogodziæ. Uwa¿am, ¿e projekt, który wnios³em,
odnosi siê do z³ej dyskusji, która siê odby³a u nas.
Podnios³y siê g³osy, ¿e w³aœciwie moglibyœmy wy-
stêpowaæ o zdejmowanie krzy¿a. Przypominam
równie¿, ¿e w przestrzeni publicznej gospodarza-
mi jest spo³ecznoœæ, która ¿yje w tej przestrzeni.
Je¿eli ta spo³ecznoœæ sobie tego ¿yczy, to u nas
mo¿e zawiesiæ. Jest takie prawo, ale nie ma takie-
go obowi¹zku prawnego. Czyli w gruncie rzeczy
uwa¿am, ¿e ta dyskusja u nas jest nieuprawnio-
na, a szczególnie pomys³y, ¿eby zdejmowaæ krzy¿.

Chcia³em pokazaæ, jaki jest ten wyrok. Krótko
mówi¹c, chcia³em pokazaæ, ¿e ka¿dy, kto chcia³by
u nas, odwo³uj¹c siê do tego wyroku, który nie
ustanawia ¿adnej normy europejskiej, tylko od-
nosi siê do konkretnego przypadku, powo³uj¹c siê
na ten wyrok, wnioskowaæ o zdejmowanie krzy¿a,
spotka siê z odporem. Nie tylko ze wzglêdu na
sprawy chrzeœcijañskie, ale równie¿ ze wzglêdu
na zwi¹zki krzy¿a z polsk¹ histori¹, co zawar³em
w tej uchwale. Broniê jej. ¯a³ujê, ¿e nie usiedliœmy
wczeœniej, na pocz¹tku, razem z senatorem Za-
j¹cem, ¿eby napisaæ tê uchwa³ê. Jestem przeko-
nany… Myœlê, ¿e dalibyœmy sobie radê ze sformu-
³owaniem takiej uchwa³y, z której wszyscy byliby
zadowoleni. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Jan Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie zamierzam ju¿ wystêpowaæ w tej debacie,

w której ma miejsce walka na s³ówka, a niektórzy
bior¹ udzia³ w swoistym wyœcigu, kto wy¿ej
i w sposób bardziej oddany podnosi krzy¿.

Zabra³em g³os… Bra³em udzia³ w pracach ko-
misji, wydawa³o mi siê, ¿e wypracowano stano-
wisko mo¿e u³omne, mo¿e niezadowalaj¹ce, ale
charakteryzuj¹ce siê dwiema wartoœciami. Po
pierwsze, by³o ono na czasie, a po drugie, by³o wy-
pracowane w³aœnie przez ludzi o ró¿nej g³êbokoœci
wiary. No i to nam siê nie uda³o i nie uwa¿am…
Namawiam tych wszystkich, którzy maj¹ inne po-
gl¹dy, aby w tej rywalizacji ju¿ nie brali udzia³u
i nie g³osowali nad ¿adn¹ z uchwa³. Namawiam,
¿ebyœmy poniechali prac nad czymœ, co ju¿ niko-
mu nie jest potrzebne, co jest spóŸnione, a nadto,
i to jest najgorsze, co jest antytez¹ naszej inicjaty-
wy, która mia³a wobec wszystkich, niekoniecznie
tylko wobec s¹du, ale tak¿e wobec opinii publicz-
nej na œwiecie, manifestowaæ nasz¹ zgodnoœæ co
do sprawy krzy¿a.

Jeœli tak jest, to pojawia siê pytanie, co mogli-
byœmy zrobiæ zamiast. Otó¿ mo¿e to wygl¹daæ
prawie na swoisty wybryk, ale proszê mnie dobrze
zrozumieæ. Skoro tutaj zdecydowana wiêkszoœæ
ludzi za symbol i wiary, i przekonañ, i wszelkiej
motywacji uznaje krzy¿, to uwa¿am, ¿e rzeczywi-
stoœæ podrzuci³a nam coœ, w czym moglibyœmy
wyraziæ to najpe³niej i konkretniej. Na Haiti mia³o
miejsce olbrzymie trzêsienie ziemi, œwiat pospie-
szy³ z pomoc¹, przede wszystkim ludziom, ofia-
rom, i s³usznie, ale prawd¹ jest, ¿e runê³y te¿ ko-
œcio³y, a w nich krzy¿e. Proponujê tym wszystkim,
którzy chc¹ siê tej sprawie oddaæ, abyœmy zrobili
zbiórkê na odbudowê koœcio³a i krzy¿a. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Nie ma problemu,
sk³adaliœmy siê na Caritas.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Kazimierz Wiatr, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W zasadzie nie mia³em zamiaru zabieraæ g³osu,

poniewa¿ moi poprzednicy du¿o ju¿ powiedzieli.
Szczególnie dziêkujê pani senator Fetliñskiej za
wa¿ne s³owa, dziêkujê panu senatorowi Zaj¹cowi,
bo jego wyst¹pienie by³o dla mnie wyst¹pieniem
mê¿a stanu i myœlê, ¿e dobrze rozk³ada³o akcenty,
jeœli chodzi o problem, którym siê zajmujemy.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jeden aspekt, nie-
poruszany jeszcze w tej Izbie w sposób wystarcza-
j¹cy, szczególnie w kontekœcie ostatnich wy-
st¹pieñ. Otó¿ pamiêtam tak¹ sytuacjê w Senacie,
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kiedy podnoszono taki argument, ¿e niektóre na-
sze dzia³ania o aspekcie miêdzynarodowym po-
winny byæ konsultowane z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, ¿e powinno to byæ jednak wkom-
ponowane w pewn¹ ogóln¹ politykê naszego pañ-
stwa. Jak ma siê do tego ta uchwa³a?

Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na tekst
uchwa³y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
3 grudnia 2009 r. Dla mnie osobiœcie uchwa³y
stosunkowo czy bardzo dobrej, która bardzo pre-
cyzyjnie okreœla w punktach pewne okolicznoœci
i która na koniec wyra¿a zaniepokojenie decyzja-
mi trybuna³u praw cz³owieka. Dziœ nasz¹ uchwa-
³¹, jednym z projektów uchwa³, z którym ja siê nie
identyfikujê, kwestionujemy to, co Sejm w tej
sprawie powiedzia³. Myœlê, ¿e to stawia w zupe³nie
z³ej sytuacji nasze pañstwo i nasz system parla-
mentarny.

Myœlê, ¿e jeœli mamy na wzglêdzie jakiœ szcze-
gólny poziom poprawnoœci politycznej w tym za-
kresie, to poziom wyznaczony przez Sejm Rzeczy-
pospolitej powinien nas w jakimœ sensie – oczy-
wiœcie to jest kompromisowe – zadowoliæ. Oczy-
wiœcie chcia³bym, ¿eby ta uchwa³a Sejmu by³a je-
szcze trochê ostrzejsza. Gdybym wspó³redago-
wa³ tê uchwa³ê, to chcia³bym, ¿eby by³a ona
ostrzejsza, ale wiemy, ¿e wtedy nie wszyscy byli-
by zadowoleni.

I chcê powiedzieæ, ¿e wypowiedzi pana senato-
ra Rulewskiego, co zreszt¹ nierzadko siê zdarza,
zmierza³y w podobnym kierunku: tu ju¿ coœ po-
wiedziano. Czy my chcemy coœ lepiej powiedzieæ,
czy chcemy siê cofn¹æ? Jak chcemy siê cofn¹æ, to
mo¿e lepiej nie zabieraæ g³osu. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wiele bardzo wa¿nych i cennych s³ów pad³o

dzisiaj na sali na temat krzy¿a i jego roli, na temat
mi³oœci, jaka p³ynie z krzy¿a. Nie chcia³bym ju¿
nawi¹zywaæ do tych s³ów, ale chcia³bym zwróciæ
uwagê na pewien fakt, na osobê, która mia³a ja-
kieœ powa¿anie nie tylko u katolików, u chrzeœci-
jan, ale równie¿ u ¿ydów i muzu³manów, na s³o-
wa, które zosta³y powiedziane ponad trzydzieœci
lat temu.

Niech Wysoka Izba i pan marsza³ek pozwol¹, ¿e
przywo³am te s³owa: „Stoimy dzisiaj w obliczu naj-
wiêkszego w historii konfliktu, ostatecznej konfron-
tacji miêdzy Koœcio³em a antykoœcio³em, Ewangeli¹
a antyewangeli¹. Konfrontacja ta le¿y w planach

Bo¿ej Opatrznoœci. Jest to próba nie tylko dla na-
szego narodu i dla Koœcio³a, ale jest to w pewnym
sensie próba dotycz¹ca dwóch tysiêcy lat kultury
i chrzeœcijañskiej cywilizacji, ze wszystkimi kon-
sekwencjami dla ludzkiej godnoœci, indywidual-
nychpraw iprawnarodów”.Dzisiaj, kiedyczytamte
s³owa, kiedy poddajê je refleksji, widzê, ¿e rzeczywi-
œcie to, co dzisiaj dzieje siê w Europie, co dzieje siê
w Polsce i na œwiecie… Mamy do czynienia z kon-
fliktemcywilizacji, z konfrontacj¹ i tow jakiœ sposób
uderza w nasz¹ cywilizacjê ³aciñsk¹.

Kiedy czytam uchwa³ê pana senatora Abgaro-
wicza, w którego dobre intencje wierzê, nie rozu-
miem, dlaczego znalaz³y siê w niej idea³y rewolucji
francuskiej, rewolucji, która by³a wymierzona ró-
wnie¿ w Koœció³ katolicki. Dlaczego te idea³y zo-
sta³y zawarte w pañskiej uchwale?

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze jeden
fakt. Jeden z najwy¿szych rang¹ senatorów koali-
cji zauwa¿y³, ¿e nale¿y tê uchwa³ê przyj¹æ w ten
sposób, ¿eby nie uraziæ Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka w Strasburgu, dlatego ¿e tam to-
czy siê sprawa katyñska i nale¿a³oby nie dra¿niæ
sêdziów trybuna³u w Strasburgu. Chcia³bym
zwróciæ uwagê na s³owa, które by³y œpiewane
ustami ¿o³nierzy armii Andersa: bo wolnoœæ krzy-
¿ami siê mierzy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam ³¹czn¹ dyskusjê nad tymi dwoma

punktami.
Informujê, ¿e g³osowania w sprawie rozpatry-

wanych projektów zostan¹ przeprowadzone ra-
zem z g³osowaniami nad pozosta³ymi punktami
porz¹dku obrad.

Za chwilê og³oszê godzinn¹ przerwê, Wysoki
Senacie.

Proszê pani¹ senator o odczytanie komunikatu.
Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Szanowni Pañstwo Senatorowie, Cz³onkowie
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich, uprzejmie informujê, ¿e posiedzenie Komi-
sji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
odbêdzie siê w dniu 17 lutego 2010 r. o godzinie
9.00 w sali nr 179. Porz¹dek obrad: rozwa¿enie
podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej w sprawie
nowelizacji Regulaminu Senatu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Wysoki Senacie, przerwa do godziny 15.40.
Dziêkujê bardzo.
(Przerwa w posiedzeniu od godziny 14 minut 40

do godziny 15 minut 43)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym. Ju¿ s¹ zajête.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informaty-
zacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zada-
nia publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi³a o wprowadzenie poprawek do
ustawy, druk senacki nr 749A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

(Rozmowy na sali)
Ja bym bardzo prosi³ o ciszê, wtedy poprowa-

dzimy g³osowania znakomicie sprawniej, a zdaje
siê, ¿e koledzy siê spiesz¹, bo maj¹ niebawem po-
ci¹gi. Bardzo proszê o ciszê.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza wprowadza dyrektywê za-

pewnienia dostêpu do zasobów informacji osobom
niepe³nosprawnym do wytycznych rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego minimalne wymagania dla syste-
mów teleinformatycznych, w miejsce zamieszcza-
nia jej w definicji minimalnych wymagañ.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”, a na-
stêpnie „za”, „przeciw” lub „wstrzymujê siê”.

Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 83 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 2)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkadrugaujednolica terminologiêustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a. Ju¿.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy poparli po-

prawkê. (G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia usuwa niejednoznacznoœæ

przepisu.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za przyjêciem poprawki. (G³osowanie nr 4)
Poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa b³¹d jêzykowy i je-

dnoznacznie przes¹dza o mo¿liwoœci zasiêgniêcia
opinii wiêcej ni¿ jednego eksperta.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie zd¹¿y³ zag³osowaæ. (G³osowanie nr 5)
Dziêkujê bardzo. Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹. Wskazuje ona na Radê Ministrów jako or-
gan upowa¿niony do przyjmowania strategii roz-
woju spo³eczeñstwa informacyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta jednoznacznie wskazuje na

obowi¹zek udostêpniania danych za pomoc¹
œrodków komunikacji elektronicznej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba mo¿e zag³osuje. Tak.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy poparli po-

prawkê. (G³osowanie nr 7)
Poprawka szósta zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma uniezale¿nia mo¿liwoœæ re-

komendacji cz³onków Rady Informatyzacji od
wczeœniejszego zaproszenia ministra w³aœciwego
do spraw informatyzacji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 8)
Poprawka siódma zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do poprawienia czytel-

noœci przepisu, jednoznacznie przes¹dzaj¹c o wy-
sokoœci wynagrodzenia cz³onka Rady Informaty-
zacji za jedno posiedzenie.

Proszê o naciœniecie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów 89 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 9)
Poprawka ósma zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta koryguje b³êdne odes³anie.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 99… Tfu! Na 90 obecnych senatorów 90 se-

natorów popar³o poprawkê. (G³osowanie nr 10)
Poprawka dziewi¹ta zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta wprowadza odes³anie do

ustawy o podpisie elektronicznym.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 senatorów po-

par³o poprawkê. (G³osowanie nr 11)
Poprawka dziesi¹ta zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹ jede-

nast¹, która precyzuje zakres spraw przekazanych
przez ustawê do uregulowania w rozporz¹dzeniu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 12)
Poprawka jedenasta zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta zmierza do prawid³owego

wprowadzenia zmian do ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 popar³o popraw-

kê dwunast¹. (G³osowanie nr 13)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

trzynast¹, która zmierza do prawid³owego wpro-
wadzenia zmian do ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 14)
Poprawka zosta³a przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Nad poprawkami czternast¹ i dziewiêtnast¹

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Wskazuj¹ one na fakty-
czny, a nie potencjalny dostêp organu do danych
w drodze elektronicznej.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, ja bym jednak poprosi³ o ciszê,

wtedy wszystko pójdzie znacznie szybciej.
Poprawki te wskazuj¹ na faktyczny, a nie po-

tencjalny dostêp organu do danych w drodze elek-
tronicznej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³...
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 senatorów g³o-

sowa³o za. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmienia tytu³ rozdzia³u

2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Zmiana tytu³u zosta³a dokonana, poniewa¿ na

93 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za. (G³oso-
wanie nr 16)

W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta precyzuje odes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 senatorów po-

par³o poprawkê szesnast¹, wobec czego zosta³a
przyjêta. (G³osowanie nr 17)

Poprawka siedemnasta zmierza do prawid³o-
wego wprowadzenia zmian do ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
No, jeszcze jedna osoba… Zdecyduje siê? Nie

zdecydowa³a siê.
Na 92 obecnych senatorów 91 popar³o popraw-

kê siedemnast¹, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie
nr 18)

Wobec tego poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki osiemnastej, która

uzale¿nia skutecznoœæ dorêczenia pisma za po-
moc¹ œrodków komunikacji elektronicznej od
potwierdzenia dorêczenia pisma, koreluj¹c
w tym zakresie przepisy ordynacji podatkowej
z przepisami kodeksu postêpowania administra-
cyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba nie g³osowa³a.
Na 94 obecnych senatorów 93 popar³o popraw-

kê osiemnast¹, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dwudziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹

i dwudziest¹ drug¹ nale¿y przeg³osowaæ ³¹cznie.
Poprawki te przesuwaj¹ termin wejœcia w ¿ycie
przepisów zak³adaj¹cych zmianê upowa¿nieñ
ustawowych do wydania rozporz¹dzeñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o popraw-

ki: dwudziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹ i dwudziest¹
drug¹. (G³osowanie nr 20)

Tak wiêc poprawki te zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi
z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
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Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 opowiedzia³o siê

za podjêciem uchwa³y Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci
podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw. (G³osowanie nr 21)

Proszê pañstwa, mia³bym tylko jedn¹ uwagê.
Chcia³bym siê zwróciæ do przewodnicz¹cych ko-
misji z proœb¹, a¿eby poprawki o charakterze for-
malnym zbierano i ¿ebyœmy je mogli przeg³oso-
waæ razem, bo w tej chwili przeg³osowaliœmy dwa-
dzieœcia parê poprawek, które mogliœmy przyj¹æ
w jednym g³osowaniu.

(G³osy z sali: Brawo! Œwietnie.)
(Oklaski)
Tak ¿e jeszcze raz ponawiam apel do przewo-

dnicz¹cych komisji, ¿eby tego dopilnowali.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rze-
czypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
i ustawy o ochronie danych osobowych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 750Z.

Proszê senatora sprawozdawcê Jacka Swako-
nia o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jacek Swakoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W imieniu Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêciewszystkichpoprawekdoustawyozmianie
ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Syste-
mie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Infor-
macji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobo-
wych, zawartych w druku nr 750Z. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy drugi senator sprawozdawca, senator Se-

pio³, chcia³by zabraæ jeszcze g³os?
(Senator Janusz Sepio³: Nie, dziêkujê.)
Nie ma chêci, wobec tego przystêpujemy do g³o-

sowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przestawionymi poprawkami,

a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Poprawka pierwsza zamyka katalog czynnoœci
sk³adaj¹cych siê na definicjê pojêcia „wpis”.

Proszê o naciœniêcie przycisku „obecny”.
Kto zpañstwa jest zawprowadzeniempoprawki?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê pierwsz¹. (G³osowanie nr 22)
W zwi¹zku z tym zosta³a przyjêta.
Poprawka druga koryguje b³êdne odes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 popar³o popraw-

kê drug¹, która koryguje b³êdne odes³anie. (G³o-
sowanie nr 23)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia te¿ koryguje b³êdne odes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 24)
Poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami czwart¹ i pi¹t¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Poprawki czwarta i pi¹ta uwzglêdnia-
j¹ w zmienianych przepisach definicjê pojêcia
„wpis”, który oznacza czynnoœæ wprowadzania da-
nych, a nie wprowadzone dane.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 popar³o popraw-

ki. (G³osowanie nr 25)
Poprawki czwarta i pi¹ta zosta³y przyjête.
Poprawki szósta i dziewi¹ta równie¿ maj¹ byæ

przeg³osowane ³¹cznie. Uwzglêdniaj¹ one koniecz-
noœæ zamieszczenia w ustawie z dniem wejœcia
w ¿ycie zmian dotycz¹cych Systemu Informacyjne-
go Schengen drugiej generacji pe³nego tytu³u i ad-
resu publikacyjnego Konwencji Wykonawczej do
Uk³adu z Schengen.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 popar³o popraw-

ki szóst¹ i dziewi¹t¹. (G³osowanie nr 26)
W zwi¹zku z tym zosta³y one przyjête.
Poprawka siódma uwzglêdnia now¹ terminolo-

giê przepisów Unii Europejskiej, ustanawia-
j¹cych Europejski Urz¹d Policji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o popraw-

kê siódm¹. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do prawid³owego

wprowadzenia zmian do nowelizowanej ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 popar³o popraw-

kê ósm¹. (G³osowanie nr 28)
Poprawka dziewi¹ta by³a ju¿ przeg³osowana

wraz z poprawk¹ szóst¹.
Przechodzimy do poprawki dziesi¹tej, która ko-

reluje termin uchylenia przepisu art. 46 pkt. 2 no-
welizowanej ustawy z terminem wejœcia w ¿ycie
zmian art. 3 i art. 4 tej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 94 popar³o popraw-

kê dziesi¹t¹. (G³osowanie nr 29)
I teraz mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
No, jeszcze jedna osoba… Dobrze.
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o ustawê.

(G³osowanie nr 30)
Uchwa³a Senatu dotycz¹ca ustawy o zmianie

ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Sys-
temie Informacyjnym Schengen oraz Systemie In-
formacji Wizowej i ustawy o ochronie danych oso-
bowych zosta³a podjêta.

Powracamy do punktu trzeciego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji,
która ustosunkowa³a siê do przedstawionych w to-
ku debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 751Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiœcie, komisja w przerwie obradowa³a.

Przywo³ujê sprawozdanie wskazane przez pana
marsza³ka, a w sprawozdaniu rekomendujemy
Wysokiej Izbie przyjêcie poprawki pierwszej i dru-
giej oraz odrzucenie pozosta³ych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
Przypominam, ¿e w trakcie dyskusji poprawki

zg³osili senator Gorczyca i senator Zientarski.
Czy któryœ z panów senatorów chce zabraæ

g³os? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone

g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek,anastêpnie,wwypadkuodrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemydog³osowanianadwnioskiemse-
natoraGorczycyoprzyjêcieustawybezpoprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów tylko 6 opowiedzia-

³o siê za przyjêciem ustawy bez poprawek. 88 se-
natorów chce g³osowaæ nad poprawkami. (G³oso-
wanie nr 31)

Wobec tego przechodzimy do g³osowania nad
poprawkami… Wobec odrzucenia wniosku
o przyjêcie ustawy bez poprawek, przystêpuje-
my do g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami.

Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny
imanawzglêdzie zapewnienie czytelnoœciprzepisu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê pierwsz¹. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki drugiej, której przy-

jêcie wyklucza g³osowanie nad poprawkami trze-
ci¹ i czwart¹.

Poprawka druga ma na celu zmianê mechaniz-
mu obni¿ania wysokoœci op³at stosunkowych
i wprowadza zasadê, ¿e wniosek o obni¿enie op³a-
ty sk³adany jest do komornika.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 55 popar³o popraw-

kê, 39 by³o przeciw. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawk¹ trzeci¹ wobec tego nie bêdzie

g³osowania. Podobnie nad poprawk¹ czwart¹.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 56 popar³o ustawê,

36 by³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 34)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych oraz ustawy – Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które ustosun-
kowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 752Z.

Poproszê sprawozdawcê, senatora Kieresa,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji na wspólnym
posiedzeniu w dniu 3 lutego zajmowa³y siê wnie-
sionymi czterema poprawkami: trzema po³¹czo-
nych komisji i czwart¹ poprawk¹ senatora Tadeu-
sza Gruszki. Wszystkie cztery poprawki zosta³y
przez Wysokie Komisje poparte.

Jednoczeœnie w imieniu komisji informujê, ¿e
na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu
wnioskodawcy dokonali zmiany treœci swoich
wniosków. Komisja Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji dokona³a zmiany pierwszej po-
prawki, a senator Tadeusz Gruszka – poprawki
czwartej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przepraszam bardzo, ale zapomnia³em pañstwa
poinformowaæ, ¿e wnioskodawcy oraz pozosta³y
senator sprawozdawca maj¹ prawo zabraæ g³os.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zabraæ g³os?
(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowañ.
Poprawka pierwsza ogranicza do dwóch liczbê

bezpoœrednio po sobie nastêpuj¹cych kadencji

prezesa i wiceprezesa wojewódzkiego s¹du admi-
nistracyjnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê pierwsz¹, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga znosi rygor pozostawienia

sprawy bez rozpoznania albo odrzucenia pisma
nienale¿ycie op³aconego przez profesjonalnego
pe³nomocnika.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 92 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 36)
Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia doprecyzowuje przepis po-

przez wyraŸne stwierdzenie, ¿e skarga jest dopu-
szczalna, gdy strony nie skorzysta³y z przys³ugu-
j¹cych im œrodków prawnych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 93 popar³o poprawkê

trzeci¹,1wstrzyma³siêodg³osu. (G³osowanienr37)
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

czwart¹, która umo¿liwia wniesienie skargi na
orzeczenia, które uprawomocni³y siê od dnia
1 stycznia 2004 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów 91 popar³o popraw-

kê czwart¹. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 93 popar³o przyjêcie

ustawy wraz z poprawkami. (G³osowanie nr 39)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska.
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Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wno-
sz¹ o wprowadzenie poprawek do ustawy. Druki
senackie nr 754A i 754B.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma na celu zast¹pienie

przecinka spójnikiem „lub”, wyra¿aj¹cym alter-
natywê zwyk³¹, nieroz³¹czn¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 94 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za

przyjêciem alternatywy zwyk³ej, 4 by³o przeciw.
(G³osowanie nr 40)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma charakter redakcyjny.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 92 senatorów,

92 popar³o poprawkê drug¹. (G³osowanie nr 41)
Poprawka przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nas poprawk¹ trzeci¹,

która zmierza do ujednolicenia terminologii ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 93 senatorów,

92 popar³o poprawkê trzeci¹, 1 g³osowa³ przeciw.
(G³osowanie nr 42)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa z przepisu przejœcio-

wego b³êdne sformu³owanie i precyzuje, ¿e ocenie
ministra sprawiedliwoœci podlegaæ bêdzie celo-
woœæ i gospodarnoœæ wydatkowania œrodków po-
chodz¹cych z nawi¹zek i œwiadczeñ pieniê¿nych,
a nie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

94 popar³o poprawkê czwart¹. (G³osowanie nr 43)
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 przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 93 senatorów, za

przyjêciem ustawy wraz z poprawkami g³osowa³o
92 senatorów, 1 by³ przeciw. (G³osowanie nr 44)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy oraz ustawy – Prawo ochrony œrodowiska.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Ustawodawczej, które ustosunkowa³y siê do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje siê ono w druku nr 753Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Stanis³awa
Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Iwan:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wczoraj, to jest 3 lutego bie¿¹cego roku, odby³o

siê posiedzenie po³¹czonych komisji, Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej.
Komisje rekomenduj¹ Wysokiemu Senatowi
przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Andrzejewski chcia³by zabraæ

g³os?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Czy mo¿e poprzedni sprawozdawca chcia³by je-

szcze zabraæ g³os? Nie.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku odrzuce-
nia tego wniosku, nad przedstawion¹ poprawk¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem ustawy bez po-

prawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

77 popar³o przyjêcie ustawy bez poprawek, 15 se-
natorów g³osowa³o przeciw, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 45)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny.
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Powracamy do punktu siódmego: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 755Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Andrzeja Ow-
czarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wczoraj odby³o siê posiedzenie Komisji Gospo-

darki Narodowej. Komisja rekomenduje przyjêcie
ustawy z poprawkami: pierwsz¹, drug¹, trzeci¹,
czwart¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, dwu-
nast¹, czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹ i siedemna-
st¹. Jednoczeœnie jako sprawozdawca proponujê,
Panie Marsza³ku, aby nad poprawkami pierwsz¹,
drug¹, trzeci¹, czwart¹, ósm¹, dziewi¹t¹, jedenast¹,
czternast¹ i siedemnast¹, które maj¹ charakter tyl-
ko doprecyzowuj¹cy, g³osowaæ ³¹cznie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. Mo¿na prosiæ o karteczkê? Bo
to siê przyda.

Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, se-
natora Tadeusza Gruszkê, o przedstawienie
wniosków mniejszoœci.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszoœci komisj i proszê

o poparcie poprawek: pi¹tej, szóstej i trzynastej,
przy czym chcia³bym zwróciæ szczególn¹ uwagê
na poprawkê szóst¹. Poprawka ta przywraca wiek
dwudziestu jeden lat zamiast obni¿onego osiem-
nastu lat – obecnie kierowc¹ tira mo¿e byæ osoba
osiemnastoletnia. Proszê o szczególne poparcie
poprawki szóstej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Nie widzê takich chêci.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.

Przypominam, ¿e komisja wycofa³a swój wnio-
sek, poprawkê siódm¹ z druku nr 755Z. Czy ktoœ
z pañstwa senatorów chce podtrzymaæ wycofany
wniosek siódmy? Nie widzê chêtnych.

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.

I teraz, proszê pañstwa, poprawka pierwsza,
która ma charakter redakcyjny. Jak przedstawi³
nam pan senator sprawozdawca, proszê o ³¹czne
g³osowanie nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, czwart¹, ósm¹, dziewi¹t¹, czternast¹…

(G³os z sali: Jedenast¹ te¿.)
Jedenast¹ te¿. Dobrze, wobec tego jeszcze nad

jedenast¹, czternast¹ i siedemnast¹.
Czy ktoœ z pañstwa ma coœ przeciwko temu?

Nikt nie ma.
Wobec tego, proszê pañstwa, proszê o naciœniê-

cie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

94 popar³o przed³o¿one poprawki. (G³osowa-
nie nr 46)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

pi¹t¹. Wprowadza ona w stosunku do kierowców
wykonuj¹cych przewozy drogowe, którzy ukoñ-
czyli osiemnaœcie, a nie ukoñczyli dwadziestu je-
den lat, zakaz wykonywania przewozu osób oraz
transportu taksówk¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 39 senatorów,
54 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 47)

A wiêc poprawka pi¹ta nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta podwy¿sza z osiemnastu do

dwudziestu lat wiek, po ukoñczeniu którego kie-
rowca mo¿e wykonywaæ przewóz drogowy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, w g³osowaniu uczestniczy³o

93 senatorów, poprawka zosta³a poparta przez
46 senatorów, 46 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³
siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)

Innymi s³owy, wiêkszoœæ nie popar³a poprawki,
wobec tego poprawka nie zosta³a przyjêta.

Przechodzimy do poprawki siódmej… Siódmej
nie ma, ósma by³a, dziewi¹ta by³a…

Przechodzimy do poprawki dziesi¹tej. Popraw-
ka dziesi¹ta polega na skreœleniu przepisów, na
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podstawie których op³ata roczna za przejazd po-
jazdu samochodowego po drogach krajowych
mog³aby byæ uiszczana w ratach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 94 senatorów,

94popar³opoprawkêdziesi¹t¹. (G³osowanienr49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dwunastej. Po-

prawka ta zmierza do skreœlenia przepisów, na
podstawie których posiadacze przyczep zostaliby
zwolnieni od obowi¹zku ich ubezpieczania od od-
powiedzialnoœci OC.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³y 94 osoby – 90 popar-

³o poprawkê dwunast¹, 1 osoba by³a przeciwna,
3osobywstrzyma³ysiêodg³osu. (G³osowanienr50)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki trzynastej, która

zmierza do zapewnienia ustawie nale¿ytej precyzji.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
S³yszê jakieœ g³osy. S³yszê, ¿e ktoœ nie chce pre-

cyzji. Dobrze.
Proszê pañstwa, w g³osowaniu uczestniczy³y

94 osoby – poprawka zosta³a poparta przez 39,
przeciwnych by³o 51, od g³osu wstrzyma³y siê 3
osoby, nie g³osowa³a 1 osoba. (G³osowanie nr 51)

Poprawka trzynasta nie zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta zosta³a przeg³osowana.
Poprawka piêtnasta dodaje do ustawy przepis

przejœciowy, na podstawie którego kierowcy wy-
konuj¹cy przewozy drogowe w oparciu o przepisy
dotychczasowe zachowaj¹ uprawnienia do wyko-
nywania pracy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³y 93 osoby – wszyst-

kie te osoby popar³y poprawkê piêtnast¹. (G³oso-
wanie nr 52)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta uchyla przepis, który

odsuwa³ do dnia 31 grudnia 2012 r. na³o¿ony na
oœrodki szkolenia obowi¹zek prowadzenia szko-
leñ w warunkach specjalnych przez osoby po-
siadaj¹ce odpowiednie do prowadzonego szko-
lenia uprawnienia instruktora techniki jazdy,
w oparciu o okreœlon¹ w ustawie infrastrukturê.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³y 94 osoby – po-

prawka zosta³a poparta przez 56, przeciw g³oso-
wa³o 36, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu, 1 osoba
nie g³osowa³a. (G³osowanie nr 53)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siedemnasta zosta³a przeg³osowana.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wg³osowaniuuczestniczy³y94osoby–93popar³y

ustawê,1osobanieg³osowa³a. (G³osowanienr54)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw. Ustawa zosta³a przyjê-
ta wraz z przeg³osowanymi poprawkami.

Dziêkujê bardzo.
Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych
innych ustaw.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Ko-
misja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projekty
uchwa³, w których wnosz¹ o wprowadzenie popra-
wek do ustawy – druki senackie nr 757A i nr 757B.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do wprowadzenia

poprawnej konstrukcji gramatycznej.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu wziê³y udzia³ 93 osoby – 91 po-

par³o poprawkê zmierzaj¹c¹ do poprawnoœci gra-
matycznej, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu
i 1 osoba nie g³osowa³a. (G³osowanie nr 55)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkadrugamacharakterdoprecyzowuj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³y 92 osoby – 91 popar³o poprawkê

drug¹, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 56)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu skreœlenie zbêd-

nych wyrazów.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³y 94 osoby – poprawka zosta³a popar-

ta przez 93, 1 osoba wstrzyma³a siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 57)

Poprawka czwarta ma charakter uœciœlaj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³y 93 osoby – 93 po-

par³y poprawkê trzeci¹. (G³osowanie nr 58)
Poprawka czwarta ma charakter uœciœlaj¹cy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
(G³os z sali: Czwarta ju¿ by³a.)
Przepraszam.
Poprawka pi¹ta zmierza do wprowadzenia ure-

gulowania zgodnie z zasadami techniki prawo-
dawczej oraz czytelnego dla adresata normy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³y 94 osoby – 94 by³y jednak zwolenni-

kami redakcji czytelnej dla adresata normy, co ja
te¿ popieram. (G³osowanie nr 59)

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 za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³y 93 osoby – ustawa wraz z przyjêtymi

poprawkami zosta³a poparta przez 92, nie g³oso-
wa³a 1 osoba. (G³osowanie nr 60)

Tak wiêc uchwa³a Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz nie-
których innych ustaw zosta³a podjêta.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, która usto-
sunkowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 758Z.

Poproszê sprawozdawcê, senatora Mieczys³a-
wa Augustyna, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Wysoki Senacie!
Komisja proponuje odrzucenie wniosków pier-

wszego oraz drugiego i przyjêcie poprawki trzeciej
z wniosku trzeciego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, se-

natora Piotra Kaletê, o przedstawienie wniosków
mniejszoœci komisji. Proszê.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszoœci dotyczy poprawki pier-

wszej. Proszê o jej przyjêcie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszê.

Senator Jan Rulewski:

¯al z powodu odrzucenia!
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Senator Rulewski ju¿ zabra³ g³os. Pozostali je-

szcze senator Dajczak i senator Fetliñska.
(Senator Janina Fetliñska: Dziêkujê bardzo,

Panie Marsza³ku.)
Dobrze.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku, nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek. G³osowanie nad przedstawionymi po-
prawkami zostanie przeprowadzone, je¿eli zosta-
n¹ odrzucone poprzednie wnioski.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Jana Rulewskiego o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Stanis³aw Kogut: Jeden bêdzie za. Je-

den – Jasio.)
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G³osowa³y 93 osoby, 1 osoba g³osowa³a za od-
rzuceniem wniosku, przeciwko g³osowa³o 58,
34 wstrzyma³y siê od g³osu. (G³osowanie nr 61)

Wobec tego wniosek nie zosta³ przyjêty.
Bêdziemy g³osowali nad przyjêciem ustawy bez

poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,

6 popar³o przyjêcie ustawy bez poprawek, 85 by³o
przeciwnych. (G³osowanie nr 62)

Tak wiêc bêdziemy g³osowali nad poprawkami.
Przystêpujemy…
(Senator Krystyna Bochenek: To proszê ju¿…)
Dobrze, to ja mo¿e ju¿ to dokoñczê…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê

uprzejmie.)
Poprawka pierwsza nak³ada na pracodawcê

obowi¹zek zg³oszenia faktu zatrudnienia osoby
niepe³nosprawnej do Pañstwowej Inspekcji Pracy
w terminie czternastu dni od dnia zawarcia umo-
wy. Jednoczeœnie poprawka eliminuje przepis
stanowi¹cy, i¿ kontrolê w zakresie spe³nienia wa-
runku dostosowania stanowiska pracy do po-
trzeb osoby niepe³nosprawnej przeprowadza Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów 40 popar³o popraw-

kê, 50 g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 63)

Poprawka nie zosta³a przyjêta. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

To teraz jest trzecia tak? Teraz g³osujemy nad
trzeci¹?

(G³os z sali: Nad drug¹ g³osujemy.)
Aha, poprawka druga.
Poprawka druga nak³ada na pracodawcê obo-

wi¹zek zg³oszenia faktu zatrudnienia osoby nie-
pe³nosprawnej do Pañstwowej Inspekcji Pracy
w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy,
wskazuj¹c ponadto, i¿ kontrolê spe³niania wa-
runku dostosowania stanowiska pracy do po-
trzeb osoby niepe³nosprawnej przeprowadza
Pañstwowa Inspekcja Pracy w terminie trzydzie-
stu dni od dnia przyjêcia zg³oszenia.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Momencik… Przepraszam jeszcze… Dobrze,

dobrze. Dziêkujê bardzo.
Proszê o podanie wyników.
Na obecnych 93 senatorów 36 g³osowa³o za,

56 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 64)

Poprawka, lub poprawki, zosta³a odrzucona.
Poprawka trzecia nak³ada na pracodawcê obo-

wi¹zek pisemnego zg³oszenia faktu zatrudnienia oso-
by niepe³nosprawnej do Pañstwowej Inspekcji Pracy
w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za, ¿a-

den nie opowiedzia³ siê przeciw, 4 wstrzyma³o siê
od g³osu. (G³osowanie nr 65)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 66)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych.

Panie i Panowie, powracamy do rozpatrywa-
nia punktu jedenastego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek. To jest w druku
nr 759A.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³os z sali: Nie dzia³a!)
(G³osy z sali: Dzia³a, dzia³a.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dzia³a. Proszê o podanie wyników.
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)
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Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektó-
rych instytucji finansowych.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy, a mniej-
szoœæ komisji – o wprowadzenie poprawki. To
w druku nr 756A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowa-
dzone g³osowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y
w ca³oœci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby rów-

nie¿ walne zgromadzenia towarzystw ubezpie-
czeñ wzajemnych wyra¿a³y zgodê na zawarcie
umowy gwarancji.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 68)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga uwzglêdnia, i¿ w myœl innych

przepisów ustawy uprawnienia Skarbu Pañstwa
zwi¹zane z umow¹ gwarancji wykonywaæ bêdzie
minister w³aœciwy do spraw instytucji finanso-
wych.

Proszê, obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 69)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia wskazuje w sposób jedno-

znaczny, i¿ regulacje rozpatrywanej ustawy doty-
cz¹ce umarzania akcji wy³¹czaj¹ stosowanie
w tym zakresie czêœci przepisów kodeksu spó³ek
handlowych.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 70)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta eliminuje fragment przepi-

su, który sugeruje, i¿ Skarb Pañstwa po przejêciu

pierwszego pakietu akcji w trybie rozpatrywanej
ustawy stanie siê od razu akcjonariuszem wiêk-
szoœciowym.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 71)
Przyjêta.
Wniosek mniejszoœci komisji zmierza do tego,

aby minister w³aœciwy do spraw instytucji finan-
sowych by³ obowi¹zany zbyæ akcje przejêtej insty-
tucji finansowej najpóŸniej w terminie piêciu lat,
a nie, jak stanowi ustawa, trzech lat, od dnia ich
objêcia.

Obecnoœæ. G³osujemy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

36 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³o-
sowa³. (G³osowanie nr 72)

Poprawka zosta³a przyjêta.
To by³a poprawka mniejszoœci.
Poprawka pi¹ta uœciœla, i¿ termin zbycia akcji

przez ministra w³aœciwego do spraw instytucji fi-
nansowych biegnie od dnia objêcia przez Skarb
Pañstwa ostatniej akcji przejmowanej instytucji
finansowej.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 by³ przeciwnego zdania. (G³osowanie nr 73)
Poprawka pi¹ta przyjêta.
Szósta okreœla, w jakim terminie bêd¹ zbywane

przez ministra w³aœciwego do spraw instytucji fi-
nansowych akcje instytucji finansowej przejêtej
w zwi¹zku z ra¿¹cym naruszeniem przez ni¹ wa-
runków umowy gwarancji.

G³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ.
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 74)
Przyjêta.
Siódma umieszcza przepis we w³aœciwym roz-

dziale.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze nie g³osowa³o wielu senatorów…
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 75)
Poprawka zosta³a przyjêta.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania

nad podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³o-
œci ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Obecnoœæ. Proszê g³osowaæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 9 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 76)

Dziêkujê bardzo.
W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o rekapitalizacji nie-
których instytucji finansowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu oraz Protoko³u
do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia
9 wrzeœnia 2009 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Bud¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³y je-
dnobrzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Druki
nr 760A i 760B.

Szanowni Pañstwo, g³osujemy.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê g³osowaæ.
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 92 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

26 by³o przeciwnego zdania, 18 wstrzyma³o siê od
g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 77)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Norwegii w sprawie unikania pod-
wójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla-
niu siê od opodatkowania w zakresie podatków
od dochodu oraz Protoko³u do tej Konwencji,
podpisanych w Warszawie dnia 9 wrzeœnia
2009 r.

Panie i Panowie Senatorowie! Powracamy…
(Rozmowy na sali)
Proszê o skupienie.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie poszanowania Krzy¿a.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
zosta³o przedstawione poprawione sprawozdanie
komisji o projekcie oraz zosta³a przeprowadzona
dyskusja.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e zestawienie wszystkich

wniosków zawarte jest w druku 748P.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie projek-
tu uchwa³y z druku nr 748 bez poprawek, a nastê-
pnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad
przedstawionymi poprawkami.

(Senator Jan Rulewski: Mo¿na?)
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

senatora £ukasza Abgarowicza, popartym przez
komisjê, o przyjêcie projektu uchwa³y bez popra-
wek.

G³osujemy.
Przycisk obecnoœci.
Kto z pañ i panów senatorów jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Oto wyniki: na 62 obecnych 54 – za, 3 – przeciw,

5 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie poszanowania
Krzy¿a. (Oklaski)

(G³osy z sali: Hañba! Hañba!)
Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-

nastego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu apelu o poszanowanie Krzy¿a.

(Rozmowy na sali)
Proszê o skupienie.
Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach

zosta³o przedstawione poprawione sprawozdanie
komisji o projekcie oraz zosta³a przeprowadzona
dyskusja.

Przystêpujemy do g³osowania.
Przypominam, ¿e zestawienie wszystkich

wniosków zawarte jest w druku nr 721P.
W pierwszej kolejnoœci… (Rozmowy na sali)
Proszê pozwoliæ mi siê skoncentrowaæ, te roz-

mowy bardzo przeszkadzaj¹.
Przypominam, ¿e zestawienie jest w druku

nr 721P.
W pierwszej kolejnoœci…(Rozmowy na sali)
Pañstwo Senatorowie!
…zostanie przeprowadzone g³osowanie nad

poprawkami, a nastêpnie nad przyjêciem projek-
tu uchwa³y w ca³oœci, wraz ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad pierwsz¹ po-
prawk¹ komisji do sprawozdania zawartego
w druku nr 721O.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
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Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
87 obecnych, 36 – za, 48 – przeciw, 1 siê wstrzy-

ma³ od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 79)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

drug¹ komisji do sprawozdania zawartego w dru-
ku nr 721O.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 89 obecnych 37 – za, 50 – przeciw, 2 nie g³o-

sowa³o. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji z druku nr 721O,
ewentualnie… Nie, to tyle.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo. Proszê o wyniki.
Na 86 obecnych 37 – za, 48 – przeciw, 1 siê

wstrzyma³ od g³osu. (G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat nie podj¹³ uchwa³y i tym samym zakoñczy³
postêpowanie w tej sprawie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam, po-
prawki nie przesz³y, ale nad pierwotnym wnios-
kiem trzeba g³osowaæ.)

Przepraszam bardzo, ale nie…
(Senator Piotr Andrzejewski: G³osowaliœmy tyl-

ko nad poprawkami.)
(Poruszenie na sali)
Na tym ju¿ koniec procedury, Panie Senatorze.
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
ósmego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie! Jeszcze komuni-

kat. Proszê jeszcze o pó³ minuty uwagi.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedzenia od-
bêdzie siê posiedzenie Prezydium Senatu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy za informacjê.
W zwi¹zku z uchwa³ami proszê o reprezento-

wanie Senatu w toku rozpatrywania uchwa³ przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad czterdziestego
ósmego posiedzenia zosta³ wyczerpany.

(Rozmowy na sali)
Minuta przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o zamkniêcie drzwi.
Przystêpujemy do oœwiadczeñ.
Pañstwo wiedz¹, ¿e oœwiadczenia z³o¿one do

protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzêdowej
wersji sprawozdania stenograficznego.

Teraz odczytam listê.
Oœwiadczenia do protoko³u z³o¿yli senatoro-

wie: Rafa³ Muchacki, Ma³gorzata Adamczak, S³a-
womir Kowalski – cztery, Ryszard Knosala – trzy,
Stanis³aw Gorczyca – jedno, Piotr Kaleta – dwa,
Kazimierz Kleina – piêæ, Edmund Wittbrodt – jed-
no, Maciej Grubski – dwa, Krzysztof Kwiatkowski
– dwa, Antoni Piechniczek – jedno, Czes³aw Rysz-
ka – dwa, Maciej Klima – cztery…

(Senator Ma³gorzata Adamczak: Pani Marsza-
³ek, tego nie trzeba czytaæ…)

Dobrze, to zaraz…
Kazimierz Kleina zapisa³ siê do g³osu, a jedno

oœwiadczenie z³o¿y³ do sprawozdania. Wojciech
Skurkiewicz – dwa, Andrzej Grzyb – trzy, Jan Do-
brzyñski – dwa, Antoni Motyczka – jedno, Andrzej
Szewiñski – jedno, Bohdan Paszkowski – cztery,
Stanis³aw Jurcewicz – jedno, B³aszczyk, Wojcie-
chowski, Ryszka… O, jeszcze du¿o ich jest, wiêc ja
nie bêdê tego w tej chwili czyta³a.

Zapraszam w takim razie pana senatora Kleinê
jako pierwszego do wyg³oszenia swojego oœwiad-
czenia. Drugi bêdzie S³awomir Sadowski, a po-
tem: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Henryk
WoŸniak i Tadeusz Skorupa.

Proszê bardzo…
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Jeszcze pan

senator Andrzejewski.)
Jeszcze pan senator Andrzejewski. I zobaczy-

my, co dalej.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie w imieniu Kaszubskiego Zespo-

³u Parlamentarnego i Parlamentarnego Zespo³u
Kociewskiego w dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê po-
wrotu Polski nad Ba³tyk.

Po wielomiesiêcznych negocjacjach 28 czerwca
1919 r. podpisany zosta³ traktat wersalski, na
mocy którego Polska odzyska³a Pomorze z w¹s-
kim pasem wybrze¿a morskiego. Decyzja ta by³a
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ukoronowaniem wieloletniej dzia³alnoœci niepod-
leg³oœciowej pomorskich Polaków, którzy nigdy
nie zapomnieli o swojej ojczyŸnie. Jednak zgodnie
z porozumieniami miêdzynarodowymi przejêcie
Pomorza miano zrealizowaæ dopiero po szeœciu
miesi¹cach. Jeszcze pó³ roku Polacy na Pomorzu
musieli siê broniæ przed szykanami i represjami
Niemców, niemog¹cych pogodziæ siê z t¹ decyzj¹.

Wyzwolenie Pomorza rozpoczê³o siê 17 stycznia
1920 r. W tym dniu wojska polskie przekroczy³y
pod Nieszaw¹ dawn¹ granicê zaboru pruskiego
i zajê³y Gniewkowo. 18 stycznia dwa poci¹gi pan-
cerne „Wilk” i „Boruta” wjecha³y na dworzec w To-
runiu. Tego samego dnia po po³udniu do Torunia
wkroczy³a Dywizja Pomorska dowodzona przez
pu³kownika Stanis³awa Skrzyñskiego. Defiladê
Wojska Polskiego w Toruniu odbiera³ „b³êkitny”
genera³ Józef Haller, który ma dziœ ulice swego
imienia w ka¿dym pomorskim mieœcie. Na pra-
wym brzegu Wis³y oddzia³y grupy genera³a Stani-
s³awa Pruszyñskiego, wsparte przez 5. Brygadê
Jazdy i poci¹gi pancerne „Hallerczyk”, „Zagoñ-
czyk” i „Odsiecz II”, oswobodzi³y w dniach 17–18
stycznia Dzia³dowo, Brodnicê i Lidzbark. Dnia
23 stycznia zosta³ zajêty Grudzi¹dz. W tym sa-
mym czasie 2. Dywizja Strzelców Wielkopolskich
wyzwala³a po³udniowo-zachodni¹ czêœæ teryto-
rium Pomorza przyznanego Polsce. W koñcu sty-
cznia wojska Frontu Pomorskiego zajê³y Byd-
goszcz, Koronowo, Œwiecie, Tucholê, Chojnice,
Tczew, Starogard i Koœcierzynê, docieraj¹c 8 lute-
go do Kartuz, a 10 lutego dwa szwadrony 5. Bry-
gady Jazdy zajê³y resztê przyznanych Polsce tere-
nów, dochodz¹c do Morza Ba³tyckiego.

Dlatego w³aœnie w Pucku postanowiono doko-
naæ symbolicznych zaœlubin – uroczystoœci
utrwalaj¹cej obecnoœæ Rzeczypospolitej nad
Ba³tykiem. 10 lutego 1920 r. miejscowa ludnoœæ
pomorska, g³ównie kaszubska, wspólnie z woj-
skiem pieczo³owicie przygotowa³a tê uroczystoœæ.
Nie zepsu³a jej nawet niepogoda, a do legendy
przesz³o kazanie, które wyg³osi³ kapelan 16. Po-
morskiej Dywizji Piechoty, póŸniejszy przywódca
konspiracji pomorskiej w trakcie II wojny œwiato-
wej, ksi¹dz Józef Wrycza. Genera³ Haller wrzuci³
do wody Zatoki Puckiej jeden z dwóch przygoto-
wanych przez Poloniê gdañsk¹ platynowych pier-
œcieni, drugi pozostawi³ na swoim rêku i powie-
dzia³ „zaœlubiam ciê na znak rzeczywistego i wie-
czystego naszego panowania”. Uczestnicy tej uro-
czystoœci, z marsza³kiem Sejmu Ustawodawczego
Maciejem Ratajem i ministrem spraw wewnêtrz-
nych Stanis³awem Wojciechowskim na czele,
podpisali specjalnie przygotowany akt zaœlubin
Polski z morzem, a na miejscu tej uroczystoœci
stan¹³ pami¹tkowy s³up, na którym umieszczono
napis „Roku Pañskiego 1920 10 lutego Wojsko
Polskie z gen. Józefem Hallerem na czele objê³o na

wieczne posiadanie polskie morze”. Poœwiêcono
te¿ polsk¹ banderê morsk¹, któr¹ przy dŸwiêkach
Mazurka D¹browskiego uroczyœcie wci¹gniêto na
maszt, co potwierdza³o, ¿e od tego momentu stra¿
nad polskim wybrze¿em objê³a Polska Marynarka
Wojenna.

Tym aktem sprzed dziewiêædziesiêciu lat Pol-
ska objê³a w posiadanie stuczterdziestokilome-
trowy odcinek wybrze¿a Ba³tyku, który ju¿ wkrót-
ce sta³ siê miejscem jednego z najwiêkszych
osi¹gniêæ Drugiej Rzeczypospolitej: budowy por-
tu morskiego i miasta Gdyni. By³ to jednoczeœnie
akt wieñcz¹cy d³ugoletni¹ walkê Pomorzan o po-
wrót do macierzy.

W dziewiêædziesi¹t¹ rocznicê powrotu Rzeczy-
pospolitej Polskiej nad Ba³tyk sk³adamy ho³d na-
szym przodkom, których gorliwy patriotyzm i wie-
lopokoleniowa praca organiczna pozwoli³y obro-
niæ narodowego ducha i umo¿liwi³y wolnej ojczyŸ-
nie powrót nad Morze Ba³tyckie.

W imieniu zespo³ów – przewodnicz¹cy senator
Kazimierz Kleina i przewodnicz¹cy Andrzej Grzyb.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujemy.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana senatora Sadowskiego.
Uprzejmie proszê.

Senator S³awomir Sadowski:

Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Interpelacjê kierujê do Donalda Tuska, prezesa

Rady Ministrów, oraz do pani Barbary Kudryc-
kiej, minister nauki i szkolnictwa wy¿szego.

Szanowny Panie Premierze!
Pragnê zwróciæ uwagê Pana premiera na sytua-

cjê, w jakiej znalaz³a siê filia uniwersytetu bia³o-
stockiego w Wilnie. Jednostka ta jest pierwsz¹ fi-
li¹ uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszym
wydzia³em zamiejscowym poza granicami Polski.
Inicjatywa powo³ania filii uniwersytetu bia³ostoc-
kiego w Wilnie powsta³a przede wszystkim z myœ-
l¹ o Polakach na Litwie. Uruchomienie filii nie by-
³o ³atwe. Strona litewska stawia³a ogromne wy-
magania, dotycz¹ce przede wszystkim bazy mate-
rialnej. Za³atwianie formalnoœci trwa³o piêæ lat,
dok³adnie do 8 sierpnia 2007 r.

Polacy na Litwie to najwiêksza mniejszoœæ, je-
dnoczeœnie s¹ oni s³abo wykszta³ceni i zajmuj¹
przedostatnie miejsce, za nami s¹ tylko Romowie.
Pozwolê sobie przytoczyæ wskaŸniki wy¿szego wy-
kszta³cenia. Na tysi¹c Polaków wy¿sze wy-
kszta³cenie ma obecnie szeœædziesiêciu trzech,
dla Litwinów wskaŸnik ten wynosi sto dwadzie-
œcia szeœæ.
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Problemy wileñskiej filii uniwersytetu bia³o-
stockiego zaczê³y siê wraz z pocz¹tkiem jej fun-
kcjonowania. Obecny przewodnicz¹cy komisji oœ-
wiaty litewskiego sejmu powiedzia³, ¿e studia
w jêzyku polskim to zagro¿enie. W kontekœcie
obecnej polityki rz¹du litewskiego wobec Pola-
ków, szczególnie wobec polskiej m³odzie¿y, s³owa
te maj¹ mocn¹ wymowê. Polscy studenci nie mo-
g¹ korzystaæ z preferencyjnych kredytów studen-
ckich na naukê i pokrycie kosztów utrzymania
podczas studiów. Banki oraz inne instytucje fi-
nansowe na Litwie, tak¿e Pañstwowy Fundusz
Nauki i Studiów, nie mog¹ przyznaæ ulgowych
kredytów finansowych naszym studentom, gdy¿
na liœcie uczelni wy¿szych, przedstawionej przez
Ministerstwo Oœwiaty i Nauki Litwy instytucjom
finansowym, nie znalaz³a siê filia uniwersytetu
bia³ostockiego w Wilnie. Zabrania tego art. 69 no-
wej litewskiej ustawy o szkolnictwie wy¿szym.

Polska uczelnia nie ma te¿ dostêpu do ogólno-
krajowej rekrutacji internetowej. Proœba w tej
sprawie zosta³a wystosowana 12 listopada
2008 r. do Stowarzyszenia Uczelni Wy¿szych na
Litwie „Lama”. OdpowiedŸ z 29 stycznia 2009 r.
by³a negatywna, pismo nie by³o opatrzone nume-
rem, nie by³o te¿ uzasadnienia odmowy. Wileñ-
ska filia uniwersytetu bia³ostockiego ma wszyst-
kie zezwolenia w³adz litewskich na prowadzenie
studiów na Litwie i dlatego niezrozumia³a jest
odmowna odpowiedŸ tej instytucji w kwestii
w³¹czenia jej do krajowej internetowej rekruta-
cji, która pozwoli³aby naszej uczelni wzi¹æ udzia³
w rekrutacji na równych warunkach z innymi
uczelniami na Litwie.

12 maja 2009 r. na Litwie wesz³a w ¿ycie nowa
ustawa o studiach i nauce, na mocy której wpro-
wadzono tak zwany koszyk studenta, przys³ugu-
j¹cy tylko litewskim uczelniom. Wykluczenie filii
uczelni zagranicznych z listy uczelni ubiega-
j¹cych siê o „koszyk studenta” narusza zasadê ró-
wnych szans dla uczelni wy¿szych na litewskim
rynku edukacyjnym. Proœby o w³¹czenie filii uni-
wersytetu bia³ostockiego w Wilnie do listy uczelni
mog¹cych otrzymaæ „koszyk studenta” nie od-
nios³y skutku. Warto w tym miejscu wspomnieæ,
¿e nawet uczelnie niepañstwowe na Litwie maj¹
prawo do pobrania „koszyka studenta” na takiej
samej podstawie, na jekiej czyni¹ to uczelnie pañ-
stwowe.

Szanowny Panie Premierze! Szanowna Pani Mi-
nister!

W dniu 27 stycznia 2010 r. wspólnie z senato-
rem Markiem Konopk¹ spotkaliœmy siê z dzieka-
nem Wydzia³u Ekonomiczno-Informatycznego,
profesorem uczelnianym doktorem habilitowa-
nym Jaros³awem Wo³konowskim w³aœnie w sie-
dzibie filii w Wilnie. W trakcie rozmowy pan dzie-
kan wskaza³ na trudnoœci finansowe, jakie prze-

¿ywa uczelnia. Obecnie brakuje uczelni oko³o
3 milionów z³, brakuje pieniêdzy miêdzy innymi
na zwrot delegacji dla siedemdziesiêciu praco-
wników doje¿d¿aj¹cych z Bia³egostoku. Filia pla-
nuje utworzenie dwóch nowych kierunków: euro-
peistyki i stosunków miêdzynarodowych. Ju¿
trzykrotnie podnoszono studentom czesne, do
1 tysi¹ca 500 litów. Wed³ug relacji pana dziekana
uczelni grozi znaczne ograniczenie funkcjonowa-
nia, a nawet zamkniêcie.

Nie mo¿na do tego dopuœciæ. Przecie¿ temat
utworzenia jednej z ostoi polskoœci na Litwie
zajmowa³ trzech marsza³ków Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a ostatecznie premier Jaros³aw
Kaczyñski dopomóg³ w znalezieniu funduszy
i rozpoczêciu procedur organizacyjnych. Konty-
nuowanie dzia³alnoœci polskiego uniwersytetu
w Wilnie rz¹d polski powinien traktowaæ jako
priorytet, a tak¿e misjê maj¹c¹ na celu podniesie-
nie presti¿u pañstwa polskiego. Jest to równie¿
nasz wspólny obowi¹zek wobec dwustu trzydzie-
stu piêciu tysiêcy Polaków mieszkaj¹cych na Lit-
wie.

Dlatego zwracam siê do Pana Premiera oraz do
Pani Minister o pomoc na dofinansowanie
kszta³cenia polskiej mniejszoœci przez Uniwersy-
tet w Bia³ymstoku z fili¹ w Wilnie. Dziêkujê bar-
dzo za uwagê. Z szacunkiem S³awomir Sadowski.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam uprzejmie pani¹ senator Dorotê Ar-

ciszewsk¹-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê. Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie senatorskie kierujê do mini-

stra spraw wewnêtrznych i administracji Jerze-
go Millera.

W niemieckich landach, Bawarii, Hesji i Mek-
lemburgii-Pomorzu Przednim, przyjêto zasadê,
zgodnie z któr¹ osoby urodzone w latach
1945–1990 na terenach dawnej Rzeszy Niemiec-
kiej, przyznanych Rzeczypospolitej Polskiej na
mocy traktatu poczdamskiego, bêd¹ mia³y w do-
kumentach potwierdzaj¹cych to¿samoœæ wpisy-
wane Niemcy jako kraj urodzenia.

Traktowanie ziem przyznanych Polsce na mocy
decyzji mocarstw sojuszniczych jako terytorium
Niemiec, bêd¹cego pod tymczasow¹ polsk¹ admi-
nistracj¹, a mo¿e okupacj¹, nale¿y uznaæ za wy-
darzenie ze wszech miar skandaliczne. Godzi to
w poczucie integralnoœci i jednolitoœci terytorial-
nej Polski. Rzeczpospolita Polska nie mo¿e w ¿a-
dnym wypadku akceptowaæ takiej praktyki.
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Podczas sporz¹dzania polskich dokumentów
przyjêto zasadê wpisywania jako kraju urodzenia
tego pañstwa, na którego terytorium aktualnie le-
¿y miejsce urodzenia danej osoby. St¹d osoby,
które przysz³y na œwiat przed II wojn¹ œwiatow¹
na kresach Drugiej Rzeczypospolitej, miewaj¹
w dokumentach to¿samoœci wpisane jako kraj
urodzenia Litwê, Bia³oruœ lub Ukrainê. Tym sa-
mym powinniœmy w stosunkach cudzoziemców
z polskimi urzêdami egzekwowaæ poprawne ozna-
czenie Polski jako kraju urodzenia w sytuacji, gdy
dana osoba urodzi³a siê w miejscu terytorialnie
nale¿¹cym do Polski.

W zwi¹zku z tym zapytujê, czy wed³ug Pana ta-
kie regulacje niemieckie nie podwa¿aj¹ przebiegu
granic Rzeczypospolitej Polskiej. Czy taka prakty-
ka nie wp³ywa negatywnie na kszta³towanie rela-
cji polsko-niemieckich? Czy ponadto ta praktyka
nie narusza przepisów prawa europejskiego? Je-
¿eli którakolwiek z odpowiedzi na zadanie pytania
jest twierdz¹ca, to chcia³abym zapytaæ, czy nie
uwa¿a Pan, ¿e by³oby zasadne podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do zmian legislacyjnych oraz wy-
danie stosownych poleceñ s³u¿bowych, prowa-
dz¹cych do nieuznawania w sprawach urzêdo-
wych w Polsce dowodów to¿samoœci z fa³szywym
krajem urodzenia. Osoba urodzona na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, a maj¹ca w dowodzie
to¿samoœci wpisany jako kraj urodzenia Niemcy,
powinna byæ traktowana jako osoba pos³uguj¹ca
siê fa³szywym, a co najmniej b³êdnym, dowodem
to¿samoœci. Podobnie, jak na przyk³ad mê¿czyzna
pos³uguj¹cy siê dowodem to¿samoœci kobiety.

Reasumuj¹c, taki dokument w œwietle polskie-
go prawa powinien byæ uznany za niewa¿ny. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Pani Senator.
Proszê uprzejmie pana senatora WoŸniaka, ale

nie widzê go na sali…
W takim razie proszê pana senatora Tadeusza

Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Moje oœwiadczenie kierujê do ministra sportu

i turystyki.
Panie Ministrze, w imieniu organizatorów

igrzysk polonijnych w Zakopanem, zwracam siê
do Pana z proœb¹, aby rozwa¿y³ Pan przekazanie
400 tysiêcy z³ z bud¿etu, jakim pan dysponuje, na
organizacjê zimowych igrzysk polonijnych w Za-
kopanem.

Panie Ministrze, chcê tu podkreœliæ, ¿e zespó³
polonijny obni¿y³ o kilka tysiêcy kwotê z wniosku,
czyli kwotê 300 tysiêcy z³, jaki z³o¿y³o stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, w zwi¹zku z czym Ko-
misja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za
Granic¹ przyzna³a na ten¿e cel 290 tysiêcy z³.

Organizatorzy zimowych igrzysk polonijnych
zwracali siê do stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, aby stowarzyszenie wyst¹pi³o do komisji se-
nackiej o dotacjê w wysokoœci 500 tysiêcy z³.
Z niewiadomych dla mnie przyczyn „Wspólnota
Polska” o tak¹ kwotê nie wyst¹pi³a. Dlatego jest
proœba do Prezydium Senatu, aby uwzglêdniono
tê sprawê i przekazano ca³¹ wnioskowan¹ przez
„Wspólnotê Polsk¹” kwotê, czyli 300 tysiêcy z³, na
organizacjê igrzysk polonijnych w Zakopanem.

Umotywowaæ tê proœbê mogê w ten sposób. W tej
chwili w igrzyskach mo¿e wzi¹æ udzia³ tylko trzystu
uczestników, a zg³osi³o siê szeœciuset dziewiêædzie-
siêciu dziewiêciu uczestników z krajów wschodnich.
Organizatorzy musieliby wyeliminowaæ trzystu dzie-
wiêædziesiêciu dziewiêciu ze wzglêdu na brak pieniê-
dzy. Jest wiêc bardzo uzasadnione, aby minister
sportu przeznaczy³ na ten cel kwotê 400 tysiêcy, jak
równie¿ to, aby Prezydium Senatu podnios³o ostate-
czn¹ kwotê dotacji o te kilka tysiêcy.

Organizatorzy zg³osili kilka próœb do sponso-
rów, do samorz¹dów lokalnych i do firm. Byæ mo¿e
zostanie uzbierane tyle pieniêdzy, ¿eby wszyscy
zg³oszeni, to znaczy szeœæset dziewiêædziesi¹t dzie-
wiêæ osób, mogli wzi¹æ udzia³ w igrzyskach. By³oby
wielkim nieporozumieniem, gdybyœmy nie dopil-
nowali tego, aby wszyscy zg³oszeni mogli wzi¹æ
w tym udzia³. Ponadto, trudno by³oby organizato-
rom wyeliminowaæ grupê trzystu dziewiêædziesiê-
ciu dziewiêciu osób, które nie mog³yby wzi¹æ
udzia³u w zawodach, bo nie wiadomo, jakie kryte-
rium trzeba by zastosowaæ, aby wyselekcjonowaæ
te trzysta osób, które mia³yby tu przyjechaæ.

Panie Ministrze, uczestniczy³ Pan w zawodach
pucharu œwiata w Zakopanem i zadeklarowa³
pan, w obecnoœci innych uczestników, ¿e wesprze
te igrzyska. Tym bardziej zwracam siê do Pana
i jeszcze raz proszê o wsparcie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Piotra £ukasza An-

drzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Kierujê pytanie do ministra spraw zagranicz-

nych.
Ca³a cywilizowana Polska obchodzi dzisiaj

dzieñ wspomagania przeœladowanych w Wietna-
mie chrzeœcijan. Akurat dzisiaj Senat w sposób
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specyficzny debatowa³ nad symbolik¹ krzy¿a.
Dzisiaj pan marsza³ek Senatu przyjmowa³ odcho-
dz¹cego ambasadora Wietnamu i dzisiaj, w dniu
pamiêci ofiar pogromów chrzeœcijañskich w Wiet-
namie, zapytujê pana ministra spraw zagranicz-
nych: jaka jest reakcja na ludobójcze têpienie
chrzeœcijan w Wietnamie? Jaki jest zakres, po
pierwsze, notyfikacji, po drugie, interwencji, i ja-
kie œrodki zamierza Pan podj¹æ na forum miêdzy-
narodowym dla ochrony podstawowych praw
cz³owieka w tym zakresie wobec ich drastycznego
³amania w Wietnamie, w Indiach i innych kra-
jach, w których tolerancja religijna jest deklaro-
wana, ale postêpowanie pañstw jest sprzeczne nie
tylko z tolerancjê religijn¹, ale z podstawowymi
konwencjami cywilizowanego œwiata dotycz¹cy-
mi ochrony praw cz³owieka? Czy zamierza Pan
wyst¹piæ do Komisji Praw Cz³owieka ONZ?

Je¿eli nie, to proszê o jednoznaczn¹ deklaracjê,
a bêdê zabiega³ o to, ¿eby inni, którzy reprezentu-
j¹ w Polsce postawê chrzeœcijañsk¹, wyst¹pili
w tym zakresie do Komisji Praw Cz³owieka Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Pan senator Stanis³aw Gogacz. Proszê.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie!
Moje zapytanie sk³adam do ministra obrony

narodowej, pana Bogdana Klicha.
Moje zapytanie dotyczy tego, czy MON zamierza

sprzedaæ lubelski Dom ¯o³nierza, usytuowany
w reprezentacyjnej lokalizacji, przy ulicy ¯wirki
i Wigury, w pobli¿u skrzy¿owania Alei Rac³awic-
kich i ulicy Lipowej. Takie sygna³y ostatnio dotar-
³y do lubelskiej opinii publicznej. Ministerstwo
Obrony Narodowej musia³oby oczywiœcie naj-
pierw przekazaæ Dom ¯o³nierza Agencji Mienia
Wojskowego, a dopiero ta rozpisa³aby przetarg.

Dom ¯o³nierza to nie tylko kawa³ historii i tra-
dycji, ale miejsce symboliczne, w którym spotyka-
j¹ siê nie tylko wojskowi, ale i grupy emerytów.
Dziêki temu wiêŸ miêdzy nimi jest wci¹¿ podtrzy-
mywana. Neoklasycystyczny budynek zosta³
wzniesiony jeszcze przed wojn¹ z pieniêdzy woj-
ska i sk³adek ludnoœci Lubelszczyzny. Za budulec
pos³u¿y³y materia³y pozosta³e po rozbiórce pra-
wos³awnego soboru, symbolu carskiego ucisku.

W pami¹tkowej ksiêdze budowy odnotowane
s¹ wp³aty kilku tysiêcy osób. I tak na przyk³ad: ge-
nera³ Józef Haller, dowódca B³êkitnej Armii, da³
100 z³, inny genera³ Drugiej Rzeczypospolitej zgo-
dzi³ siê na miesiêczn¹ cegie³kê w wysokoœci

150 z³. Ochoczo wp³acali nie tylko dobrze sytuo-
wani mieszkañcy miast, ale tak¿e okoliczne wsie:
Niemce, Konopnica czy Niedrzwica. Ich miesz-
kañcy dali na Dom ¯o³nierza z trudem wysup³ane
z³otówki.

W czasie II wojny œwiatowej Niemcy urz¹dzili
w budynku siedzibê partii nazistowskiej. W PRL
komuniœci usunêli nazwê i tablicê pami¹tkow¹,
bo przypomina³y im, ¿e dom zbudowano za sana-
cji i s³awi³ nazwisko marsza³ka Pi³sudskiego.
Obecnie w budynku, oprócz prokuratury garnizo-
nowej, klubu i kasyna, znajduje siê biblioteka li-
cz¹ca dwadzieœcia siedem tysiêcy tomów. W Do-
mu ¯o³nierza odbywaj¹ siê bezp³atne zajêcia ta-
neczne, z których korzystaj¹ rodziny munduro-
wych i nie tylko. Spotykaj¹ siê tam te¿ ¿o³nierze
w stanie spoczynku, cz³onkowie Klubu Kawale-
rów Orderu Wojennego Virtuti Militari czy zwi¹z-
ku by³ych ¿o³nierzy zawodowych.

Panie Ministrze, wed³ug mojej oceny by³aby to
bardzo niedobra decyzja, je¿eli chodzi o miesz-
kañców Lublina i Lubelszczyzny. Takie miejsca
posiadaj¹ szczególny tytu³, aby s³u¿yæ interesowi
publicznemu i spo³ecznemu.

St¹d moje zapytanie. Czy to prawda, ¿e Mini-
sterstwo Obrony Narodowej zamierza wyzbyæ siê
Domu ¯o³nierza, a je¿eli tak, to czym to motywu-
je? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, jeszcze ja wyg³oszê krótkie oœ-
wiadczenie, które kierujê do pani Jolanty Fedak,
minister pracy i polityki spo³ecznej.

Sprawa dotyczy problemu wysokoœci diet i ry-
cza³tów przys³uguj¹cych zawodowym kierowcom,
którzy pracuj¹ na trasach miêdzynarodowych.
Zdaniem reprezentantów tej grupy zawodowej re-
gulacja rozporz¹dzenia ministra pracy i polityki
spo³ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokoœci oraz warunków ustalania nale¿noœci
przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu
w pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery
bud¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej poza gra-
nicami kraju nie przystaje do obecnej sytuacji go-
spodarczej. W ocenie kierowców œwiadczenia wy-
nikaj¹ce z tego rozporz¹dzenia, które maj¹ re-
kompensowaæ wydatki w czasie podró¿y zagrani-
cznej, s¹ ustalane na zbyt niskim poziomie. Zain-
teresowani wskazuj¹ te¿ na w¹tpliwoœci interpre-
tacyjne co do stosowania wymienionego rozpo-
rz¹dzenia do przypadków podró¿y odbywanych
na terytorium innych ni¿ Polska pañstw unijnych
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przez kierowców zatrudnionych w Polsce. Osoby
te wskazuj¹ dodatkowo na nieprawid³owoœci
zwi¹zane ze stosowaniem §9 ust. 4 tego rozpo-
rz¹dzenia. Wed³ug oœwiadczenia kierowców zape-
wniany przez pracodawcê bezp³atny nocleg, o któ-
rym mowa w tym przepisie, czêsto nie spe³nia
podstawowych warunków do wypoczynku i za-
chowania higieny osobistej. Przewidziane przez
pracodawcê miejsca noclegowe to wielokrotnie
tak zwane le¿anki znajduj¹ce siê w kabinach sa-
mochodów.

Proszê Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska
w przedstawionej kwestii. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Nikt wiêcej z pañstwa senatorów nie chce ju¿
wyg³osiæ oœwiadczenia.

Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego ósmego
posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu
Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju
nr 255.

Zamykam czterdzieste ósme posiedzenie Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 12)
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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 77 83 85 82 88 88 90 92 89 90 91 93 94 93 94 93 91 92 94 93
Za 35 83 85 82 87 88 90 92 89 90 91 92 94 93 94 93 91 91 93 93
Przeciw 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + . + + + . + + + + + - - + + ? + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + + - + - - + ? + + + -
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
11 K. Bochenek + . . . + + + + + + - + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + - . + + . + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + - ? + + + . + +
27 R.J. Górecki + . . + + + + + + + - + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
35 K. Jaworski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
39 L. Kieres + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
41 M. Klima + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
55 T. Misiak + + + + + + + + + . - + + + # . + + + +
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
61 J. Olech + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + - + - - + + + + + -
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
67 A. Person + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + - ? + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + - + - - + + + + + -
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + - + - - + + + . . +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + - + - - + + + + + -
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + - + - - + + + . + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + - . + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + - + - - + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +

Obecnych 94 92 91 93 94 94 93 94 94 93 94 92 94 94 93 93 94 91 93 94
Za 94 92 91 93 94 94 93 94 94 93 6 92 55 56 92 92 93 91 93 90
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 39 36 0 0 0 0 0 4
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + - - + + - + + + + . + + + +
3 P.£. Andrzejewski . - + + - + + + + - ? + - + ? ? ? + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + - + + + + + + . - + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + - + + - + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + - . + + # + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + - + # + + . + +
11 K. Bochenek + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + ? ? + ? ? + ? + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + - + + + + + + + # + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski . + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + - + + - + + + + + + + + +
28 H. Górski + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
29 M.T. Grubski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + - - + + - + + + . + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
35 K. Jaworski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 S. Jurcewicz + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + - + + + + + - + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + . ? + + + + + + + - + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
41 M. Klima + + + + + + - + + ? + + - + + + + + + +
42 P. Klimowicz + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
45 M. Konopka + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
47 S. Kowalski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk + . + + + + - - + + - + + + + + + + + +
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + #
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + - # + + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
55 T. Misiak + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
56 A. Misio³ek + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
59 I. Niewiarowski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
60 M. Ok³a + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
61 J. Olech + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + ? + + - + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
67 A. Person + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
68 A.K. Piechniczek + + + + + + - - + + - + + + + . + + + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + - + + - - + + - + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + - - + + ? + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + - + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr + + + + - + + + + + + + - + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + - + + + - + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + ? + + + + + + + - + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + - - + + - + + + + + + + + +

Obecnych 92 93 94 93 94 94 94 93 94 94 94 93 94 94 93 92 94 93 94 93
Za 92 92 94 92 77 94 39 46 94 90 39 93 56 93 91 91 93 93 94 92
Przeciw 0 1 0 1 15 0 54 46 0 1 51 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 2 0 1 1 0 3 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
2 M. Adamczak - - - - + + + + + + + + + + + - + + # #
3 P.£. Andrzejewski - - + + + + + + + + + + + + + ? - - + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
5 M. Augustyn - - - - + + + + + + + - + + + - + + - -
6 G.P. Banaœ ? - + + + + + + + + + + + + + . - . + +
7 R.J. Bender - - + + + + + + + + + + + + + ? ? . + +
8 J. Bergier - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
9 S. Bisztyga - - - - + + + + + + + + + + + + + + . -

10 P.J. B³aszczyk ? - # + + + + . . . . . . . . . . . . .
11 K. Bochenek - . . - + + + + + + + + + + + + # # # #
12 B.M. Borusewicz - . - - + + + + + + + - . + + + - + - -
13 B. Borys-Damiêcka - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
14 J.M. Chróœcikowski ? - + + + . + + + + + + + + + + - . + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz ? + + + + + + + + + + + + + + + - # + +
17 W. Cimoszewicz - - - - + + + + + + + ? + + + + ? - - -
18 G. Czelej ? + + + + + + + + + + + + + + + - # + +
19 W. Dajczak ? - + + + + + . . . . . . . . . . . . .
20 W.J. Dobkowski ? + + + + + + + + + + + + + + + - . + +
21 J. Dobrzyñski ? + + + + + + + + + + + + + + + - . + +
22 J. Duda - - ? - ? + + + + + + + + + + + + + - -
23 J. Fetliñska ? - + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
24 P.K. G³owski - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
25 S. Gogacz ? - + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
26 S.A. Gorczyca - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
27 R.J. Górecki - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
28 H. Górski ? + + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
29 M.T. Grubski - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
30 P.A. Gruszczyñski - - - - + + + + + + + + + + . + + + - -
31 T.J. Gruszka ? - + + + + + + + + + + + + + ? - . + +
32 A.S. Grzyb - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
33 W.L. Idczak ? - + + + + + + + + + + + + + ? - . + +
34 S.A. Iwan - - + - + + + + + + + - + + + + ? + . -
35 K. Jaworski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 S. Jurcewicz - - - - + + + + + + + # + + + + + + - -
37 P.M. Kaleta ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
38 S. Karczewski ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
39 L. Kieres - - + - + + + + + + + - + + + + + + - -
40 K.M. Kleina - - - - + + + + + + + - + + + + ? + - -
41 M. Klima ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
42 P. Klimowicz - - - - + + ? + + + + - + + + + - + + +
43 R. Knosala - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
44 S. Kogut ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
45 M. Konopka - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
46 B.J. Korfanty ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
47 S. Kowalski - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
48 N.J. Krajczy ? - + + + + + + + + + + + + + + + # + +
49 W.J. Kraska ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
50 K. Kwiatkowski - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
51 R.E. Ludwiczuk . - + - ? + + + + + + - + + + + + + - -
52 K. Majkowski - - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
53 A. Massalski ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
55 T. Misiak - - - - ? + + + + + + + - + . + + + - -
56 A. Misio³ek - - - - + + + + + + + ? + + + + - + - -
57 A.A. Motyczka - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
58 R.K. Muchacki - - - - + + + + + + + - + + + + ? + - -
59 I. Niewiarowski - - - - + + + + + + + - + + + # + + - -
60 M. Ok³a - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
61 J. Olech - - + - + + + + + + + - + + + + - + - -
62 W.Z. Ortyl ? - + ? + + + + + + + + + + + ? ? . + +
63 A. Owczarek - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
64 M. Pañczyk-Pozdziej - - - - + + + + + + + - + + + . + + ? -
65 B.J. Paszkowski ? - + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
66 Z.M. Paw³owicz - - - - + + + + + + + - + + + + ? + - -
67 A. Person - - - - + + + + + . + - + + + + + + - -
68 A.K. Piechniczek - - . . . + + + + + + + + + + + + - - +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz ? - + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
71 Z.S. Pupa ? - + + + + + + + + + + + + + + - . + +
72 J.W. Rachoñ - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
73 M.D. Rocki - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
74 Z. Romaszewski ? - + + + + + + + + + + + + + ? - . + +
75 J. Rotnicka - - - - + + + + + + + - + + + . + + - -
76 J. Rulewski + - - - + + + + + + + - + + + + + . . .
77 C.W. Ryszka ? - + + + + + + + + + + + + + ? ? . + +
78 S. Sadowski ? + + + + + + + + + + + + + + + ? # + +
79 J. Sepio³ - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
80 W. Sidorowicz - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
81 T.W. Skorupa ? - + + + + + + + + + + + + + ? ? . + +
82 W. Skurkiewicz ? - + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
83 E.S. Smulewicz - - - - + + + + + + + + + + + + + + . .
84 J. Swakoñ - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
85 Z.M. Szaleniec - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
86 A. Szewiñski - - - - + + + + + + + + + + + + + + - -
87 G.A. Sztark - - - - ? + + + + + + ? + + + + - + - -
88 M. Trzciñski - - - - + + + + + + + - + + + + + + . .
89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90 K.A. Wiatr ? - + + + + + + + + + + + + + ? + . + +
91 M.S. Witczak - - - - + + + + + + + - + + . + + + - -
92 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 G.M. Wojciechowski ? - + + + + + + + + + + + + + + - + + +
94 M. Wojtczak - . - - + + + + + + + - + + + + ? + - -
95 H.M. WoŸniak - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
96 J. Wyrowiñski - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -
97 S. Zaj¹c ? - + + + + + + + + + + + + + + ? . + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - - - - + + + + + + + - + + + + + + - -

100 M. Zió³kowski - - - - + + + + + - + + + + + + + + - -

Obecnych 93 91 92 93 93 93 94 92 92 91 92 92 91 92 89 89 92 62 87 89
Za 1 6 40 36 89 93 93 92 92 90 92 52 90 92 89 77 47 54 36 37
Przeciw 58 85 50 56 0 0 0 0 0 1 0 36 1 0 0 2 26 3 48 50
Wstrzyma³o siê 34 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 18 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 2 2
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81
1 £.M. Abgarowicz -
2 M. Adamczak .
3 P.£. Andrzejewski +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk +
5 M. Augustyn -
6 G.P. Banaœ +
7 R.J. Bender +
8 J. Bergier -
9 S. Bisztyga .

10 P.J. B³aszczyk .
11 K. Bochenek -
12 B.M. Borusewicz -
13 B. Borys-Damiêcka -
14 J.M. Chróœcikowski +
15 Z.J. Cichoñ .
16 L. Cichosz +
17 W. Cimoszewicz -
18 G. Czelej +
19 W. Dajczak .
20 W.J. Dobkowski +
21 J. Dobrzyñski +
22 J. Duda -
23 J. Fetliñska +
24 P.K. G³owski -
25 S. Gogacz +
26 S.A. Gorczyca -
27 R.J. Górecki -
28 H. Górski +
29 M.T. Grubski -
30 P.A. Gruszczyñski -
31 T.J. Gruszka +
32 A.S. Grzyb -
33 W.L. Idczak +
34 S.A. Iwan -
35 K. Jaworski .
36 S. Jurcewicz -
37 P.M. Kaleta +
38 S. Karczewski +
39 L. Kieres -
40 K.M. Kleina -
41 M. Klima +
42 P. Klimowicz +
43 R. Knosala -
44 S. Kogut +
45 M. Konopka -
46 B.J. Korfanty +
47 S. Kowalski -
48 N.J. Krajczy +
49 W.J. Kraska +
50 K. Kwiatkowski -
51 R.E. Ludwiczuk -
52 K. Majkowski +
53 A. Massalski +

81
54 Z.H. Meres -
55 T. Misiak -
56 A. Misio³ek -
57 A.A. Motyczka -
58 R.K. Muchacki ?
59 I. Niewiarowski -
60 M. Ok³a -
61 J. Olech -
62 W.Z. Ortyl +
63 A. Owczarek -
64 M. Pañczyk-Pozdziej .
65 B.J. Paszkowski +
66 Z.M. Paw³owicz -
67 A. Person -
68 A.K. Piechniczek +
69 K.M. Piesiewicz .
70 S. Piotrowicz +
71 Z.S. Pupa +
72 J.W. Rachoñ -
73 M.D. Rocki -
74 Z. Romaszewski +
75 J. Rotnicka -
76 J. Rulewski .
77 C.W. Ryszka +
78 S. Sadowski +
79 J. Sepio³ -
80 W. Sidorowicz -
81 T.W. Skorupa +
82 W. Skurkiewicz +
83 E.S. Smulewicz .
84 J. Swakoñ -
85 Z.M. Szaleniec -
86 A. Szewiñski -
87 G.A. Sztark -
88 M. Trzciñski .
89 P. Wach .
90 K.A. Wiatr +
91 M.S. Witczak -
92 E.K. Wittbrodt .
93 G.M. Wojciechowski +
94 M. Wojtczak -
95 H.M. WoŸniak -
96 J. Wyrowiñski -
97 S. Zaj¹c +
98 K.P. Zaremba .
99 P.B. Zientarski -

100 M. Zió³kowski -

Obecnych 86
Za 37
Przeciw 48
Wstrzyma³o siê 1
Nie g³osowa³o 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 48. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie Senator i Panowie Senatorowie!
Omawiana ustawa niesie za sob¹ zmiany dziesiêciu ustaw. Najwa¿niejsze zmiany dotycz¹ ustawy

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne, a tak¿e
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego oraz ustawy z 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Dotychczasowe doœwiadczenia z okresu obowi¹zywania danej ustawy pokaza³y, ¿e istniej¹ pewne nie-
jasnoœci. Nowelizacja uwzglêdnia doprecyzowanie poszczególnych artyku³ów, a tak¿e wprowadzenie no-
wych rozwi¹zañ, dziêki którym planuje siê unowoczeœnienie dzia³añ podmiotów realizuj¹cych zadania
publiczne. Proponuje siê wprowadzenie zmian w procedurze administracyjnej, a tak¿e stworzenie praw-
nej podstawy dla funkcjonowania Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.
Rozszerzony zostaje zakres podmiotowy stosowania ustawy, dziêki czemu usprawni siê proces uzyski-
wania informacji przez poszczególne jednostki.

Szanowni Pañstwo! Wprowadzenie nowych rozwi¹zañ, które proponuje siê w zmianie ustawy, jest
szans¹ na dalsze unowoczeœnianie dzia³añ podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne. Rozpatrzmy do-
k³adnie ka¿dy aspekt nowelizacji, tak aby rzeczywiœcie przyczyni³a siê ona do dalszego rozwoju naszego
kraju.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Przed³o¿ony pod obrady projekt nie jest pierwsz¹ zmian¹ ustawy o informatyzacji, jednak¿e po raz
pierwszy od momentu wejœcia w ¿ycie tej ustawy mamy do czynienia z tak prze³omow¹ nowelizacj¹.

W pierwszej kolejnoœci na uwagê zas³uguje odejœcie od wymogu stosowania w kontaktach z urzêdami
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Doœwiadczenia ostatnich lat pokaza³y, ¿e w Polsce u¿ytkownicy
indywidualni, najprawdopodobniej ze wzglêdu na dodatkowe koszty, w stosunkowo niewielkim stopniu
wykorzystywali kwalifikowany podpis elektroniczny. W projekcie ustawy zaproponowano alternatywne
rozwi¹zanie zwane profilem zaufanym. Profil zaufany ma s³u¿yæ potwierdzeniu to¿samoœci klienta w kon-
taktach z urzêdami drog¹ elektroniczn¹. Podstawow¹ ró¿nic¹ – jest to jednoczeœnie najwiêksza zaleta profi-
lu zaufanego – jest fakt, i¿ jest to us³uga bezp³atna. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e korzyœci zwi¹zane z mo¿liwoœci¹
za³atwienia sprawy drog¹ elektroniczn¹, bez koniecznoœci wychodzenia z domu, w po³¹czeniu z u³atwie-
niem i obni¿eniem kosztów dostêpu do us³ug za spraw¹ wykorzystania profilu zaufanego, przyczyni¹ siê do
wyraŸnego zwiêkszenia zainteresowania obywateli w³aœnie tak¹ form¹ kontaktu z urzêdami. Warto te¿ zau-
wa¿yæ, ¿e miar¹ sukcesu w informatyzacji urzêdów nie mo¿e byæ sama liczba zmodernizowanych stano-
wisk pracy, wdro¿onych procedur lub spraw, które mo¿na za³atwiæ drog¹ elektroniczn¹. O sukcesie mo¿na
mówiæ dopiero wtedy, kiedy sami klienci nabior¹ przekonania, ¿e kontakt z urzêdem drog¹ elektroniczn¹
po prostu im siê op³aca. Innymi s³owy, faktyczna informatyzacja nast¹pi dopiero wtedy, kiedy wiêkszoœæ
spraw bêdzie za³atwiana drog¹ elektroniczn¹. Nale¿y d¹¿yæ do likwidacji wszelkich barier, aby to osi¹gn¹æ.
Znakomitym tego przyk³adem jest w³aœnie wprowadzenie profilu zaufanego.

Inn¹ niezwykle istotn¹ zalet¹ informatyzacji jest mo¿liwoœæ szybszego i bardziej zautomatyzowanego
przetwarzania posiadanych informacji. Oznacza to korzyœci zarówno dla administracji publicznej, która
bêdzie mog³a dzia³aæ szybciej, taniej i bardziej efektywnie, jak i dla zwyk³ego obywatela. Ju¿ w projekcie
ustawy znalaz³o siê wiele zapisów, które mog¹ œwiadczyæ o prawdziwoœci zaprezentowanej tezy. Warto
zwróciæ uwagê chocia¿by na udogodnienia wprowadzone w zakresie dostêpu do rejestrów. Projekt usta-
wy przewiduje mo¿liwoœæ porównania drog¹ elektroniczn¹ danych o pojeŸdzie z danymi w systemie CE-
PiK. Tak¹ weryfikacjê bêdzie móg³ przeprowadziæ ka¿dy w dowolnym czasie. Udogodnienie to w du¿ym
stopniu u³atwi obywatelom mo¿liwoœæ ustalenia na przyk³ad tego, czy nabyty pojazd nie by³ kradziony.

Kolejne istotne udogodnienie wynika ze zmian w procedurze administracyjnej. W projekcie ustawy
przewidziano, ¿e organ nie bêdzie móg³ ¿¹daæ zaœwiadczenia, jeœli stosowne informacje mo¿e uzyskaæ od
innego urzêdu drog¹ elektroniczn¹, na przyk³ad poprzez dostêp do rejestrów prowadzonych przez inne
podmioty publiczne lub w drodze wymiany informacji z innym podmiotem publicznym, na zasadach
okreœlonych w przepisach o informatyzacji. W praktyce, jeœli instytucje publiczne osi¹gn¹ odpowiednio
zaawansowany stopieñ zinformatyzowania oraz interoperacyjnoœci systemów, wprowadzony zapis bê-
dzie urzeczywistnieniem tak zwanej zasady jednego okienka.

Tak wiêc przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji wprowadza wa¿ne, potrzebne
zmiany. Wiele zapisów w nim zawartych jest wynikiem praktycznych spostrze¿eñ na temat przeszkód
w sprawnej informatyzacji. Jestem przekonany, ¿e rozwi¹zania zapisane w niniejszym projekcie sprawi¹,
i¿ wiele osób zdecyduje siê na powszechne korzystanie z mo¿liwoœci za³atwienia sprawy w urzêdzie drog¹
elektroniczn¹. Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie przedmioto-
wego projektu ustawy.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz

niektórych innych ustaw ma zasadnicze znaczenie dla procesu informatyzacji administracji publicznej
w Polsce. Ustawa wprowadza zmiany w kodeksie postêpowania administracyjnego, ustawie dotycz¹cej
ordynacji podatkowej oraz w niektórych innych ustawach.

Zmiany ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne mo¿na po-
dzieliæ na dwie grupy. Pierwsza grupa to zmiany o charakterze porz¹dkuj¹co-doprecyzowuj¹cym, wyni-
kaj¹ce z dotychczasowych doœwiadczeñ w stosowaniu ustawy. Druga grupa zmian wprowadza nowe roz-
wi¹zania do ustawy o informatyzacji. Ustawa przynosi zmiany, które usprawni¹ i przyspiesz¹ kontakt
obywatela z urzêdem, stworz¹ podstawy do wykorzystania w szerszym zakresie nowych technologii zaró-
wno przez obywatela i przedsiêbiorcê, jak te¿ przez urzêdników. W projekcie jako g³ówn¹ zasadê przyjêto,
i¿ informatyzacja nie powinna polegaæ przede wszystkim na zmianach wewn¹trz podmiotów publicz-
nych, lecz na udostêpnieniu obywatelom i przedsiêbiorcom us³ug realizuj¹cych zadania publiczne.
W projekcie szczególny nacisk po³o¿ono na wprowadzenie nowych rozwi¹zañ: elektronicznej Platformy
Us³ug Administracji Publicznej – ePUAP – centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicz-
nych czy te¿ profilu zaufanego ePUAP. Ustawa wprowadza mo¿liwoœæ ³¹cznoœci online miêdzy urzêdami
a rejestrami. Obywatel, chc¹c za³atwiæ sprawê w urzêdzie, nie bêdzie musia³ biegaæ pomiêdzy okienkami
w celu zdobycia potrzebnych zaœwiadczeñ. To urz¹d bêdzie mia³ obowi¹zek po³¹czyæ siê z rejestrem inne-
go urzêdu lub innego wydzia³u w ramach urzêdu. Jest to kolejny krok do wyeliminowania wymiany infor-
macji pomiêdzy organami administracji publicznej na noœnikach papierowych w czasach, gdy wszystkie
niemal¿e informacje s¹ lub mog¹ byæ gromadzone w postaci elektronicznej. Umo¿liwi to skrócenie czasu
oczekiwania na rozstrzygniêcie sprawy.

Jeœli chodzi o kodeks postêpowania administracyjnego,to nowelizacja miêdzy innymi rozszerza kr¹g
adresatów pism dostarczanych drog¹ elektroniczn¹, wprowadza podpis elektroniczny jako obowi¹zkowy
sk³adnik pism organu, wprowadza mo¿liwoœæ zapewnienia stronie dostêpu do akt poprzez system infor-
macyjny. Projekt dokonuje zmian równie¿ w procedurze administracyjnej i w ordynacji podatkowej,
w szczególnoœci poprzez umo¿liwienie organom za³atwiania sprawy nie tylko za pomoc¹ dokumentu
w postaci papierowej, ale tak¿e za pomoc¹ dokumentu dorêczanego œrodkami komunikacji elektronicz-
nej i zrównanie obu form w sensie prawnym. Brak tego zapisu w ustawach stanowi³ bardzo istotne ogra-
niczenie i powodowa³, i¿ organy wydawa³y decyzje i postanowienie jedynie w postaci papierowej. Ustawa
umo¿liwia stronie postêpowania administracyjnego i podatkowego dostêp online do dokumentów elek-
tronicznych w jej sprawie. Rozwi¹zanie to pozwoli w szczególnoœci na szybkie zdobycie informacji o obec-
nym stanie sprawy bez koniecznoœci ¿mudnego kontaktowania siê z urzêdem osobiœcie b¹dŸ przy pomo-
cy telefonu.

Do najwa¿niejszych zmian wprowadzonych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archi-
wach, równie¿ podlegaj¹cej nowelizacji, nale¿y stworzenie jednej instrukcji kancelaryjnej dla wszystkich
rodzajów postêpowañ, zarówno w organach pañstwowych i pañstwowych jednostkach organizacyjnych,
jak i w innych samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych. Celem proponowanej zmiany jest przede
wszystkim stworzenie jednolitych podstaw postêpowania z dokumentacj¹. Warto podkreœliæ, ¿e istnie-
j¹ce instrukcje kancelaryjne zosta³y stworzone jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych i nie uwzglêdniaj¹
nowych rozwi¹zañ oraz zmian technologicznych.

Warta podkreœlenia, jeœli chodzi o obrót pojazdami na rynku wtórnym oraz wzrost bezpieczeñstwa
transakcji, jest wprowadzona w prawie o ruchu drogowym zmiana umo¿liwiaj¹ca osobie zainteresowanej
nabyciem samochodu dokonanie weryfikacji danych zawartych w dokumentach, dowodzie rejestracyj-
nym i pozwoleniu czasowym, z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów. Zaproponowa-
ne zapisy maj¹ na celu ochronê kupuj¹cych przed ryzykiem nabycia pojazdu pochodz¹cego z kradzie¿y.

Nale¿y podkreœliæ, i¿ przedmiotowy projekt spotka³ siê z jednoznacznym poparciem ze strony Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej. Równie¿ Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, któ-
ra rozpatrzy³a tê ustawê w bardzo konstruktywnej atmosferze, postanowi³a rekomendowaæ Wysokiej Iz-
bie przyjêcie jej z niewielkimi poprawkami o charakterze porz¹dkuj¹cym b¹dŸ czysto legislacyjnym.

Uwa¿am, ¿e nowelizacjê ustawy nale¿y przyj¹æ i przyst¹piæ do jej realizacji.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W roku 1985 piêæ pañstw – Francja, Niemcy, Belgia, Holandia i Luksemburg – podpisa³o zwan¹ uk³a-

dem z Schengen umowê, która znosi³a kontrolê na przejœciach granicznych tych pañstw, a docelowo sta-
³a siê podstaw¹ swobodnego przemieszczania siê osób na obszarze pañstw cz³onkowskich ca³ej Wspólno-
ty zgodnie z przepisami traktatu amsterdamskiego z 1997 r. Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
w 2004 r. w sposób naturalny spowodowa³o w³¹czenie naszego kraju do obowi¹zuj¹cego dorobku syste-
mu Schengen. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e zasada swobodnego przemieszczania siê osób we-
wn¹trz terytorium Unii jest jednym z podstawowych filarów jej powstania i funkcjonowania.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie! Œwiat nie stoi w miejscu. Mamy do czynienia ze zjawis-
kiem œwiatowego terroryzmu, przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, nielegaln¹ imigracj¹. Te uwarunkowania
wymuszaj¹ na organach pañstwa podejmowanie w imiê naszego bezpieczeñstwa dzia³añ odwa¿nych
i zdecydowanych. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e dzisiaj mamy do czynienia z niezmiernie szybkim rozwojem wy-
soko zaawansowanych technologii informatycznych. Wszystko to leg³o u podstaw dzisiaj procedowanej
nowelizacji. Przed³o¿ony projekt uwzglêdnia zmiany, jakie zachodz¹ w zakresie budowy SIS II i w Syste-
mie Informacji Wizowej, WIS, na poziomie europejskim i buduje niezbêdne podstawy do udzia³u Polski
w tych systemach od momentu ich uruchomienia. Nowelizuj¹c obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlaj¹ce zasa-
dy dostêpu do SIS II i WIS, zdecydowano siê na wprowadzenie tak¿e wielu zmian, istotnych dla usuniêcia
w¹tpliwoœci interpretacyjnych i zapewnienia spójnoœci przepisów ustawy. W ramach zaplanowanego
dzia³ania dokonano dostosowania pojêæ u¿ywanych na gruncie krajowym do nazewnictwa wspólnotowe-
go. Co wiêcej, zdecydowano siê wprowadziæ nowe definicje i doprecyzowaæ pojêcia ju¿ obowi¹zuj¹ce w ra-
mach ustawy. Niezbêdne by³o równie¿ rozró¿nienie stosowanych w obrêbie ustawy pojêæ, tak aby by³y
one jasne i czytelne, co z punktu widzenia poprawnoœci legislacyjnej jest spraw¹ niezmiernie wa¿n¹.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jestem przekonany, ¿e dostêp s³u¿b specjalnych do Systemu Informa-
cyjnego Schengen nie bêdzie w naszym kraju wiêkszy ni¿ w innych krajach Unii Europejskiej. Procedo-
wana dzisiaj materia, która w komisji zosta³a poddana wnikliwej analizie, ma moj¹ pe³n¹ akceptacjê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Nowelizacja ustawy dotyczy przepisów odnosz¹cych siê do komorników s¹dowych, postêpowania
dyscyplinarnego, trybu powo³ywania nowych komorników s¹dowych i ewentualnego zawieszenia
komornika w czynnoœciach oraz zasad pobierania i wysokoœci pobieranych op³at.

Na tle krajów europejskich w Polsce ukszta³towa³a siê pozycja pracy komornika jako unikalnego, in-
tratnego i wysoce ekskluzywnego zajêcia. Ostatnio du¿o mówi siê o otwarciu zawodów prawniczych,
a znacznie mniej robi w tym zakresie. Œrodowisko zawodowe komorników s¹dowych pozostaje jednym
z najbardziej hermetycznych, co nale¿a³oby zmieniæ.

Warto siê pokusiæ o refleksjê o takiej zmianie obecnego stanu rzeczy, aby uwolniæ obszar dzia³alnoœci
komorników od rejonu s¹dowego, do którego s¹ przypisani. Zaowocowa³oby to wiêksz¹ skutecznoœci¹
œci¹gania wierzytelnoœci, s³abi komornicy zostaliby wyparci przez skuteczniejszych, a to jest przecie¿ is-
tot¹ tego fachu. Zabieg ten powinien byæ po³¹czony z rozszerzeniem dostêpnoœci zawodu komornika
s¹dowego. Logiczn¹ konsekwencj¹ by³aby konkurencyjnoœæ œwiadczonych us³ug i mo¿liwoœæ dokonania
przez wierzyciela wyboru odpowiedniego komornika, co obni¿y³oby koszty egzekucji komorniczych
i zwiêkszy³oby œci¹galnoœæ d³ugów.

Kolejna refleksja dotyczy pracy komornika. Jak wiadomo, z egzekwowanej wierzytelnoœci komornik
w pierwszej kolejnoœci pokrywa koszty swojego dzia³ania, a wysokoœæ tych kosztów mo¿na okreœliæ jako
przesadzon¹. Niejednokrotnie w trakcie egzekucji dochodzi³o do sytuacji, ¿e œwiadczenie wyegzekwowa-
ne po sprzeda¿y ca³ego maj¹tku d³u¿nika starcza³o jedynie na op³acenie kosztów postêpowania, zaœ wie-
rzyciel nie otrzymywa³ nic z wyegzekwowanej kwoty.

Jeœli chcemy w sposób istotny zaj¹æ siê regulacjami dotycz¹cymi komorników s¹dowych, to powinniœ-
my poruszyæ podniesione przeze mnie kwestie.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Polskie s¹downictwo administracyjne w obecnym kszta³cie jest bardzo m³ode, obecny model funkcjo-

nuje ledwie od 2004 r. W praktyce wci¹¿ pojawia siê wiele problemów, ujawniaj¹ siê te¿ braki dotychcza-
sowego ustawodawstwa. Dlatego wa¿ne jest, by ustawodawca reagowa³ na g³osy przedstawicieli teorety-
ków i praktyków prawa, poprawia³ przepisy i, udoskonalaj¹c polski system s¹downictwa administracyj-
nego, pozwala³ mu okrzepn¹æ.

Projektowana zmiana jest jedn¹ z wiêkszych nowelizacji ustaw: prawo o ustroju s¹dów administracyj-
nych i prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. W zakresie ustroju s¹dów administracyj-
nych pojawiaj¹ siê trzy zasadnicze zmiany.

Po pierwsze, w inny sposób uregulowano kwestiê powo³ywania i odwo³ywania prezesów i wicepreze-
sów s¹du w wojewódzkich s¹dach administracyjnych. Dotychczas byli oni powo³ywani i odwo³ywani
przez prezesa NSA na czas nieokreœlony – teraz wprowadza siê zasadê kadencyjnoœci, przy czym kadencja
prezesa i wiceprezesa WSA trwaæ bêdzie piêæ lat. Na pewno umocni to pozycjê prezesów wojewódzkich
s¹dów administracyjnych, zwiêkszy ich niezale¿noœæ. Niemniej jednak prezes NSA zachowa mo¿liwoœæ
odwo³ania prezesa wojewódzkiego s¹du administracyjnego w sytuacjach skrajnych, na przyk³ad w sy-
tuacji ra¿¹cego niewywi¹zywania siê z obowi¹zków s³u¿bowych. Tê regulacjê nale¿y oceniæ bardzo pozy-
tywnie, wp³ynie ona korzystnie na funkcjonowanie wojewódzkich s¹dów administracyjnych.

Po drugie, kadencyjn¹ sta³a siê funkcja wiceprezesa NSA. Bêdzie on powo³ywany przez prezydenta na
piêcioletni¹ kadencjê. Podobnie, jak w przypadku prezesów wojewódzkich s¹dów administracyjnych,
okreœlono przes³anki jego odwo³ania przed koñcem kadencji. Przes³anki te s¹ w¹sko zakreœlone, ograni-
czaj¹ siê do naprawdê skrajnych przypadków, przez co kadencyjnoœæ zosta³a zagwarantowana.

Po trzecie, wprowadzono nowe stanowiska: starszego referendarza s¹dowego oraz starszego asystenta
sêdziego. Docelowo ma to prowadziæ do profesjonalizacji s³u¿by referendarzy s¹dowych i asystentów sê-
dziów. Osobom mianowanym na te stanowiska otworzono mo¿liwoœæ awansu – nie jest to wiêc ju¿ tylko
szczebel w karierze przed ewentualnym objêciem stanowiska sêdziego. Jednoczeœnie doprecyzowano
w nowo dodanym art. 27a prawa o ustroju s¹dów administracyjnych, co jest zadaniem asystentów sê-
dziów: podejmowanie czynnoœci administracji s¹dowej i przygotowywanie spraw s¹dowych do ich roz-
poznania. Takie zakreœlenie zadañ uczyni z asystentów sêdziów grupê niezwykle potrzebn¹, która na
trwa³e wpisze siê w s¹downictwo administracyjne.

Bardzo istotn¹ zmian¹ w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym na pewno jest uregulowanie praw-
nego statusu akt. Dotychczas istnia³a luka w prawie i praktyka by³a doœæ ró¿na – najczêœciej stosowano
te same rozwi¹zania, które obowi¹zywa³y s¹dy powszechne. Teraz jednak przepisy wyraŸnie stanowi¹, ¿e
s¹dy maj¹ obowi¹zek prowadziæ akta i przechowywaæ je tak d³ugo, jak to jest niezbêdne ze wzglêdu na ro-
dzaj i charakter sprawy oraz znaczenie zawartych w aktach materia³ów. PóŸniej akta mog¹ byæ przenie-
sione do archiwum pañstwowego lub zniszczone. Przepis prawa wprost przyznaje stronie postêpowania,
dotychczas w praktyce niekwestionowane, prawo do przegl¹dania akt na ka¿dym etapie postêpowania.
Uprawnienie to jest szerokie, gdy¿ obejmuje równie¿ prawo do uzyskania odpisów i wyci¹gów bez konie-
cznoœci legitymowania siê szczególnym interesem prawnym. Nale¿y s¹dziæ, ¿e wydawanie odpisów i wy-
ci¹gów bêdzie darmowe.

Najwa¿niejsz¹ zmian¹ w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach jest wprowadzenie skargi o stwier-
dzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia. Bêdzie to nadzwyczajny œrodek weryfikacji
prawomocnych orzeczeñ. Podobna regulacja istnieje ju¿ w kodeksie postêpowania cywilnego i bardzo do-
brze, ¿e wprowadza siê j¹ tak¿e do prawa o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi. Skarga przy-
s³uguje na prawomocne orzeczenia wojewódzkich s¹dów administracyjnych, gdy przez wydanie orzecze-
nia stronie zosta³a wyrz¹dzona szkoda, a nie ma mo¿liwoœci uchylenia lub zmiany orzeczenia w innym
trybie. Skarga jest wiêc œrodkiem ochrony konstytucyjnych praw i wolnoœci o charakterze ostatecznym,
dostêpnym po wyczerpaniu wszystkich innych œrodków. W tej samej sprawie skargê mo¿na sk³adaæ tylko
raz. W³aœciwy do rozpatrywania skargi jest NSA. Proponowane przepisy precyzyjnie reguluj¹ formê skar-
gi i procedurê jej rozpatrzenia. Wprowadzenie tej instytucji prawa jest bardzo potrzebne, czêsto zdarza
siê, ¿e wyrok niezgodny z prawem i szkodliwy dla strony zd¹¿y siê uprawomocniæ, a strona zostaje bez
mo¿liwoœci wzruszenia takiego orzeczenia, pozbawiona jakiejkolwiek ochrony prawnej. Nowy mecha-
nizm sprzyja praworz¹dnoœci, jest dodatkow¹ kontrol¹ legalnoœci orzeczeñ wojewódzkich s¹dów admini-
stracyjnych. Otwiera drogê s¹dow¹ w sprawach dotychczas beznadziejnych.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Po analizie zapisów powsta³ej z inicjatywy ustawodawczej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przy
ogólnej akceptacji Sejmu RP, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych
uwa¿am, ¿e godzi ona w gwarancje niezawis³oœci sêdziowskiej, do których nale¿y miêdzy innymi
kadencyjnoœæ sprawowania tych funkcji przez prezesów i wiceprezesów s¹dów.

O ile wprowadzenie kadencyjnoœci w s¹downictwie administracyjnym, podobnie jak to ma miejsce
w s¹downictwie powszechnym, jest w powszechnym uznaniu konieczne, o tyle nie zwrócono uwagi na za-
pis art. 3 tej ustawy przekszta³caj¹cy dotychczas posiadane przez prezesów akty powo³ania na kadencjê
trwaj¹c¹ szeœæ lat w akty powo³ania na kolejn¹ piêcioletni¹ kadencjê oraz na brak zakazu powtarzania
kadencji bezpoœrednio po jej zakoñczeniu. Takie gwarancje wprowadzono w s¹downictwie powszechnym
wraz ze zmianami ustrojowymi, chc¹c zabezpieczyæ sêdziów przed wp³ywami wieloletnich prezesów.
W s¹dach okrêgowych i apelacyjnych co szeœæ lat odbywaj¹ siê zmiany na stanowiskach prezesów i wice-
prezesów i nie wprowadza to ¿adnego zamêtu.

Jestem zdania, ¿e wystarczy³o wprowadziæ zapis o wejœciu w ¿ycie ustawy z kilkumiesiêcznym opóŸ-
nieniem w celu przeprowadzenia obowi¹zuj¹cego trybu wyboru w s¹dach administracyjnych i wprowa-
dziæ zakaz bezpoœredniego powtarzania kadencji przez tê sam¹ osobê.

Wiem, ¿e takie g³osy podnoszono równie¿ w œrodowisku wymiaru sprawiedliwoœci, znalaz³y one wyraz
miêdzy innymi w publikacji w „Rzeczpospolitej” z dnia 22 kwietnia 2008 r. I wydawa³o siê, ¿e nast¹pi³o
wycofanie tego projektu, maj¹ce na celu wniesienie poprawek. Niestety, sta³o siê inaczej. Przykro by³oby,
gdyby Sejm i Senat RP wprowadzi³y w s¹downictwie rozwi¹zania, które nie przynios³y nic dobrego w mi-
nionym okresie. Dlatego wyra¿am swoje negatywne zdanie na temat planowanych zmian w ustawie –
Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jednym z g³ównych za³o¿eñ nowelizacji ustawy jest utworzenie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

i Pomocy Postpenitencjarnej, z którego bêdzie finansowana pomoc dla pokrzywdzonych i ich rodzin,
a tak¿e dla odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci, zwalnianych z zak³adów penitencjarnych oraz ich
rodzin. Celem projektu, jak czytamy w jego uzasadnieniu, jest nie tylko zapewnienie realnego wsparcia
tym osobom, ale tak¿e objêcie skuteczniejszym nadzorem wydatkowania przeznaczonych na ten cel
œrodków. Po analizie dotychczasowych przepisów oraz nowych rozwi¹zañ uwa¿am, ¿e ten cel uda siê
osi¹gn¹æ, a nowelizacjê w tym zakresie oceniam pozytywnie.

W aktualnym stanie prawnym przepisy reguluj¹ce kwestie zwi¹zane z orzekaniem przez s¹dy na-
wi¹zek i œwiadczeñ pieniê¿nych okreœlaj¹ okolicznoœci, w których s¹d mo¿e je orzec. Wskazuj¹ ponadto,
na czyj¹ rzecz maj¹ zostaæ uiszczone. W zale¿noœci od rodzaju pope³nionego przestêpstwa s¹ to: organiza-
cje spo³eczne wykonuj¹ce œwiadczenia na cele bezpoœrednio zwi¹zane z ochron¹ zdrowia, ochron¹ œrodo-
wiska lub udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Œrodki prze-
kazywane s¹ bezpoœrednio przez sprawców przestêpstw na rzecz podmiotów wpisanych do wykazu insty-
tucji, stowarzyszeñ i fundacji prowadzonego przez ministra sprawiedliwoœci. Poniewa¿ takich uprawnio-
nych podmiotów jest obecnie bardzo du¿o, œrodki te s¹ rozproszone, a tak¿e, co siê czêsto zdarza, wielo-
krotnie s¹ wydatkowane na te same cele, podczas gdy jednoczeœnie pomijane s¹ inne. Brakuje koordyna-
cji dzia³añ podejmowanych przez ró¿ne podmioty oraz rzetelnych informacji, gdzie osoby upowa¿nione
mog¹ otrzymaæ potrzebn¹ im pomoc.

Ponadto wadliwie dzia³a system rozliczania wykorzystania œrodków finansowych pochodz¹cych z na-
wi¹zek i œwiadczeñ pieniê¿nych. Wiêkszoœæ zobowi¹zanych podmiotów nie dope³nia corocznego obowi¹z-
ku przekazania aktualnych informacji o swoich podstawowych zadaniach lub celach statutowych oraz
sporz¹dzenia i przekazania rocznego sprawozdania dotycz¹cego wykorzystania otrzymanych œrodków
oraz obowi¹zku wyodrêbnienia ich w ewidencji ksiêgowej. Wed³ug danych resortu sprawiedliwoœci
w 2007 r. rozliczy³o siê tylko sto dziewiêædziesi¹t osiem podmiotów z szeœciuset czterdziestu dwóch znaj-
duj¹cych siê w wykazie ministra sprawiedliwoœci.

W tym miejscu nale¿y jednak uczciwie przyznaæ, ¿e mimo ¿e opisane negatywne zjawiska w istocie ma-
j¹ miejsce, jest wiele organizacji i fundacji, jak na przyk³ad Fundacja Pomocy Ofiarom Przestêpstw, Sto-
warzyszenie Pomocy Ofiarom Przestêpstw im. Ireny Rajkowskiej we Wroc³awiu, Fundacja Dzieci Niczyje,
Niebieska Linia, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej w Warszawie, które czyni¹ wiele dobrego w zakresie
udzielania pomocy pokrzywdzonym. Ich dzia³aniom nie mo¿na uczyniæ ¿adnego zarzutu, a wrêcz nale¿y
je stawiaæ za wzór dla innych.

Wracaj¹c do tematu, chcia³bym przytoczyæ rozwi¹zania prawne przyjête w nowelizacji, które maj¹
przeciwdzia³aæ obecnej sytuacji, czyni¹ system pomocy bardziej efektywnym i przejrzystym.

�ród³em przychodów nowo powsta³ego Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjar-
nej maj¹ byæ nawi¹zki i œwiadczenia pieniê¿ne orzeczone przez s¹dy w stosunku do sprawców prze-
stêpstw oraz œrodki potr¹cone z wynagrodzenia za pracê wykonan¹ przez skazanych odbywaj¹cych karê
pozbawienia wolnoœci, a tak¿e pieni¹dze ze spadków, zapisów i darowizn, dotacji oraz zbiórek.

S¹d bêdzie móg³ orzec nawi¹zkê na rzecz funduszu w przypadku skazania sprawcy za umyœlne prze-
stêpstwo przeciwko ¿yciu lub zdrowiu albo za inne przestêpstwo umyœlne, którego skutkiem jest œmieræ
cz³owieka czy ciê¿ki uszczerbek na zdrowiu.

Œrodki funduszu bêd¹ przeznaczone na konkretn¹ pomoc osobom pokrzywdzonym przestêpstwem,
pomoc medyczn¹, psychologiczn¹, rehabilitacyjn¹, prawn¹ oraz materialn¹, oraz pomoc postpeniten-
cjarn¹ osobom dotychczas pozbawionym wolnoœci. S³u¿yæ bêd¹ tak¿e promowaniu i wspieraniu inicja-
tyw i przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do poprawienia sytuacji osób pokrzywdzonych przestêpstwem.

Kontrolê ministra sprawiedliwoœci nad wydatkowaniem œrodków z funduszu zapewni wprowadzenie
procedury konkursowej. Projekt nowelizacji zak³ada, ¿e organizacje pozarz¹dowe chc¹ce pomóc ofiarom
przestêpstw oraz osadzonym i zwalnianym z zak³adów penitencjarnych, a tak¿e cz³onkom ich rodzin, aby
otrzymaæ pieni¹dze z funduszu, bêd¹ musia³y wzi¹æ udzia³ w otwartym konkursie ofert. Tak¿e konkretne
cele i sposób wydatkowania œrodków przyznanych z funduszu wybranym organizacjom pozarz¹dowym
zostan¹ œciœle okreœlone w umowach zawartych przez te organizacje z ministrem sprawiedliwoœci.
W umowie okreœlony zostanie termin przekazania œrodków, ich wysokoœæ, cele, na jakie œrodki zostan¹
przekazane, oraz unormowany zostanie obowi¹zek sprawozdawczy zwi¹zany z ich wykorzystaniem.
Œrodki finansowe funduszu przyznawane bêd¹ w oparciu o przedstawiony projekt. Wyeliminuje to mo¿li-
woœæ wykorzystania tych pieniêdzy niezgodnie z przeznaczeniem.
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Stworzenie jednego wspólnego funduszu uwa¿am za korzystne rozwi¹zanie. Jeden fundusz pozwoli
bowiem na bardziej skuteczne egzekwowanie zas¹dzonych œrodków, co jest konieczne, bo obecnie jedy-
nie niewielk¹ czêœæ kwot zas¹dzonych przez s¹d na ten cel udaje siê ostatecznie wyegzekwowaæ. Wa¿nym
aspektem racjonalizacji wydatków jest tak¿e zmniejszenie kosztów obs³ugi mo¿liwe dziêki powo³aniu
w³aœnie jednego wspólnego funduszu.

Moje obawy budzi jednak mo¿liwy negatywny odbiór spo³eczny takiego po³¹czenia. Jak argumentowa-
³em wczeœniej, z racjonalnego punktu widzenia zasadne jest powo³anie jednego wspólnego funduszu
przeznaczonego zarówno na finansowanie pomocy dla pokrzywdzonych, jak i pomocy zwalnianym z za-
k³adów penitencjarnych. Jak zapewnia projektodawca, wp³ywy i wydatki na rzecz pomocy obu grupom
uprawnionych ewidencjonowane bêd¹ odrêbnie, bêdzie te¿ sztywny podzia³ iloœci tych œrodków. Nie bê-
dzie zatem mo¿liwoœci finansowania zadañ z zakresu pomocy postpenitencjarnej ze œrodków przeznaczo-
nych na rzecz pokrzywdzonych. Czy jednak wszystkie te argumenty uspokoj¹ obawy tych, którzy dziœ nie
¿ycz¹ sobie stawiania ofiar przestêpstw i by³ych skazanych w jednym rzêdzie, g³ównie z uwagi na to, ¿e
obawiaj¹ siê, ¿e pieni¹dze zamiast do ofiar trafiaæ bêd¹ do by³ych skazanych? Z pewnoœci¹ du¿o tu zale¿y
od odpowiednich rozporz¹dzeñ do ustawy, jak równie¿ od akcji informuj¹cej spo³eczeñstwo co do zakre-
su wprowadzanych zmian.

Podsumowuj¹c, powiem, ¿e wprowadzenie do porz¹dku prawnego nowej instytucji, Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, doprowadzi, mam nadziejê, do stworzenia przejrzy-
stych i opartych na zobiektywizowanych kryteriach mechanizmów pozyskiwania œrodków finansowych
przez organizacje pozarz¹dowe. Wprowadzone zmiany u³atwi¹ tym podmiotom udzielanie skutecznego
wsparcia osobom pokrzywdzonym przestêpstwem oraz by³ym skazanym, które to wsparcie realizowane
bêdzie w ramach bardziej ambitnych i zakrojonych na szersz¹ skalê ni¿ obecnie projektów. Nowe roz-
wi¹zania prawne równoczeœnie przys³u¿¹ siê te¿ maksymalnie efektywnemu i przejrzystemu wykorzysty-
waniu œrodków finansowych pochodz¹cych z orzekanych przez s¹dy nawi¹zek i œwiadczeñ pieniê¿nych.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

W prezentowanym projekcie zmiany ustawy art. 42 § 3 kodeksu karnego otrzymuje brzmienie: „S¹d
orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, je¿eli sprawca w czasie
pope³nienia przestêpstwa okreœlonego w art. 173, którego nastêpstwem jest œmieræ innej osoby lub ciê¿ki
uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie pope³nienia przestêpstwa okreœlonego w art. 177 § 2 lub
w art. 355 § 2 by³ w stanie nietrzeŸwoœci, pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego lub zbieg³ z miejsca
zdarzenia, chyba ¿e zachodzi wyj¹tkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznoœciami”.

Wprowadzenie obligatoryjnego orzekania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze
jest œrodkiem nadzwyczaj surowym i zupe³nie niezrozumia³ym. W obecnie obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym nie ma obowi¹zku obligatoryjnego stosowania do¿ywotniego zakazu. S¹d mo¿e wymierzyæ tak¹ ka-
rê, gdy dojdzie do wniosku, ¿e bêdzie ona adekwatna, uczyni zadoœæ poczuciu sprawiedliwoœci spo³ecznej
oraz spe³ni swoje funkcje prewencji indywidualnej i ogólnej. Rol¹ s¹du jest indywidualizowanie kary. Je-
dnoczeœnie warto zauwa¿yæ, ¿e w obecnym stanie prawnym w § 4 przedmiotowego art. 42 kodeksu karne-
go, w razie ponownego skazania w warunkach art. 42 § 3 kodeksu karnego s¹d obligatoryjnie orzeka za-
kaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.

Warto w tym miejscu zauwa¿yæ, ¿e w proponowanej zmianie podmiot przedmiotowych przestêpstw zo-
sta³ okreœlony przez ustawodawcê otwarcie poprzez zastosowanie sformu³owania „kto”, jak na przyk³ad
art. 173 § 1: kto sprowadza katastrofê w ruchu l¹dowym, wodnym itd. Nie budzi w¹tpliwoœci stwierdze-
nie, ¿e tak¿e pieszy mo¿e pope³niæ te przestêpstwa, a wiêc wobec niego tak¿e obligatoryjnie zostanie za-
stosowany zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.

Warto przede wszystkim mieæ to na uwadze, rozpatruj¹c art. 177 § 2 kodeksu karnego, który zawiera
okreœlenie przestêpstwa nieumyœlnego. W myœl proponowanej zmiany obligatoryjny zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych na zawsze dotknie tak¿e sprawców przestêpstw nieumyœlnych, co jest oczywi-
stym bezsensem.

Jednoczeœnie w tym samym przepisie ustawodawca proponuje zarówno obligatoryjny zakaz, jak i tak¹
klauzulê: „chyba ¿e zachodzi wyj¹tkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznoœciami”. Niedoo-
kreœlonoœæ tej klauzuli oraz po³¹czenie z bezwzglêdnym zakazem prowadziæ mo¿e albo do orzeczeñ nie-
sprawiedliwych, albo do unikania wydawania przez s¹dy orzeczeñ skazuj¹cych i korzystania z instytucji
nadzwyczajnych.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, któr¹ omawiamy, jest zwi¹zana z wyrokiem, którym Trybuna³ Konstytucyjny zanegowa³

zapisy ustawy z 9 lipca 2003 r. o gwarancji zap³aty za roboty budowlane.
Ustawa ta zawiera zapis mówi¹cy o tym, ¿e inwestorowi przys³uguje od wykonawcy zwrot kosztów

udzielonej gwarancji zap³aty za roboty budowlane, w wysokoœci „powszechnie przyjêtej”, nieprzekracza-
j¹cej 2% gwarantowanej kwoty. Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ owo sformu³owanie „powsze-
chnie przyjêtej”. Ustawa o gwarancji zap³aty za roboty budowlane jest ustaw¹ now¹, nie ma wiêc mowy
o jakiejkolwiek powszechnie przyjêtej kwocie. Zakwestionowane zosta³o równie¿ to 2%, bowiem w prak-
tyce koszty udzielenia gwarancji wynosz¹ 4–6%, przez co kosztami udzielenia gwarancji obci¹¿ony jest
tak¿e inwestor. Nastêpuje wiêc nierównomierne obci¹¿enie stron.

Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³, ¿e ustawa o gwarancji zap³aty za roboty budowlane zawiera³a w wa¿-
nych dla niej zapisach pojêcia niedookreœlone, jak „wystarczaj¹ca gwarancja”, „ostateczny termin”. Wo-
bec wyroku trybuna³u zaproponowane zosta³o uchylenie rzeczonej ustawy i wprowadzenie jej zapisów do
kodeksu cywilnego. Zapisy te stanowi¹ o ustaleniu gwarancji zap³aty za roboty budowlane, udzielanej
wykonawcy przez inwestora dla zabezpieczenia terminowej zap³aty umówionego wynagrodzenia za wy-
konanie robót budowlanych. Gwarancj¹ tak¹ mo¿e byæ gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, porê-
czenie z banku lub akredytywa bankowa.

Nowela kodeksu wyklucza czynnoœci prawne zmierzaj¹ce do wy³¹czenia albo ograniczenia przez inwe-
stora ¿¹dania gwarancji. Bezskuteczne ma byæ tak¿e odst¹pienie inwestora od umowy na skutek ¿¹dania
wykonawcy dotycz¹cego przedstawienia gwarancji zap³aty. Wykonawca bêdzie móg³ za¿¹daæ od inwesto-
ra gwarancji zap³aty do wysokoœci roszczenia z tytu³u wynagrodzenia wynikaj¹cego z umowy czy robót
dodatkowych. Wykonawca bêdzie tak¿e móg³ odst¹piæ od umowy z winy inwestora w przypadku nieuzy-
skania gwarancji w okreœlonym terminie, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ czterdzieœci piêæ dni. Inwestor,
który uniemo¿liwia pracê gotowemu do dzia³ania wykonawcy, nie bêdzie móg³ odmówiæ wyp³aty wyna-
grodzenia mimo niewykonania prac.

Zapisy powy¿sze maj¹ mieæ tak¿e zastosowanie w umowach miêdzy wykonawcami i dalszymi wyko-
nawcami oraz podwykonawcami.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nowela, któr¹ omawiamy, porz¹dkuje kwestiê gwarancji zap³aty, jest
te¿ realizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Moim zdaniem to wystarczaj¹ce przes³anki do jej
przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawê o zmianie ustawy – Kodeks cywilny nale¿y uchwaliæ z kilku powodów. Przede wszystkim stano-

wi ona wa¿ny krok, który zapobiega niewyp³acaniu przez inwestorów nale¿nej zap³aty dla wykonawców
lub podwykonawców prac. Nowe przepisy wp³yn¹ pozytywnie na rozwój infrastruktury w naszym kraju.

Dodatkowo likwiduje siê zjawisko pospiesznego og³aszania upad³oœci przez inwestorów, a co za tym
idzie – upad³oœci podwykonawców, g³ównie z sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Gwarancja terminowoœci wyp³at jest podstaw¹ funkcjonowania nie tylko przedsiêbiorstw, ale tak¿e
ca³ej gospodarki. Uregulowanie tej kwestii oszczêdzi wielu procesów s¹dowych, które niestety czêsto nie
przynosz¹ oczekiwanych rezultatów.

Proponowan¹ gwarancj¹ mo¿e byæ gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a tak¿e akredytywa ban-
kowa lub porêczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

Istotne jest, ¿e obie strony pokrywaj¹ po równo koszty zabezpieczenia wierzytelnoœci. Wykonawca ma
zaœ prawo odst¹pienia od umowy, jeœli w terminie minimum czterdziestu piêciu dni nie otrzyma rzeczonej
gwarancji, i wówczas winê za niewykonanie projektu ponosi inwestor. Ograniczy to próby niewyp³acania
nale¿noœci przez inwestora na wszystkich etapach budowy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw jest wa¿na z kilku powo-

dów.
Na pocz¹tek nale¿y wspomnieæ, ¿e nowe przepisy maj¹ na celu polepszenie sytuacji w transporcie dro-

gowym w czasie kryzysu ekonomicznego g³ównie poprzez umo¿liwienie przewoŸnikom elastycznego fun-
kcjonowania.

Nowe zapisy daj¹ przewoŸnikom prawo zawieszenia dzia³alnoœci na dwanaœcie miesiêcy bez utraty
obowi¹zuj¹cej licencji i bez ponoszenia kosztów za jej ponowne uzyskanie.

Jeœli chodzi o przewoŸników zagranicznych, to nowe przepisy okreœl¹ zasady przewozu kabota¿owego,
jak te¿ przyczyni¹ siê do wiêkszej konkurencyjnoœci wœród rodzimych przedsiêbiorców. Ustawa pozwoli
skuteczniej kontrolowaæ przewoŸników spoza UE.

Ustawa przewiduje równie¿ zwolnienie z czêœci egzaminów osób, które podczas studiów zaliczy³y odpo-
wiednie przedmioty i posiadaj¹ wiedzê wymagan¹ do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych.

Nowe przepisy wprowadzaj¹ mo¿liwoœæ wykorzystania symulatora jazdy podczas kursu nauki jazdy,
co w innych pañstwach europejskich przynosi wymierne efekty.

Jeœli chodzi o kierowców, to nowelizacja ustawy wreszcie okreœli kwestiê wyp³acania im diet za podró¿e
s³u¿bowe oraz op³at za przebywanie poza miejscem sta³ego zamieszkania.

Wskazane ulepszenia obowi¹zuj¹cej ustawy s¹ istotne zw³aszcza w chwili kryzysu w transporcie, st¹d
nale¿y je pilnie wprowadziæ. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Gra¿yny Sztark
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Za³o¿eniem ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie

niektórych innych ustaw, zawartej w druku senackim nr 755, jest uelastycznienie przepisów dotycz¹cych
wykonywania przewozów drogowych, aby w warunkach kryzysu u³atwiæ przewoŸnikom prowadzenie dzia-
³alnoœci oraz wprowadzenie bardziej efektywnej kontroli przewoŸników spoza Unii Europejskiej.

Proponowane zmiany spowoduj¹ ograniczenie kosztów dzia³alnoœci gospodarczej przedsiêbiorców,
nie powoduj¹c skutków finansowych dla bud¿etu. Wymusz¹ równie¿ na przewoŸnikach przestrzeganie
zasad wykonywania transportu drogowego i posiadania w³aœciwych, wymaganych przepisami dokumen-
tów. W obecnej sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw transportowych spadek dochodów z tytu³u ubez-
pieczeñ mo¿e dotkn¹æ równie¿ ubezpieczyciela, a tym samym koszty te bêd¹ roz³o¿one solidarnie zaró-
wno na samych przedsiêbiorców transportowych, jak i na ubezpieczycieli. Proponowane rozwi¹zania
umo¿liwi¹ jednoznaczn¹ kwalifikacjê podró¿y s³u¿bowej, wskutek czego przedsiêbiorcy nie ponios¹ do-
datkowych kosztów z tytu³u kosztów osobowych zatrudnionych pracowników. Spowoduj¹ równie¿ roz³o-
¿enie w czasie kosztów przedsiêbiorców prowadz¹cych oœrodek szkolenia na budowê infrastruktury nie-
zbêdnej do prowadzenia szkolenia w warunkach specjalnych.

Szanowni Pañstwo, w pe³ni popieram za³o¿enia ustawy.
Dziêkujê pañstwu za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
G³ównym celem nowelizacji ustawy jest wzmocnienie uprawnieñ nadzorczych i kontrolnych wojewody

dotycz¹cych systemu pomocy spo³ecznej oraz poszerzenie katalogu instrumentów prawnych, którymi
dysponuje wojewoda w przypadku prowadzenia placówek zapewniaj¹cych ca³odobow¹ opiekê osobom
niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz³ym wieku przez osoby fizyczne lub prawne
bez zezwolenia. Ingerencja ustawodawcza dotycz¹ca rozdzia³u o placówkach zapewniaj¹cych ca³odobo-
w¹ opiekê niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub w podesz³ym wieku, które prowadzone s¹ na zasa-
dach dzia³alnoœci gospodarczej, ma na celu wyeliminowanie mo¿liwoœci zaistnienia zdarzeñ, w których
ucierpieliby pensjonariusze. O takich zdarzeniach donosi³y media w niedalekiej przesz³oœci.

Ponadto ustawa zmierza do uporz¹dkowania niektórych elementów systemu pomocy spo³ecznej, na
przyk³ad do dostosowania do obecnego stanu prawnego sposobu obliczania dochodu osób prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz wpro-
wadza uœciœlenie niektórych przepisów w celu wyeliminowania niejednolitoœci interpretacyjnej, która
daje o sobie znaæ w praktyce, podczas stosowania przepisów.

Co wiêcej, warto podkreœliæ po¿¹dan¹ zmianê, czyli wy³¹czenie z kryterium dochodowego przyjmowa-
nego do celów pomocy spo³ecznej, zasi³ku celowego oraz pomocy materialnej maj¹cej charakter socjalny
albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oœwiaty.

Nowelizacja owej ustawy wniesie wiele pozytywnych zmian w zakresie szeroko rozumianej pomocy
spo³ecznej, co przyczyni siê do lepszego ¿ycia wszystkich mieszkañców naszego kraju. Reasumuj¹c,
uwa¿am, ¿e s¹ to potrzebne i bardzo dobre zmiany, które powinniœmy poprzeæ, aby ¿ycie osób potrzebu-
j¹cych zmieni³o siê na lepsze.

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 48. posiedzenia Senatu 173



Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Do ustawy z 2004 r. o pomocy spo³ecznej wprowadzono wiele zmian. Jedn¹ z wa¿niejszych jest wzmoc-

nienie nadzoru i kontroli wojewody nad pomoc¹ spo³eczn¹. Dobrym rozwi¹zaniem wydaje siê byæ nowela
polegaj¹ca na tym, ¿e wojewoda mo¿e na³o¿yæ karê na osoby nielegalnie prowadz¹ce tego typu dzia³al-
noœæ w wysokoœci do 20 tysiêcy z³. Chodzi o prowadzenie placówki, w której przebywa powy¿ej dziesiêciu
osób. Kara ta mo¿e zostaæ podwojona wobec tych, którzy pomimo wczeœniejszej kary nadal prowadz¹
dzia³alnoœæ. Wojewoda bêdzie móg³ tak¿e poza kar¹ pieniê¿n¹ zakazaæ prowadzenia domu pomocy
w przypadku stwierdzenia, ¿e ¿ycie albo zdrowie przebywaj¹cych tam osób mo¿e byæ zagro¿one.

Opiniê spo³eczn¹ szczególnie bulwersuj¹ informacje o fizycznym i psychicznym znêcaniu siê nad pod-
opiecznymi przez pracowników domów pomocy spo³ecznej. Proponowana zmiana ma na celu eliminowa-
nie sytuacji, w których mog¹ ucierpieæ pensjonariusze tych domów. Jak zawsze tak i tu musi budziæ w¹tpli-
woœci rozwi¹zanie powoduj¹ce zwiêkszenie aparatu biurokratycznego, gdy¿ w projekcie zaproponowano,
by w wydziale do spraw pomocy spo³ecznej urzêdu wojewódzkiego wyodrêbniæ komórkê, która bêdzie
zajmowaæ siê nadzorem i kontrol¹ pomocy spo³ecznej. Przyjêto, ¿e jednemu inspektorowi nadzoru powinno
podlegaæ dwadzieœcia dzia³aj¹cych w danym województwie jednostek organizacyjnych oraz placówek zape-
wniaj¹cych ca³odobow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub w podesz³ym wieku.
Szkoda, ¿e to jedyne i to doœæ w¹tpliwej jakoœci rozwi¹zanie zaproponowano Senatowi do akceptacji.

Pozosta³e proponowane zmiany nie budz¹ takich w¹tpliwoœci, s¹ rozs¹dne i nale¿y je zaakceptowaæ.
Maj¹ one bowiem na celu dobro osób nieradz¹cych sobie samodzielnie z trudami codziennego ¿ycia.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wprowadzenie do znowelizowanej ustawy art. 51a, 51b i 51c jest wynikiem wyodrêbnienia w ustawie

przepisów dotycz¹cych oœrodków wsparcia dla osób z zaburzeniem psychicznym, które s¹ realizowane
w ramach zadañ zleconych, sposobu finansowania tych jednostek, a tak¿e odp³atnoœci za us³ugi w nich
œwiadczone. Bardzo istotne w tej ustawie jest uregulowanie zasad funkcjonowania œrodowiskowych do-
mów samopomocy. Przez wiele bowiem lat oœrodki te funkcjonowa³y bez ¿adnych standardów legislacyj-
nych, co pozwala³o organom prowadz¹cym na du¿¹ dowolnoœæ interpretacji ich dzia³alnoœci. Uregulowa-
nie odp³atnoœci za pobyt w tych placówkach pozwoli na ujednolicenie kwotowe we wszystkich oœrodkach
w Polsce, bo do tej pory by³o to zale¿ne od uchwa³y poszczególnych samorz¹dów. Ma to o tyle istotne zna-
czenie, ¿e uczestnikami takich oœrodków s¹ przewa¿nie osoby o niskim statucie materialnym (renta so-
cjalna) i zbyt du¿a op³ata powodowa³a niemo¿noœæ uczestniczenia w terapii.

Mam nadziejê, ¿e w œlad za tymi zmianami szybko zostanie wprowadzone rozporz¹dzenie dotycz¹ce
prowadzenia œrodowiskowych domów samopomocy, co jednoznacznie ujednolici w skali kraju œwiadcze-
nia us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw wprowadza konieczne zmiany,

które dotycz¹ normalizacji opieki nad niepe³nosprawnymi, przewlekle chorymi oraz osobami w pode-
sz³ym wieku.

Prerogatywy wojewody wzmocnione w zakresie nadzoru i kontroli stanowi¹ zabezpieczenie wspomnia-
nej normalizacji, jeœli chodzi o pomoc spo³eczn¹ udzielan¹ przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹. Ustawa ta równie¿, miêdzy innymi, dostosowuje do obecnego stanu prawnego sposób obli-
czania dochodu osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ podatkiem dochodowym od
osób fizycznych. W celu unikniêcia dowolnoœci w interpretacji dokonano uœciœlenia niektórych przepi-
sów. Zmiany dotycz¹ tak¿e obowi¹zków podmiotów prowadz¹cych placówkê ca³odobowej opieki.

Kompleksowoœæ ustawy nowelizuj¹cej pozwala s¹dziæ, i¿ jej cele zostan¹ osi¹gniête. Dlatego uwa¿am,
¿e przepisy te nale¿y wprowadziæ w ¿ycie. Dziêkujê za uwagê.

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
176 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 48. posiedzenia Senatu



Przemówienie senator Gra¿yny Sztark
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Celem ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw – druki senackie

nr 757, 757A i 757B – jest wzmocnienie uprawnieñ nadzorczych i kontrolnych wojewody w systemie po-
mocy spo³ecznej oraz poszerzenie katalogu instrumentów prawnych, którymi dysponuje wojewoda
w przypadku prowadzenia przez osoby fizyczne lub prawne bez zezwolenia placówek zapewniaj¹cych ca-
³odobow¹ opiekê osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podesz³ym wieku; chodzi
miêdzy innymi o wzmocnienie sankcji.

Proponowane zmiany zmierzaj¹ do uporz¹dkowania niektórych elementów systemu pomocy spo³ecz-
nej – to na przyk³ad dostosowanie do obecnego stanu prawnego sposobu obliczania dochodu osób prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ opodatkowan¹ podatkiem dochodowym od osób fizycznych – oraz
wprowadzaj¹ uœciœlenie niektórych przepisów, aby wyeliminowaæ niejednolitoœæ interpretacyjn¹. Maj¹
sprzyjaæ poprawie jakoœci us³ug i lepszej kontroli nad placówkami ca³odobowej opieki oraz eliminowaæ
mo¿liwoœæ zaistnienia zdarzeñ, w których ucierpieliby pensjonariusze.

Zmiany w kodeksie postêpowania cywilnego oraz ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu
egzekucyjnym w administracji – DzU z 2005 r. nr 229 poz. 1954, z póŸniejszymi zmianami – pozwalaj¹ na
zwolnienie œwiadczeñ z pomocy spo³ecznej z egzekucji.

W rozdziale „Organizacja pomocy spo³ecznej” wprowadzono wiêksz¹ elastycznoœæ, znosz¹c wymóg
przeprowadzania egzaminów II stopnia specjalizacji zawodowej dla pracowników socjalnych jedynie we
wskazanych ustaw¹ miesi¹cach.

Proponowane rozwi¹zania zmierzaj¹ do wyodrêbnienia komórki organizacyjnej do spraw nadzoru
i kontroli w pomocy spo³ecznej w wydziale urzêdu wojewódzkiego i jednoczeœnie zapewnienia minimalne-
go standardu zatrudnienia wojewódzkich inspektorów do spraw nadzoru i kontroli.

Wysoka Izbo, wnoszê o przyjêcie tej nowelizacji ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senator Ma³gorzaty Adamczak
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem nowelizacji ustawy jest umo¿liwienie zatrudniania osób niepe³nosprawnych przez pracodaw-

ców niezapewniaj¹cych warunków pracy chronionej bez koniecznoœci uzyskania wstêpnej pozytywnej
opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcê stanowiska pracy do potrzeb oso-
by niepe³nosprawnej. Na pracodawcy nadal bêdzie spoczywa³ ten ustawowy obowi¹zek, ale PIP bêdzie
mog³a kontrolowaæ jego wykonanie w okresie zatrudnienia, nie zaœ przed jego rozpoczêciem.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz za-
trudnianiu osób niepe³nosprawnych zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepe³no-
sprawnoœci nie bêdzie wykluczaæ mo¿liwoœci zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej u pracodawcy nieza-
pewniaj¹cego warunków pracy chronionej, je¿eli pracodawca przystosowa³ stanowisko pracy do potrzeb
osoby niepe³nosprawnej.

Szanowni Pañstwo! Nale¿y zak³adaæ, ¿e wejœcie w ¿ycie niniejszej nowelizacji ustawy przyniesie pozy-
tywne skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne. Przede wszystkim umo¿liwi pracodawcom za-
trudnianie niepe³nosprawnych pracowników bez koniecznoœci uzyskania wstêpnej pozytywnej opinii
Pañstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcê stanowiska pracy do potrzeb osoby nie-
pe³nosprawnej, co mo¿e zwiêkszyæ zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem niepe³nosprawnych.
Niepe³nosprawni pracownicy mog¹ siê staæ w konsekwencji bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

Dlatego uwa¿am, ¿e nowelizacja ustawy powinna zostaæ jednog³oœnie poparta po to, aby osobom nie-
pe³nosprawnym ¿y³o siê coraz lepiej dziêki wprowadzonym przez nas zmianom. Mam nadziejê, ¿e te zmia-
ny u³atwi¹ osobom niepe³nosprawnym codzienne funkcjonowanie na rynku pracy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, któr¹ obecnie omawiamy, z pozoru lakoniczna, przynosi bardzo istotne zmiany. Umo¿li-

wia zatrudnianie osób znacznie lub umiarkowanie niepe³nosprawnych przez pracodawców niezapewnia-
j¹cych warunków pracy chronionej bez koniecznoœci pozyskania wstêpnej opinii Pañstwowej Inspekcji
Pracy.

Zgodnie z za³o¿eniami ustawy pracodawca bêdzie musia³ przystosowaæ stanowisko pracy do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Owo przystosowanie bêdzie kontrolowane przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracê.

W dalszym ci¹gu utrzymany zostaje zapis stanowi¹cy, ¿e warunkiem zwrotu poniesionych przez pra-
codawców kosztów przystosowania miejsc pracy dla niepe³nosprawnych bêdzie uzyskanie pozytywnej
opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu tych stanowiska dla osób niepe³nosprawnych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Omawiana tu bardzo krótka nowelizacja w kilku s³owach, ale zasadni-
czo pomaga w odbiurokratyzowaniu bardzo wra¿liwej spo³ecznie dziedziny. Jest to wystarczaj¹cy argu-
ment do jej przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W 2008 r. w Polsce aktywnych zawodowo by³o tylko 15,6% osób niepe³nosprawnych w wieku piêtnastu

lat i wiêcej. Najtrudniejsz¹ sytuacjê zawodow¹ maj¹ osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem nie-
pe³nosprawnoœci i to w³aœnie do tej grupy adresowana jest nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Proponowane zmiany umo¿liwiaj¹ zatrudnianie
osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepe³nosprawnoœci przez pracodawców
niezapewniaj¹cych warunków pracy chronionej bez koniecznoœci uzyskania wstêpnej pozytywnej opinii
Pañstwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcê stanowiska pracy do potrzeb osoby nie-
pe³nosprawnej, z jednoczesnym pozostawieniem obowi¹zku dostosowania tego stanowiska pracy.

Maj¹c na uwadze fakt, ¿e wiêkszoœæ osób niepe³nosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i jest to
niestety zjawisko obserwowane od wielu lat, dotycz¹ce tak¿e osób w wieku produkcyjnym (75,7% osób
niepe³nosprawnych jest w wieku produkcyjnym), uwa¿am, ¿e ka¿de dzia³ania ustawowe wspieraj¹ce ak-
tywizacjê zawodow¹ tych osób s¹ niezmiernie wa¿ne.

Reasumuj¹c, pragnê stwierdziæ, ¿e omawiany projekt ustawy zawiera bardzo potrzebne rozwi¹zania
w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, dlatego w pe³ni popieram przedstawione za-
pisy prawne w nim zawarte. Dziêkujê za uwagê.

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
180 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 48. posiedzenia Senatu



Przemówienie senator Gra¿yny Sztark
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Celem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu

osób niepe³nosprawnych jest umo¿liwienie zatrudnienia osób niepe³nosprawnych pracodawcom nieza-
pewniaj¹cym warunków pracy chronionej bez koniecznoœci uzyskania wstêpnej pozytywnej opinii Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcê stanowiska pracy do potrzeb osoby nie-
pe³nosprawnej.

Nowela wprowadza przepis, zgodnie z którym kontrolê w zakresie spe³niania warunku przystosowania
przez pracodawcê stanowiska pracy do potrzeby osoby niepe³nosprawnej bêdzie prowadziæ Pañstwowa
Inspekcja Pracy (art. 4 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe³nosprawnych). Ale PIP bêdzie mog³a kontrolowaæ jego wykonanie ju¿ w okresie zatrudnienia, a nie
przed jego rozpoczêciem.

Utrzymane zosta³y aktualnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania ustawowe, które przewiduj¹, ¿e warunkiem
zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcê, zwi¹zanych z przystosowaniem miejsca pracy do po-
trzeb osoby niepe³nosprawnej, bêdzie uzyskanie pozytywnej opinii Pañstwowej Inspekcji Pracy o przysto-
sowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci osoby zatrudnionej na danym
stanowisku (art. 26 ust. 6; art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych).

Wnoszê, aby Wysoka Izba przyjê³a nowelizacjê ustawy, bo mo¿e ona przyczyniæ siê do u³atwienia ¿ycia
zawodowego ludziom pokrzywdzonym przez los. Dziêkujê pañstwu za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zapisynowelizacji, któr¹omawiamywtej chwili, s¹niezwykle zwiêz³e.Dotycz¹oneemeryturgórniczych.
Otó¿, przy ustalaniu emerytury górniczej, okres pracy wykonywanej stale pod ziemi¹ i w pe³nym wy-

miarze czasu pracy bêdzie mo¿na rozliczaæ na wniosek pracownika w okresach kwartalnych. Rozwi¹za-
nie takie ma dotyczyæ spraw niezakoñczonych przed wejœciem w ¿ycie niniejszej nowelizacji, przy czym,
na wniosek osób zainteresowanych, wysokoœæ emerytur górniczych ustaliæ nale¿y ponownie.

Proponowana obecnie nowelizacja jest uzupe³nieniem obowi¹zuj¹cych przepisów przewiduj¹cych dla
pracowników pracuj¹cych pod ziemi¹ przez co najmniej 25 lat uprawnienie do górniczej emerytury bez
wzglêdu na wiek i stanowisko pracy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacjaustawyoemeryturachgórniczychporz¹dkuje têmateriê idlatego jestonagodnaprzyjêcia.Dziê-

kujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Karczewskiego
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Wysoki Senacie!
Rzymianie mawiali: ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuk¹ dobra i s³usznoœci. Po porzuceniu

mrzonek zbudowanych na pogañskiej wierze, ¿e rzeczy nie s¹ takimi, jakimi s¹ w istocie, lecz takimi, jaki-
mi siê je nazwie, wydaje siê, ¿e wszyscy zgadzamy siê co do tego, i¿ Ÿród³em i podstaw¹ prawa stanowione-
go winno byæ prawo naturalne, bo dopiero wówczas prawo mo¿e staæ siê sztuk¹ dobra i s³usznoœci, jak
postulowali cytowani wy¿ej staro¿ytni.

S¹dzê, ¿e jednoczy nas przekonanie, i¿ uchwalane przez nas prawo winno byæ podporz¹dkowane inte-
resom pañstwa i jego obywateli, jednoznaczne, zrozumia³e, uczciwe i sprawiedliwe – bo wtedy bêdzie
sztuk¹ dobra i s³usznoœci.

Przy³ó¿my wiêc staro¿ytne standardy do przedmiotu naszych obecnych prac. Rozpatrujemy dziœ usta-
wê o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Czy ten tytu³ spe³nia wskazane, przytaczane
wczeœniej postulaty? Czy mo¿e stanowiæ dobre prawo akt, którego tytu³ nie bêdzie zrozumia³y dla znacz-
nej czêœci Polaków? Bêdzie niezrozumia³y nie dlatego, ¿e jesteœmy narodem niedouczonym, niezoriento-
wanym we wspó³czesnych realiach, lecz dlatego, ¿e autorzy projektu nie potrafili napisaæ go poprawn¹
polszczyzn¹. Czy tak trudno wyraziæ intencjê dofinansowania banków i ubezpieczycieli z bud¿etu?

Zabawny, pretensjonalny termin „rekapitalizacja”, ukuty na wzór „dekapitacji”, „rekapitulacji”, „deka-
pitalizacji”, poza tytu³em pojawia siê w tekœcie aktu tylko raz, w art. 1, w którym ustawodawca t³umaczy
go, by ju¿ wiêcej z niego nie skorzystaæ… Ksi¹dz William Ockham w wieku XIV zaleci³, by nie mno¿yæ by-
tów ponad potrzebê – niestety ta sugestia nie dotar³a, jak widaæ, do rz¹dowego legislatora, przedk³ada-
j¹cego efektownoœæ zwrotu nad realn¹ potrzebê wyra¿enia myœli.

Materia objêta t¹ regulacj¹ jest skomplikowana, trudna. Nie powinno byæ tu miejsca na nieporadnoœæ
jêzykow¹. Nie oœmielê siê zajmowaæ Wysokiej Izby dalszymi, licznymi szczegó³owymi uwagami, wska¿ê
ju¿ tylko jeden przyk³ad ra¿¹cego b³êdu sk³adniowego. Z tekstu art. 3 ust. 1 – cytujê fragment: „na zasa-
dach okreœlonych w ustawie, zwanej dalej «gwarancj¹»” – wynika, ¿e to rozpatrywan¹ ustawê nazywamy
gwarancj¹.

Pozwólcie Pañstwo, ¿e przejdê teraz do spraw powa¿niejszych i zadam kilka pytañ, prawdopodobnie
retorycznych, gdy¿ nie liczê na odpowiedŸ, co jednak nie zmniejsza wagi tych pytañ.

Pierwsza sprawa: czy premier i minister finansów myl¹ siê, gdy mówi¹, ¿e polska gospodarka jest
w stosunkowo dobrym stanie? Jeœli mówi¹ prawdê, to dlaczego ustawa o rekapitalizacji niektórych insty-
tucji finansowych, zmierzaj¹ca do rozpaczliwego i kosztownego ratowania banków i ubezpieczycieli kosz-
tem podatników, ma wejœæ w ¿ycie z dniem og³oszenia? Có¿ by siê sta³o z³ego, gdybyœmy poczekali te stan-
dardowe dwa tygodnie?

Druga sprawa: których instytucji ubezpieczeniowych i banków mo¿e dotyczyæ szczególny tryb – nie
bójmy siê tego okreœlenia – czasowej nacjonalizacji za odszkodowaniem? Kto jest obecnie w³aœcicielem
tych banków i ubezpieczycieli?

Trzecia sprawa: czy banki, które utrac¹ p³ynnoœæ finansow¹, uwa¿ane s¹ za dobrze zarz¹dzane, i dlate-
go pañstwo mo¿e i powinno je ratowaæ, w przeciwieñstwie na przyk³ad do stoczni morskich lub przedsiê-
biorstw zbrojeniowych? Czy przeprowadzono badania opinii publicznej lub publiczn¹ dyskusjê i dziêki
temu wiemy na pewno, ¿e Polacy opowiedzieli siê za rekapitalizacj¹ niektórych instytucji finansowych
i przeciwko wsparciu stoczni morskich?

W uzasadnieniu rozpatrywanej ustawy z³o¿onym przez rz¹d w Sejmie czytamy, ¿e w ostatecznoœci rea-
lizacja tych procedur bêdzie wymagaæ nowelizacji ustawy bud¿etowej i zwiêkszenia deficytu – vide: tzw.
ocena skutków regulacji. Traktuj¹c tekst dokumentu rz¹dowego z nale¿yt¹ powag¹, chcê zapytaæ, jaki
wzrost deficytu w celu rekapitalizacji rz¹d jest w stanie zaakceptowaæ i jakie s¹ rezerwy bud¿etowe prze-
znaczone na ratowanie sektora finansowego przed katastrof¹, której przecie¿ podobno nie ma.

Interesuje mnie, o ile mog³aby przed³u¿yæ siê œrednia d³ugoœæ ¿ycia Polaków, gdyby te pieni¹dze, za-
miast na banki, przeznaczyæ na s³u¿bê zdrowia.

Chcia³bym te¿ wiedzieæ, czy wsparcie wybranego sektora gospodarki, a w jego ramach niektórych je-
dnostek, jest zgodne z konstytucyjn¹ zasad¹ pañstwa prawa i odpowiada konstytucyjnej kategorii spo³e-
cznej gospodarki rynkowej oraz le¿¹cym u podstaw Unii Europejskiej regu³om wolnego rynku.

Czy powinniœmy przyjmowaæ dziœ przepisy o wspieraniu niektórych instytucji finansowych, a jutro na
przyk³ad niektórych przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego? Czy, niczym tuwimowscy straszni miesz-
czanie, musimy postrzegaæ wszystko oddzielnie, ka¿dy kawa³ek gospodarki narodowej jako oddzielny?
To najprostsza droga, by doprowadziæ do jej rozpadu na takie w³aœnie, ³atwe do ogl¹dania kawa³ki!
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Dlaczego w celu powstrzymywania kryzysu w sektorze finansowym – którego, jak wiemy od rz¹du, nie
ma – nie mo¿e byæ stosowane obecnie obowi¹zuj¹ce prawo?

Czy sprawiedliwe jest, ¿e, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy, cz³onkowie organów instytucji finansowych,
za których b³êdy bêd¹ p³aciæ podatnicy, maj¹ otrzymywaæ wynagrodzenia dwunastokrotnie wiêksze od
œredniego wynagrodzenia w sektorze przedsiêbiorstw? Biedni maj¹ pomagaæ bogatym? Czy to jest piêkne
i s³uszne? Czy to jest dobre prawo?

W naszym wspólnym domu, Polsce, jest wiele wa¿nych problemów, które wymagaj¹ szerokiego spo-
jrzenia i kompleksowych rozwi¹zañ. A my zajmujemy siê tu prawem, które dotyczy fragmentu rzeczywi-
stoœci i odnosi siê do zjawisk, które podobno nie powinny siê pojawiæ.

Wysoki Senacie! Wed³ug szacunków profesora Andrzeja Malinowskiego z Uniwersytetu Warszawskie-
go liczba s³ów w obowi¹zuj¹cych aktach prawnych stanowionych w Polsce przekroczy³a w 2006 r. 10 mi-
lionów. Dolewamy wiêc dziœ tylko kilka kropel do rw¹cej rzeki. Ale to s³aba pociecha. Dziêkujê bardzo.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z definicj¹ art. 2 pkt 1 procedowanej ustawy wœród instytucji finansowych, do których maj¹

zastosowanie jej przepisy, wymienione zosta³y banki krajowe oraz krajowe instytucje ubezpieczeniowe.
W œwietle przepisów ustawy powstaje pytanie, czy wœród instytucji mog¹cych skorzystaæ z gwarancji wy-
stêpuj¹ równie¿ takie, które nie posiadaj¹ formy prawnej spó³ki akcyjnej, jak na przyk³ad towarzystwa
ubezpieczeñ wzajemnych czy banki spó³dzielcze, które dysponuj¹ udzia³ami, a nie akcjami.

Okolicznoœæ ta ma istotne znaczenie w aspekcie art. 9 ust. 2, okreœlaj¹cego sankcjê w postaci przejêcia
instytucji finansowej przez Skarb Pañstwa w przypadku ra¿¹cego naruszenia umowy gwarancji, oraz
przepisów rozdzia³u 3, które przewiduj¹ takie przejêcie jedynie w odniesieniu do tych instytucji finanso-
wych, które maj¹ formê spó³ek akcyjnych. W przypadku ustalenia, i¿ przepisy ustawy daj¹ mo¿liwoœæ za-
warcia umowy gwarancji równie¿ podmiotom niebêd¹cym spó³kami akcyjnymi, wydaje siê zasadne roz-
wa¿enie zmiany przepisów w sposób umo¿liwiaj¹cy zastosowanie wobec nich sankcji przejêcia przez
Skarb Pañstwa. Postulat taki by³by uzasadniony wyra¿on¹ w art. 32 Konstytucji RP zasad¹ równoœci,
zgodnie z któr¹ ¿aden podmiot nie mo¿e byæ dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny, czyli w przed-
miotowym przypadku ze wzglêdu na formê prawn¹. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Konwencja, na której ratyfikacjê ma wyraziæ zgodê Wysoka Izba, jest standardowym dokumentem, ja-

ki Polska podpisuje z wieloma krajami. Ma to g³êboki sens w sytuacji, w której w obu krajach, umawia-
j¹cych siê stronach, pracuj¹ rezydenci z drugiego z pañstw.

Umowê tego typu Polska zawar³a ju¿ z Norwegi¹ w 1977 r. Umowa okreœla zakres i zasady opodatkowa-
nia podatkami dochodowymi podmiotów maj¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê w jednym z dwóch
umawiaj¹cych siê pañstw.

Jako metodê unikania podwójnego opodatkowania wybrano wy³¹czenie z progresj¹. Bêdzie ona stoso-
wana do dochodów z pracy najemnej Polaków pracuj¹cych w Norwegii. Jak wiadomo, metoda ta polega
na tym, ¿e dochód osi¹gniêty za granic¹ jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, a brany
pod uwagê podczas obliczania stawki podatkowej, wed³ug której podatnik ma rozliczyæ podatek. Druga
z metod, metoda proporcjonalna, bêdzie stosowana do dochodów z dywidend, odsetek, nale¿noœci licen-
cyjnych i zysków maj¹tkowych. Metoda proporcjonalna to metoda, w której podatek zap³acony od docho-
du osi¹gniêtego za granic¹ jest zliczany na poczet podatku nale¿nego w kraju rezydencji podatkowej, ob-
liczanego od ca³oœci dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód zagraniczny pozostaje w stosunku do
ca³oœci dochodu podatnika.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, niniejsza umowa bêdzie skutkowa³a u³atwieniem ¿ycia naszych oby-
wateli pracuj¹cych w Norwegii. Moim zdaniem to wystarczaj¹ca rekomendacja, aby wyraziæ zgodê na jej
ratyfikacjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 24 maja 1977 r. rz¹d Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zawar³ umowê z rz¹dem Królestwa Nor-

wegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobie¿eniu uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodu i maj¹tku.

Od dnia zawarcia tej umowy minê³o wiele lat i bardzo wiele siê zmieni³o. Mamy niepodleg³¹ i demokra-
tyczn¹ Rzeczpospolit¹ Polsk¹, jesteœmy cz³onkiem NATO i cz³onkiem zjednoczonej Europy. Wielu na-
szych obywateli pracuje poza granicami naszego kraju, w tym w Norwegii. Sytuacja ta wymaga zmiany
wielu aktów prawnych. W procedowanej ustawie wyra¿a siê zgodê na ratyfikacjê Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiega-
nia uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protoko³u do tej Konwencji,
podpisanych w Warszawie dnia 9 wrzeœnia 2009 r. Umowa okreœla zakres i zasady opodatkowania podat-
kami dochodowymi podmiotów maj¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê w jednym lub obu umawia-
j¹cych siê pañstwach. Omawiana konwencja ma zast¹piæ dotychczasow¹ Umowê miêdzy Rz¹dem Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania
i zapobie¿eniu uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, podpisan¹
w Oslo w dniu 24 maja 1977 r.

Postanowienia umowy zosta³y oparte na Modelowej Konwencji Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju w sprawie podatków od dochodu i maj¹tku.

Zgodnie z umow¹, podstawow¹ metod¹ unikania podwójnego opodatkowania bêdzie metoda wy³¹cze-
nia z progresj¹. Co wiêcej, umowa dotyczy konstytucyjnych praw i wolnoœci, w szczególnoœci obejmuje
materiê, o której mowa w art. 217 konstytucji. W zwi¹zku z powy¿szym zasadnym jest tryb zwi¹zania Pol-
ski umow¹ za uprzedni¹ zgod¹ na ratyfikacjê, wyra¿on¹ w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 5
konstytucji.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem czternastym

oraz piêtnastym porz¹dku obrad

Od po³owy grudnia debatujemy nad uchwa³¹ w obronie krzy¿a. To prawdziwy wstyd. Najpierw podczas
grudniowych obrad Senatu RP g³osami senatorów Platformy Obywatelskiej odrzucono uchwa³ê
przygotowan¹ przez senatorów Prawa i Sprawiedliwoœci – uchwa³ê, dodam, zaakceptowan¹ przez
Komisjê Ustawodawcz¹ – a nastêpnie podczas styczniowych obrad senatorowie PO zg³osili w³asn¹
uchwa³ê w tej samej sprawie. Wyda³o mi siê, ¿e chodzi tylko o jak¹œ grê, o to, aby wszystko, co dobre,
pochodzi³o od PO. £udzi³em siê, ¿e chodzi o podobn¹ zagrywkê, jak ta, która mia³a miejsce w Sejmie,
kiedy pos³owie PO odrzucili projekt ustawy obywatelskiej zg³oszonej przez prezydenta £odzi Jerzego
Kropiwnickiego o ustanowieniu wolnego dnia w Œwiêto Trzech Króli, a nastêpnie zg³osili w³asn¹ ustawê
w tej samej sprawie. Pal licho, s¹dzi³em, ¿e podobnie bêdzie z obron¹ krzy¿a w Senacie. Niestety,
w Senacie posz³o nie tylko o to, która z partii wnosi uchwa³ê, ale te¿ o treœæ uchwa³y. Senatorowie PO jak
ognia lêkaj¹ siê u¿ycia w uchwale mocniejszych s³ów, napiêtnowania sêdziów trybuna³u praw cz³owieka
w Strasburgu, wyra¿enia jasno, ¿e Polska nigdy nie zgodzi siê na tego typu wyroki, a gdyby próbowano
nam je narzuciæ, to rozwa¿ymy wyst¹pienie z konwencji praw cz³owieka. Nie ma w tych s³owach niczego
konfrontacyjnego, poniewa¿ podobne oœwiadczenie wyda³ S¹d Najwy¿szy we W³oszech. Dlaczego my nie
mielibyœmy u¿yæ podobnego sformu³owania, aby ostudziæ antychrzeœcijañskie zapêdy niektórych
unijnych decydentów?

Przy tej okazji pozwalam sobie na kilka zdañ ogólniejszej refleksji. Przypomnê, ¿e wyrok, który trybu-
na³ praw cz³owieka w Strasburgu wyda³ 3 listopada 2009 r., zaszokowa³ opiniê europejsk¹. Sêdziowie
uznali, ¿e krzy¿e wisz¹ce we w³oskich szko³ach publicznych, g³ównie w Abano Terme ko³o Padwy, s¹
sprzeczne z prawem rodziców do wychowania w³asnych dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz
sprzeczne z prawem dzieci do wolnoœci religijnej. Skar¿¹ca pañstwo w³oskie Soile Lautsi, obywatelka
W³och pochodzenia fiñskiego, której mê¿em jest aktywista w³oskiego zwi¹zku ateistów, agnostyków i ra-
cjonalistów, dopiê³a swego. W latach 2001–2002, jak czytamy w materia³ach trybuna³u, jej dzieci w wie-
ku jedenastu i trzynastu lat, Dataico i Sami Albertin, uczêszcza³y do pañstwowej szko³y w Abano Terme,
w której wisia³y krzy¿e. Kobieta uzna³a, ¿e ich obecnoœæ narusza zasadê œwieckoœci pañstwa oraz jej pra-
wo do wychowania dzieci w duchu laickim. W³adze szko³y nie zgodzi³y siê na zdjêcie krzy¿y, wiêc sprawa
trafi³a do w³oskich s¹dów kolejnych instancji, które odrzuci³y pozew Lautsi, twierdz¹c, ¿e krzy¿ jako sym-
bol w³oskiej historii i kultury powinien pozostaæ w szko³ach. Jeszcze dalej poszed³ naczelny s¹d admini-
stracyjny, który, bêd¹c ostatni¹ instancj¹, uzna³, ¿e krzy¿ sta³ siê dziœ symbolem œwieckim, uosabia-
j¹cym wartoœci obecne tak¿e we w³oskiej konstytucji, w tym tolerancjê i solidarnoœæ. Ostatecznie, po
przegranej Soile Lautsi w s¹dach, tak¿e w³oski parlament w 2006 r. odrzuci³ jej wniosek, uznaj¹c, ¿e
krzy¿ reprezentuje wartoœci wa¿ne dla ¿ycia obywatelskiego. Niejako na marginesie dodam, ¿e powinno
dziwiæ, i¿ krzy¿a broniono, redukuj¹c jego znaczenie do symboliki kulturowej, choæ W³ochy s¹ krajem ka-
tolickim, a krzy¿ jest niemal nieod³¹cznym elementem codziennego ¿ycia – nawet w s¹dzie œwiadek jest
zaprzysiêgany przed krucyfiksem przy zapalonych œwiecach.

Po wyczerpaniu drogi prawnej we W³oszech, Soile Lautsi zaskar¿y³a pañstwo w³oskie do trybuna³u
praw cz³owieka w Strasburgu. Decyzja trybuna³u, jak wspomnia³em, zaszokowa³a opiniê europejsk¹:
orzeczono, ¿e we W³oszech powinno zostaæ zmienione prawo wewnêtrzne, które dopuszcza zawieszanie
krzy¿y w miejscach publicznych, a tak¿e ¿e nale¿y zdj¹æ krzy¿e w szko³ach. Trybuna³ na³o¿y³ na pañstwo
w³oskie taki obowi¹zek, choæ nie zosta³o to powiedziane wprost. Bulwersuj¹cy opiniê by³ fakt, ¿e Soile
Lautsi ma otrzymaæ od pañstwa odszkodowanie w wysokoœci 5 tysiêcy euro jako zadoœæuczynienie za
„straty moralne”, jakie ponios³y jej dzieci, chodz¹c do szko³y.

Od siebie dodam, ¿e argumentacja rz¹du w³oskiego, i¿ krzy¿ jest znakiem kultury europejskiej, jest
niew³aœciwa. Jeœli bowiem krzy¿ to tylko znak kulturowy, to w³aœnie mo¿e byæ zmieniony, jak swastyka
czy sierp i m³ot albo inne symbole. Jak s¹dzê, nale¿y zgodziæ siê z sêdziami, ¿e krzy¿ jest znakiem religij-
nym, a dopiero wtórnie kulturowym. Obrona krzy¿a powinna iœæ po linii potwierdzenia jego znaczenia re-
ligijnego. S¹dowi nie wolno atakowaæ takich symboli, poniewa¿ tym samym trybuna³ ³amie podstawowe
prawo wolnoœci religijnej w imiê wy¿szoœci ateizmu nad religi¹ i wystêpuje brutalnie przeciwko ca³ym na-
rodom w imiê fa³szywego dobra jednostki. Nie wolno uzasadniaæ podobnych wyroków, odwo³uj¹c siê czy
to do praw mniejszoœci, czy te¿ do demokracji. Podobnie nie wolno podejmowaæ sêdziowskiego g³osowa-
nia czy godziæ siê na rozstrzygniêcia w referendum powszechnym, gdy chodzi o œwiat wartoœci takich, jak
na przyk³ad ludzkie ¿ycie. Niestety, œwiat stan¹³ dzisiaj wobec swoistego starcia wartoœci prawdziwie de-
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mokratycznych z tym, co tylko has³owo przypomina demokracjê, a jest w istocie antydemokratyczne czy
nawet, powiedzia³bym, antyludzkie.

Obecnie jesteœmy œwiadkami jakiejœ paranoicznej sytuacji. Pojawiaj¹ siê obroñcy praw cz³owieka, któ-
rzy odbieraj¹ te prawa dziecku nienarodzonemu. Ni st¹d, ni zow¹d media kreuj¹ polityka z wielkim auto-
rytetem, a ten wym¹drza siê, ¿e jeœli gdzieœ zawiesza siê krzy¿, to zarazem powinien tam pojawiæ siê te¿
muzu³mañski pó³ksiê¿yc czy gwiazda Dawida. Niby w imiê czego w Europie ma byæ miejsce dla wszyst-
kich ekstrawagancji, a nie wolno daæ pierwszeñstwa krzy¿owi Chrystusa? W³aœnie tego typu wypowiedzi
i dzia³ania ró¿nej maœci laicyzatorów zamiast umacniaæ Europê, poprzez walkê z krzy¿em i usuwanie
Chrystusa z ¿ycia publicznego, buduj¹ Europê na piasku, podcinaj¹ korzenie, z których wyros³a zacho-
dnia cywilizacja i kultura.

Spogl¹daj¹c na wspó³czesny œwiat, mo¿na stwierdziæ, ¿e w³aœciwie tylko w Europie nie ma obecnie
walk miêdzyreligijnych, tylko w Europie wolnoœæ religijna nale¿y do najbardziej podstawowych praw
cz³owieka. Dlatego jako chrzeœcijanie nie pozwólmy sobie jej odebraæ. Niestety, wyrok Europejskiego Try-
buna³u Praw Cz³owieka w sprawie zdejmowania krzy¿y we w³oskiej szkole, choæ nie bezpoœrednio, nawo-
³uje do wojny religijnej. Dlatego nale¿y ¿a³owaæ, ¿e Europa szczyc¹ca siê nieskazitelnoœci¹ swojej demo-
kracji zmierza powoli w stronê dyktatury mniejszoœci. Sprawdza siê po raz kolejny prawda, o której mówi³
Jan Pawe³ II, a któr¹ obecnie powtarza Benedykt XVI, ¿e demokracja bez wiernoœci prawu Bo¿emu czy
naturalnemu wpisanemu w ludzkie serca grozi totalitaryzmem. I tego doœwiadczamy obecnie.

Zapewne apelacja w sprawie krzy¿a w Abano Terme potrwa d³ugo, mo¿e odwlec siê na miesi¹ce, a na-
wet i lata. Gdyby jednak sêdziowie trybuna³u w pe³nym sk³adzie potwierdzili wyrok pierwszej instancji,
nale¿a³oby siê powa¿nie zastanowiæ siê, czy trybuna³ ma jeszcze moraln¹ legitymacjê do orzekania
w sprawach dotycz¹cych praw cz³owieka. Absurd tego wyroku zwi¹zany jest z prawd¹ bardzo podstawo-
w¹: ¿adne symbole nie mog¹ byæ uznane za obra¿aj¹ce czyjeœ uczucia religijne czy narodowe, jeœli nie
wzywaj¹ do nienawiœci i przemocy. Dlatego Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasburgu ma, zda-
niem wielu, dwa wyjœcia: przeprosiæ W³ochów i Europê albo podaæ siê do dymisji.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
26 stycznia 2010 r. w Kobylej Górze na mocy postanowienia s¹du dosz³o do si³owego odebrania matce

dziesiêcioletniego synka. Kuratorkom s¹dowym towarzyszy³o kilkunastu policjantów, prokurator, pra-
cownicy PCPR i t³um zbulwersowanych ludzi.

W zwi¹zku z tym zdarzeniem zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o zwrócenie uwagi na zaistnia³y
problem. Uwa¿am, ¿e odebranie dziecka przez policjê odby³o siê w sposób zbyt spektakularny. Odbiera-
nie dziecka rodzicowi, z uwagi na to, ¿e jest to dra¿liwa sprawa rodzinna, powinno odbywaæ siê w atmosfe-
rze bardziej przyjaznej dziecku ni¿ ta, która mia³a miejsce w Kobylej Górze. Ch³opiec zapewne dozna³
wielkiego szoku i w pamiêci zostan¹ mu traumatyczne chwile, które prze¿y³ podczas si³owego odebrania
go matce. Jeœli wyrok s¹du by³ prawomocny, to odebranie dziecka matce powinno odbyæ siê w taki spo-
sób, aby dziecko jak najmniej odczu³o dan¹ sytuacjê. Przede wszystkim policja powinna dzia³aæ po cywil-
nemu, aby nie wywo³ywaæ strachu u dziecka. Z pewnoœci¹ policja wykonywa³a swoje obowi¹zki rzetelnie
i zgodnie z prawem.

Maj¹c na uwadze tê sytuacjê, zastanawiam siê, czy nie warto prawnie uregulowaæ procedury odbiera-
nia dzieci rodzicom na mocy prawomocnego wyroku s¹dowego, aby nie dochodzi³o do tak strasznych sy-
tuacji, jaka mia³a miejsce w Kobylej Górze. Materia³ video z opisanej akcji mo¿na obejrzeæ na stronie in-
ternetowej gazety „Twój Puls Tygodnia”: www.pulstygodnia.pl.

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ na pytanie: czy Ministerstwo Sprawiedliwoœci dostrzega przedstawiony
problem i w jaki sposób ma zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Józefa Bergiera

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê Pana Ministra o trudnej sytuacji powodziowej w rejonie rzeki Bug w gminach S³a-

watycze i Hanna w województwie lubelskim.
Podczaswizytyna tych terenachzapozna³emsiêosobiœcie zbardzo trudn¹sytuacj¹mieszkañcóworazdu-

¿ymprawdopodobieñstwemjejpogorszeniawprzypadkuznacz¹cegoociepleniawczasienajbli¿szychdni.
Zwracam te¿ uwagê, ¿e rozwi¹zaniem corocznego problemu mieszkañców tych gmin by³aby regulacja

rzeki Bug, o co od kilku lat zabiegaj¹ gospodarze lokalnych gmin.
Uprzejmie równie¿ informujê, ¿e szczególne niebezpieczeñstwo mo¿e nadejœæ w marcu i kwietniu. Ta-

ka sytuacja wymaga sta³ych przygotowañ.

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 informacje na temat zmian proponowanych przez

Pañstwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Krakowie, a dotycz¹cych nowelizacji rozporz¹dzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75 poz. 650 z póŸniejszymi zmianami), w zakre-
sie oœwietlenia œwiat³em sztucznym i wysokoœci pomieszczeñ.

Liberalizacja wymogów w tym zakresie u³atwi prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej.
Wspó³czesne systemy oœwietlenia sztucznego s¹ na tyle doskona³e, i¿ pozwalaj¹ tworzyæ przyjazne

i przyjemne œrodowisko pobytu i pracy ludzi bez udzia³u œwiat³a naturalnego. Mamy obecnie liczne przy-
k³ady wysokiej klasy obiektów handlowych i us³ugowych, które pracuj¹, opieraj¹c siê wy³¹cznie na œwiet-
le elektrycznym. Nowoczesne galerie handlowe, hipermarkety i restauracje lokowane w podziemnych
kondygnacjach to najlepiej znane przyk³ady. Wymóg zawarty w §58 wspomnianego rozporz¹dzenia stwa-
rza istotne utrudnienia dla przedsiêbiorców, musz¹ oni bowiem staraæ siê o specjalne zezwolenie na oœ-
wietlenie wy³¹cznie œwiat³em sztucznym, co istotnie wyd³u¿a procedurê zatwierdzania projektów. Czêsto
dostaj¹ odmowê, co powoduje, i¿ czêœæ pomys³ów na nowe inwestycje musi byæ zarzucona.

Równie¿ wysokoœæ lokali czasami stanowi problem. Szczególnie drobni przedsiêbiorcy organizuj¹cy
swoje przedsiêbiorstwa w domach lub zabudowaniach gospodarczych na wsi czêsto dysponuj¹ lokalami
ni¿szymi ni¿ 2,5 m. Maj¹c w pamiêci historie wielu wielkich amerykañskich firm, które zaczyna³y swoj¹
dzia³alnoœæ w gara¿ach, mam g³êbokie przeœwiadczenie, i¿ w tym wzglêdzie równie¿ powinniœmy zliberali-
zowaæ nasze wymagania. Popieram wiêc propozycjê, aby zmniejszyæ minimaln¹ dopuszczaln¹ wysokoœæ
dla lokali, w których pracuj¹ ludzie, do 2,2 m.

Bardzo proszê Pana Ministra o ¿yczliwe odniesienie siê do przedstawionych propozycji.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych Wojciecha Skiby

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z uprzejm¹ proœb¹ o informacjê, czy fundusz zamierza finansowaæ, a jeœ-

li tak, to w jakim zakresie, zadania zwi¹zane z udostêpnieniem dziedzictwa narodowego osobom nie-
pe³nosprawnym.

Jako senatorowi z Ma³opolski szczególnie bliskie s¹ mi problemy zwi¹zane z obiektami zabytkowymi
Krakowa i regionu. Skoro Kopalnia Soli w Wieliczce zosta³a wpisana na listê œwiatowego dziedzictwa kul-
turowego, to nale¿y, jak s¹dzê, zrobiæ wszystko, aby obiekt ten by³ w pe³ni dostêpny równie¿ dla osób nie-
pe³nosprawnych. Du¿o zosta³o ju¿ w tej kwestii zrobione, ale s¹ te¿ nowe potrzeby i wyzwania, na realiza-
cjê których kopalnia nie ma funduszy (remont szlaku turystycznego, nowe szyby i windy itp.)

Proszê o informacjê, czy kopalnia mo¿e liczyæ na wsparcie przez PFRON realizacji inwestycji i remon-
tów poprawiaj¹cych komfort zwiedzania jej przez osoby niepe³nosprawne.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Bisztygê

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Szanowna Pani Minister!
Jako senatorowie RP gor¹co popieramy projekt utworzenia na Akademii Wychowania Fizycznego

w Krakowie studiów wy¿szych w zakresie terapii zajêciowej. Chodzi o utworzenie wyodrêbnionego kie-
runku studiów o nazwie „terapia zajêciowa”. Za tak¹ decyzj¹, której podjêcie przyczyni siê do znacznego
podniesienia standardów kszta³cenia, przemawiaj¹ nastêpuj¹ce argumenty.

Zawód terapeuty zajêciowego jest obecnie jednym z kluczowych zawodów, jeœli chodzi o rehabilitacjê
i likwidowanie barier spo³ecznych oraz ograniczanie niepe³nosprawnoœci i jej skutków. Terapia zajêciowa
powinna tak¿e stymulowaæ podtrzymywanie i o¿ywianie aktywnoœci w sferze spo³ecznej, edukacyjnej
i kulturalnej osób w wieku poprodukcyjnym.

Zakres udzia³u terapeutów zajêciowych w œwiadczeniu us³ug zwi¹zanych z opiek¹ zdrowotn¹ i pomoc¹
spo³eczn¹ jest w Polsce znacznie ni¿szy ni¿ w wiêkszoœci krajów europejskich, a wobec przewidywanego
wzrostu zapotrzebowania na terapiê zajêciow¹ istnieje koniecznoœæ kszta³cenia w jej zakresie. Wykszta³ce-
nie terapeutów zajêciowych jako oddzielnej grupy zawodowej jest koniecznym warunkiem poprawienia
w Polsce opieki nad osobami niepe³nosprawnymi lub spo³ecznie wykluczonymi z innych powodów.

Dotychczasowe kszta³cenie w szko³ach policealnych nie mo¿e spe³niæ oczekiwañ, jakie wspó³czeœnie
stawia siê wobec kszta³cenia terapeutów zajêciowych w zakresie zarówno nauk o zdrowiu, jak i nauk spo-
³ecznych. Jedynie studia wy¿sze umo¿liwiaj¹ zwiêkszenie kompetencji oraz przygotowanie do ustawicz-
nego kszta³cenia siê i uprawniaj¹ do korzystania z wyników badañ naukowych. Terapia zajêciowa jako
zawód regulowany wymaga uzyskania œciœle okreœlonych kompetencji oraz spe³nienia wymogów formal-
nych, a uzyskanie samodzielnoœci zawodowej wymaga co najmniej trzyletniego wykszta³cenia. Tylko sa-
modzielny kierunek daje mo¿liwoœæ takiego wykszta³cenia.

We wszystkich prawie krajach europejskich kszta³cenie terapeutów zajêciowych odbywa siê na pozio-
mie szkolnictwa wy¿szego i tylko taki poziom kszta³cenia zapewni uznawanie uprawnieñ i umo¿liwi przy-
gotowanie polskich terapeutów zajêciowych do pracy na miêdzynarodowym rynku.

Terapia zajêciowa na œwiecie rozwija siê jako wa¿na dyscyplina naukowa. Utworzenie w Polsce stu-
diów wy¿szych o kierunku „terapia zajêciowa” nale¿y uznaæ za niezbêdny warunek zintensyfikowania
w kraju badañ naukowych w zakresie terapii zajêciowej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Bisztyga
Pawe³ Klimowicz
Janusz Sepio³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracamy siê z proœb¹ o wyjaœnienie okolicznoœci nieterminowego z³o¿enia przez ministra rolnictwa

i rozwoju wsi Marka Sawickiego wniosku do Komisji Europejskiej dotycz¹cego mo¿liwoœci uzyskania
specjalnego wsparcia dla plantatorów tytoniu zgodnie z art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009. To za-
niechanie bêdzie mieæ bardzo tragiczny skutek, bowiem oznacza ono upadek oko³o 15 tysiêcy ma³ych go-
spodarstw rodzinnych produkuj¹cych tytoñ, g³ównie w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski, która sta-
nowi jeden z najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej. Grozi to równie¿ utrat¹ oko³o 60 tysiêcy
miejsc pracy w tym rejonie, co bêdzie oznaczaæ bardzo du¿y wzrost bezrobocia.

Prosimy o informacje, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ pan premier jako prze³o¿ony ministra rolnictwa
w celu wyjaœnienia okolicznoœci tego zaniechania lub, jeœli takowe czynnoœci zosta³y ju¿ podjête, bowiem
sprawa ta by³a przedmiotem krytycznego dezyderatu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7
stycznia 2010 r., to czy winny tego zaniechania zosta³ ju¿ ustalony i czy zosta³y wyci¹gniête konsekwen-
cje? W szczególnoœci prosimy tak¿e o odpowiedzi na poni¿sze pytania.

1) Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za tê sytuacjê?
2) Dlaczego pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykorzystania wsparcia specjalnego wed³ug

art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009 z dnia 28 lipca 2009 r. skierowane do Komisji Europejskiej nie za-
wiera³o wniosku o zastosowanie mechanizmu wsparcia sektora tytoniowego w ramach tego systemu?

3) Dlaczego korekta wy¿ej wymienionego dokumentu zosta³a przes³ana dopiero 26 sierpnia 2009 r.,
ju¿ po ostatecznym terminie, który up³yn¹³ 1 sierpnia 2009 r., na podjêcie decyzji dotycz¹cej uzupe³nie-
nia programu wsparcia na rok 2010?

4) Kto w resorcie rolnictwa nadzorowa³ przygotowanie wniosku i dlaczego wniosek zosta³ przygotowa-
ny nierzetelnie oraz zawiera³ braki w uzasadnieniu, które zadecydowa³y o jego odrzuceniu? Dlaczego
uzupe³nienia przes³ano z niedotrzymaniem terminu, co spowodowa³o, ¿e uwzglêdnienie naszych postu-
latów sta³o siê niemo¿liwe? Czy dotychczas zosta³y wyci¹gniête jakieœ konsekwencje w tej sprawie?

5) Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo rolnictwa w celu uzyskania ponownej akceptacji dla
przedmiotowego programu?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie kwestii podniesionych w naszym oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Z niepokojem przyjmujê dochodz¹ce do mnie wiadomoœci o zaistnia³ym opóŸnieniu w realizacji projek-

tu zmierzaj¹cego do objêcia sieci¹ szerokopasmowego internetu wschodniej Polski.
Pod koniec ubieg³ego roku rz¹d przyj¹³ „Strategiê rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce do

2013 roku”. Jednym z jej za³o¿eñ by³a budowa sieci szerokopasmowej w piêciu województwach, w tym
w województwie lubelskim. Obietnice rz¹du dotycz¹ce tego, ¿e w 2013 roku we wszystkich urzêdach i fir-
mach oraz w 90% domów bêdzie dostêp do szybkiego i taniego internetu, by³y przyjmowane bardzo entuz-
jastycznie w naszym wci¹¿ niedofinansowanym i niedoinwestowanym regionie lubelskim.

Na tym etapie inwestycji kluczowym dokumentem jest stadium wykonalnoœci projektu. Tymczasem
gotowego dokumentu nadal nie ma, mimo ¿e termin oddania tego dokumentu up³yn¹³ prawie dwa lata te-
mu. Tak du¿e opóŸnienie w tak wczesnej fazie inwestycji jest, wed³ug mnie, bardzo niepokoj¹ce. To wrêcz
zagra¿a realizacji projektu. Konieczne jest przecie¿ stworzenie ca³ej infrastruktury œwiat³owodów, ma-
sztów, wêz³ów telekomunikacyjnych, a to bêdzie z pewnoœci¹ utrudnione ze wzglêdu na specyfikê gospo-
darcz¹ rejonów, w których te prace maj¹ byæ prowadzone. Eksperci alarmuj¹, ¿e opóŸnienie mo¿e spowo-
dowaæ utratê unijnych dotacji przeznaczonych na realizacjê projektu, a po 2013 roku ponowne przezna-
czenie tak du¿ych œrodków na ten cel nie bêdzie ju¿ mo¿liwe. Obawiam siê, ¿e obecnie rozliczenie projek-
tu przed Komisj¹ Europejsk¹ by³oby bardzo trudne, a ju¿ na pewno by³oby k³opotliwe.

W zwi¹zku z tak¹ sytuacj¹ uprzejmie proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
Kiedy plan wykonalnoœci projektu bêdzie gotowy i kiedy zaczn¹ siê kolejne fazy inwestycji?
Udzia³ w projekcie prywatnych operatorów umo¿liwi³by nadrobienie opóŸnienia. Czy w zwi¹zku z tym

przewiduje siê budowê sieci w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie zapozna³em siê ze stanowiskiem pracowników S¹du Rejonowego w Lublinie. Podob-

nie jak pracownicy s¹dów i prokuratur w ca³ym kraju s¹ oni oburzeni postanowieniami projektu noweli-
zacji ustawy o pracownikach s¹dów i prokuratury. Na mocy jej przepisów zostan¹ pozbawieni statusu
urzêdników pañstwowych.

Uwa¿am, ¿e zawarte w uzasadnieniu projektu stwierdzenie, ¿e w przeciwieñstwie do innych urzêdni-
ków nie podejmuj¹ oni ¿adnych decyzji merytorycznych, jest krzywdz¹ce. Podobnie jak inni urzêdnicy
przyjmuj¹ pisma i zapewniaj¹ ich obieg w s¹dzie lub prokuraturze, dbaj¹c o sprawnoœæ procedury to-
cz¹cych siê w nich postêpowañ. Udzielaj¹ ponadto petentom informacji i praktycznych wskazówek co do
sposobu za³atwienia spraw, co wymaga od nich nie tylko odpowiedzialnoœci, ale te¿ i wiedzy.

Godne pochwa³y jest wyra¿one w uzasadnieniu nowelizacji d¹¿enie projektodawcy do zwiêkszenia
profesjonalizacji s¹dów i prokuratur. Uwa¿am jednak, ¿e osi¹gn¹æ j¹ mo¿na, wprowadzaj¹c, proponowa-
ne równie¿ w projekcie, szkolenia oraz czêstsze oceny pracowników. Zastosowanie tych w³aœnie œrodków
jest nie tylko wystarczaj¹ce, ale wrêcz skuteczniejsze. Zmotywowany szkoleniami i systemem ocen pra-
cownik lepiej bêdzie wywi¹zywa³ siê ze swoich zadañ ni¿ pracownik zdegradowany w swoim statusie.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o zweryfikowanie stanowiska wyra¿onego w projekcie nowelizacji
i nieodbieranie pracownikom s¹dów i prokuratur nale¿nego im, moim zdaniem, statusu urzêdnika pañ-
stwowego.

Bardzo te¿ proszê o zaznajomienie mnie z efektem konsultacji spo³ecznych, którym poddany zosta³
projekt ustawy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Likwidacja Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej z dniem 1 stycznia 2010 r., która nast¹pi³a na

skutek po³¹czenia go z Ministerstwem Spraw Zagranicznych mia³a na celu „nadanie nowej jakoœci pol-
skiej polityce zagranicznej, wzmocnienie polskiej polityki europejskiej, a tak¿e mia³a pozwoliæ na spraw-
ne przygotowanie i realizacjê przez nasz kraj przewodnictwa w Unii Europejskiej w 2011 roku”.

Zgodnie z zapowiedziami Pana Ministra, mimo tego ¿e w praktyce proces scalania mo¿e potrwaæ jesz-
cze kilka miesiêcy, ju¿ od 1 stycznia 2010 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma pracowaæ bez zak³ó-
ceñ, realizuj¹c wszystkie zadania, jakie do tej pory nale¿a³y do obu instytucji.

Jednak z doniesieñ medialnych wynika, i¿ znaczna, bo a¿ piêædziesiêcioosobowa grupa analityków za-
jmuj¹cych siê sprawami europejskimi mo¿e odejœæ z ministerstwa. Ewentualne skutki takich dymisji mo-
g¹ byæ powa¿ne. W szczególnoœci wobec perspektywy polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy istnieje niebezpieczeñstwo, a je¿eli tak, to jak du¿e, ¿e ministerstwo na skutek wy¿ej wymienionej

dymisji zostanie pozbawione specjalistów zajmuj¹cych siê sprawami europejskimi w dawnym UKIE?
Czy ewentualne ruchy kadrowe nie przyczyni¹ siê do os³abienia Polski w czasie prezydencji w Unii Eu-

ropejskiej?
Jakie kroki zamierza Pan podj¹æ, aby zapobiec wy¿ej wymienionym zagro¿eniom?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê wyborcy wskazuj¹cy, i¿ wskutek przeprowadzonej kontroli

Najwy¿szej Izby Kontroli oddzia³y terenowe Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych przesta³y wydawaæ oso-
bom ubezpieczonym legitymacje ubezpieczeniowe w formie ksi¹¿eczek, które do tej pory stanowi³y po-
twierdzenie posiadanego przez pracowników ubezpieczenia.

Zdajê sobie sprawê z tego, jak du¿y by³ koszt drukowania wy¿ej wspomnianych ksi¹¿eczek, jednak¿e
nie nale¿y zapominaæ, jak wa¿n¹ funkcjê one spe³nia³y. Faktem jest to, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych co miesi¹c przekazuje odpowiednie informacje do Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak¿e trafia-
j¹ one tam z dwu- czy trzymiesiêcznym opóŸnieniem. Co prawda ZUS wskazuje, i¿ wydane dotychczas
ksi¹¿eczki zachowuj¹ swoj¹ wa¿noœæ i na ich podstawie pracownicy mog¹ wykazywaæ prawo do ubezpie-
czenia zdrowotnego, jednak ja otrzyma³em wiele niepokoj¹cych sygna³ów, i¿ w praktyce przychodnie
¿¹daj¹ od pacjentów druków RMUA. Powo³uj¹ siê przy tym na okolicznoœæ, i¿ dotychczasowe ksi¹¿eczki
straci³y wa¿noœæ, pomimo i¿ widnieje w nich aktualna pieczêæ pracodawcy potwierdzaj¹ca prawo do
ubezpieczeñ.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, i¿ druki RMUA wydawane s¹ pracownikom z miesiêcznym opóŸnieniem, to
znaczy w styczniu pracownik otrzymuje druk potwierdzaj¹cy ubezpieczenie w grudniu itd. Nie mo¿na ich
wystawiæ wczeœniej. Ponadto niemo¿noœæ legitymowania siê ksi¹¿eczk¹ i zast¹pienie jej drukiem RMUA
narusza przyznan¹ prawnie ochronê danych osobowych, gdy¿ na drukach tych widnieje informacja o za-
robkach pracownika. Nie ma ¿adnych podstaw do tego, aby osoba ubezpieczona by³a niejako zmuszana
do informowania pracowników przychodni o wysokoœci swoich zarobków poprzez przedstawienie im dru-
ku RMUA. Narusza to zasadê proporcjonalnoœci i celowoœci.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Jaki jest status wydanych do tej pory legitymacji ubezpieczeniowych w formie ksi¹¿eczek, czy zacho-

wuj¹ one wa¿noœæ czy te¿ j¹ trac¹?
W jaki sposób osoby ubezpieczone powinny wykazywaæ siê posiadanym prawem do ubezpieczenia?
Czy zostan¹ wydane karty ubezpieczenia zdrowotnego – a jeœli tak, to kiedy to nast¹pi – skoro ksi¹¿ecz-

ki ubezpieczeniowe wydawane by³y tylko na okres przejœciowy, do czasu wprowadzenia wy¿ej wspomnia-
nych kart?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ratownicy medyczni, policjanci, stra¿acy i wszyscy inni, którzy interweniuj¹ na miejscu wypadku, wielo-

krotnie napotykaj¹ trudnoœci, kiedy musz¹ kontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.
Wymienione s³u¿by zaproponowa³y, aby obywatele w specjalny sposób oznakowali w swoich komór-

kach numer, który s³u¿y³by w nag³ych przypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bar-
dzo czêsto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo¿na znaleŸæ przy poszkodowanej oso-
bie. Szybki kontakt pozwoli³by na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choro-
by przewlek³e, alergie itp. Ratownicy zaproponowali, aby ka¿dy obywatel w swoim telefonie umieœci³ na li-
œcie kontaktów osobê, z któr¹ nale¿y siê skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Numer takiej osoby nale¿y
zapisaæ pod miêdzynarodowym skrótem ICE (In Case of Emergency). Wpisanie wiêcej ni¿ jednej osoby do
takiego kontaktu wymaga³oby nastêpuj¹cego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie to zdecy-
dowanie u³atwi³oby pracê wszystkim s³u¿bom ratowniczym. Pomys³ jest ³atwy w realizacji, nic nie ko-
sztuje, a mo¿e ocaliæ ¿ycie. Akcja ma zasiêg europejski.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Marsza³ka i Wysokiej Izby z proœb¹ o rozpowszechnianie tej ini-
cjatywy wœród spo³eczeñstwa.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. o priorytetach zdrowotnych (DzU 2009 r.
nr 137 poz. 1126) pominiêto problem walki z próchnic¹ zêbów i jej skutkami jako priorytetu zdrowotnego
pañstwa polskiego.

Delegacja dla ministra zdrowia do okreœlenia w rozporz¹dzeniu katalogu priorytetów pañstwa w zakre-
sie opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych zawarta zosta³a w art. 31a znowelizowanej
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych (nowelizacji zwanej
potocznie „ustaw¹ koszykow¹”). Ustawa ta – jak powszechnie wiadomo – okreœla podstawowy i wy³¹czny
system wydatkowania œrodków publicznych na bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹ dla obywateli.

Ze wzglêdu na cele, które leg³y u podstaw uchwalenia tej nowelizacji, to jest koniecznoœæ precyzyjnego
zdefiniowania zakresu œwiadczeñ zdrowotnych finansowanych przez pañstwo, oraz wysoce niewystar-
czaj¹c¹ iloœæ œrodków publicznych przeznaczonych na te œwiadczenia zdrowotne priorytety zdrowotne
pañstwa winny byæ formu³owane w równie wywa¿ony sposób jak zawartoœæ poszczególnych koszyków.

Nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci to, ¿e priorytety zdrowotne pañstwa polskiego powinny dotyczyæ tych sfer
klasycznej opieki zdrowotnej, które nale¿y finansowaæ w pierwszej kolejnoœci, gdy¿ dotycz¹ œwiadczeñ
koniecznych lub absolutnie najwa¿niejszych, zwi¹zanych z podstawowymi problemami zdrowotnymi
obywateli, oraz, co równie wa¿ne, pañstwo polskie staæ na sfinansowanie opieki w tym zakresie.

Priorytety zawarte w rozporz¹dzeniu pokrywaj¹ siê ze wszystkimi celami strategicznymi Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2007–2015 przy jednoczesnym selektywnym wyborze priorytetów spoœród ce-
lów operacyjnych tego programu.

W Narodowym Programie Zdrowia odnajdujemy cel operacyjny „Intensyfikacja zapobiegania próchni-
cy u dzieci i m³odzie¿y”, co jest zrozumia³e wobec jednoznacznych wyników badañ naukowych stwierdza-
j¹cych, ¿e nieleczona próchnica zêbów (jej skutki), nie wspominaj¹c o innych chorobach stomatologicz-
nych, mo¿e byæ zarówno przyczyn¹ powstania kolejnych schorzeñ, jak i mo¿e potêgowaæ negatywne
skutki schorzeñ ogólnych, w tym miêdzy innymi chorób naczyniowo-sercowych.

Ze wzglêdu na interesy zdrowotne naszych obywateli nie mo¿na zaakceptowaæ pominiêcia profilaktyki
i leczenia próchnicy jako podstawowego priorytetu zdrowotnego pañstwa.

Rok 2010 bêdzie rokiem trudnym dla wszystkich rodzajów i zakresów opieki medycznej. Szczegó³owa
analiza planu finansowego NFZ na rok 2010 w porównaniu z planem na rok poprzedni uprawnia do za-
stanowienia siê nad racjonalnoœci¹ a¿ trzynastoprocentowego spadku nak³adów na leczenie stomatolo-
giczne (w trzech oddzia³ach NFZ zaplanowano spadek nak³adów na tê opiekê o ponad 20%). Jeœli zak³a-
dany wp³yw ze sk³adek w 2010 r. ma byæ o 1 miliard z³ mniejszy, a ciêcia w bud¿ecie na lecznictwo stoma-
tologiczne siêgaj¹ 250 milionów z³, to zasadne jest pytanie, dlaczego lecznictwo stomatologiczne, maj¹ce
zaledwie trzyipó³procentowy udzia³ w bud¿ecie NFZ, ma niemal dwudziestopiêcioprocentowy udzia³ w o-
szczêdnoœciach. Jeszcze gorzej wygl¹da porównanie roku 2010 z rokiem 2008. Stomatologia notuje
w tym porównaniu najwiêkszy, dziesiêcioprocentowy spadek nak³adów. W przypadku tak kapita³och³on-
nej dziedziny medycyny, z tak du¿ym udzia³em techniki i technologii grozi to likwidacj¹ czêœci placówek,
niekiedy bez mo¿liwoœci odtworzenia utraconej bazy leczniczej.

W obliczu tej sytuacji zapytujê Pani¹ Minister, z jakiego powodu w polityce Ministerstwa Zdrowia a¿
tak bardzo pomijana jest profilaktyka i leczenie próchnicy zêbów, mimo ¿e jest to powa¿ny problem spo³e-
czny, dotycz¹cy 95% Polaków i znacz¹co wp³ywaj¹cy na ogólny stan zdrowia spo³eczeñstwa.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Du¿a liczba pielêgniarek realizuj¹ca od grudnia 2008 r. œwiadczenia pielêgniarskie w formie zadanio-
wej, zarówno w œrodowisku domowym pacjenta, jak i w domach pomocy spo³ecznej (DPS), jest zaniepo-
kojona utrudnieniami w dzia³alnoœci, na któr¹ jest ogromne zapotrzebowanie chorych.

Pielêgniarki licznie zg³aszaj¹ce siê do mojego biura senatorskiego w tej sprawie uwa¿aj¹, co nastêpuje.
1. Og³aszanie w krótkim czasie wielu zarz¹dzeñ, rozporz¹dzeñ i komunikatów dotycz¹cych opieki za-

daniowej, maj¹cej przekszta³ciæ siê w opiekê d³ugoterminow¹, wprowadza chaos i dezinformacjê,
2. Zarz¹dzenie prezesa NFZ nr 93 z 30 grudnia 2009 r. wprowadzi³o – bez wczeœniejszej konsultacji – do

za³¹cznika nr 1 tego zarz¹dzenia zapis mówi¹cy o wskaŸniku 0,4 osobodnia w pielêgniarskiej opiece d³u-
goterminowej dla pacjentów przebywaj¹cych pod tym samym adresem zamieszkania. Wspó³czynnik ten
drastycznie obni¿a wartoœæ ciê¿kiej i odpowiedzialnej pracy pielêgniarki w przypadku œwiadczenia us³ug
dla wiêcej ni¿ jednej osoby wymagaj¹cej opieki w rodzinie i wszystkich pacjentów zamieszkuj¹cych DPS
ze skal¹ Barthel 0–40 punktów.

Takie podejœcie NFZ rodzi pytanie, jakimi kryteriami przy wyborze ma siê kierowaæ pielêgniarka, pod
opiekê której zostanie zg³oszonych dwóch chorych zamieszka³ych pod jednym adresem oraz pacjent mie-
szkaj¹cy oddzielnie. Kieruj¹c siê wzglêdami ekonomicznymi, podkreœlanymi przez fundusz, winna obj¹æ
opiek¹ oddzielnie zamieszkuj¹cego, gdy¿ za pracê na jego rzecz otrzyma stawkê jednego osobodnia. Praca
przy dwóch chorych pod tym samym adresem zosta³a wyceniona przez fundusz nastêpuj¹co: osobodzieñ
x 0,4 x 2 chorych = 0,8 osobodnia.

3. Pacjent w opiece d³ugoterminowej, zarówno w œrodowisku domowym, jak i w domu pomocy spo³ecz-
nej, jest takim samym cz³owiekiem. Czynnoœci pielêgniarskie, czas i koszty zwi¹zane z opiek¹ powinny
byæ uwarunkowane schorzeniem, a nie miejscem zamieszkania. Rozporz¹dzenie ministra zdrowia z dnia
16 grudnia 2009 r. wymusza na pielêgniarce opiekê nad dwunastoma pacjentami w DPS, natomiast
w œrodowisku domowym przewiduje szeœciu chorych. Zapis ten dyskryminuje i pacjentów, którzy z ró¿-
nych powodów musieli zamieszkaæ w DPS, i pielêgniarki na ich rzecz pracuj¹ce.

4. Istnieje nierównoœæ traktowania podmiotów przez NFZ: za pracê pielêgniarki opieki d³ugotermino-
wej nad pacjentem w DPS NFZ obni¿a wartoœæ osobodnia do wskaŸnika 0,4. Jednak stawka kapitacyjna
pielêgniarki z zespo³u lekarza rodzinnego, do której ten sam pacjent z DPS jest tylko zadeklarowany i któ-
ra nie zawsze wykonuje przy nim czynnoœci, jest powiêkszona wspó³czynnikiem 3,5.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków pub-
licznych sposób ustalania ceny oraz finansowania œwiadczeñ oraz podmioty dokonuj¹ce oceny jakoœci
œwiadczeñ okreœli w drodze rozporz¹dzenia minister w³aœciwy do spraw zdrowia po zasiêgniêciu opinii
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych. Pielêgniarki wysuwaj¹ zasadni-
cze pytanie: czy Naczelna Rada Pielêgniarek i Po³o¿nych opowiedzia³a siê za obni¿eniem jakoœci pracy
pielêgniarek? Je¿eli nie, to dlaczego nie liczono siê ze zdaniem samorz¹du w tak wa¿nej kwestii?

5. Uniemo¿liwia siê pracê w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej pielêgniarce z wieloletnim sta¿em
pracy na przyk³ad w DPS, która nie spe³nia wymogu rocznego sta¿u w lecznictwie stacjonarnym, mimo
spe³niania wymogów kwalifikacyjnych (zapis w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z 30 sierpnia 2009 r.
w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w ramach
opieki d³ugoterminowej, za³¹cznik nr 4, czêœæ III pkt. 1 „Wymagania dotycz¹ce personelu”).

6. Na terenie kraju s¹ stosowane ró¿ne stawki za osobodzieñ (32 z³, 26 z³, 21 z³). Pielêgniarki maj¹ce ta-
kie same kompetencje, tak¹ sam¹ grupê pacjentów i ten sam zakres zadañ do wykonania powinny mieæ
tak¹ sam¹ stawkê za osobodzieñ.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z zapytaniem, dlaczego wprowadzono przepisy krzywdz¹ce pielêgniarki
wykonuj¹ce œwiadczenia pielêgniarskie w formie zadaniowej zarówno w œrodowisku domowym pacjenta,
jak i w DPS? Dlaczego s¹ tak du¿e ró¿nice w wycenie pracy pielêgniarki?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz oraz do prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia Jacka Paszkiewicza

Pielêgniarki zatrudnione w domach pomocy spo³ecznej s¹ zaniepokojone wydanym przez prezesa Na-
rodowego Funduszu Zdrowia w dniu 11 grudnia 2009 r. Zarz¹dzeniem nr 84/2009/DSOZ w sprawie
okreœlenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju œwiadczenia pielêgnacyjne i opiekuñcze
w ramach opieki d³ugoterminowej.

W rozdziale 5. – Zasady udzielania œwiadczeñ pielêgnacyjnych i opiekuñczych w warunkach domo-
wych, w §13 w ust. 2 – Œwiadczenia w pielêgniarskiej opiece d³ugoterminowej domowej, w ppkcie 13 ist-
nieje taki zapis: „pielêgniarka opieki d³ugoterminowej domowej nie mo¿e realizowaæ jednoczeœnie zadañ
pielêgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz zadañ pielêgniarki w domu pomocy spo³ecznej”.

W zwi¹zku z powy¿szym zapisem zabroniono pielêgniarkom opieki d³ugoterminowej domowej wyko-
nywania pracy dodatkowej, czyli ³¹czenia pracy w podstawowej opiece zdrowotnej z prac¹ w domach po-
mocy spo³ecznej. Œrodowisko pielêgniarskie jest oburzone takim potraktowaniem tej grupy zawodowej.
Dlaczego innym grupom w œrodowisku medycznym, takim jak lekarze czy farmaceuci, nie zabrania siê
podejmowania pracy dodatkowej? Dlaczego pielêgniarkom siê tego zabrania?

W zwi¹zku z tym zwracam siê z pytaniem: dlaczego i na jakiej podstawie prawnej tej jednej podgrupie
pielêgniarek zabrania siê pracy dodatkowej? Jakie s¹ powody wydania takiego zarz¹dzenia?

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ostatnio w prasie, miêdzy innymi na ³amach „Naszego Dziennika” z dnia 21 stycznia 2010 r., pojawi³y

siê niepokoj¹ce informacje o tym, ¿e homoseksualni aktywiœci grozili œmierci¹ pos³owi Stanis³awowi Piê-
cie i zmuszali go do zrzeczenia siê mandatu pos³a i wyjazdu z kraju. Pan pose³ narazi³ siê œrodowiskom
homoseksualnym, protestuj¹c przeciwko zamiarom zorganizowania w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie w lipcu bie¿¹cego roku wystawy prezentuj¹cej idee homoseksualne. Od tego czasu jest silnie atako-
wany poprzez esemesowe pogró¿ki i inwektywy, jest równie¿ obra¿any na portalach i forach interneto-
wych. Œrodowiska homoseksualne licz¹ na to, i¿ pose³ przestraszy siê, zniechêci i wycofa z walki przeciw-
ko organizowaniu wystawy.

Pragniemy wyraziæ swój sprzeciw wobec bezczynnoœci w³adz w kwestii tego typu zachowañ œrodowisk
homoseksualnych. Ka¿dy obywatel powinien mieæ prawo wyraziæ swój sprzeciw wobec zdarzeñ, które
wed³ug niego s¹ b¹dŸ mog¹ byæ obraŸliwe lub kompromituj¹ce, w tym przypadku dla Muzeum Narodowe-
go, które nie nale¿y do pewnej grupy osób, lecz do ca³ego narodu. Popieramy stanowisko pos³a Stanis³a-
wa Piêty, który uwa¿a, i¿ kryterium wyodrêbnienia upodobañ seksualnych przy konstrukcji tego typu
wystawy jest nonsensem i kompromituje zarówno dyrekcjê Muzeum Narodowego, jak i ministra kultury
i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego. To niedopuszczalne, aby w naszej ojczyŸnie gro¿ono
komuœ œmierci¹ za to, ¿e ma odmienne zdanie.

W tej sytuacji zwracamy siê z pytaniem: w jaki sposób chronione jest prawo do wolnoœci wyra¿ania opi-
nii przez obywateli w naszym kraju?

Janina Fetliñska
Bronis³aw Korfanty
Stanis³aw Kogut
Tadeusz Skorupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Gorczycê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie w zwi¹zku z terminami zawierania umów i podpisywania kontraktów z NFZ wp³ywa

do biur parlamentarzystów wiele pism, zarówno od wykonuj¹cych us³ugi medyczne, jak i od NFZ. Nie bê-
dê przedstawia³ wszystkich opisywanych problemów, bo zapewne i Pani Minister, i minister finansów,
który nadzoruje bud¿et, doskonale te problemy znaj¹.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na nak³ady na oœrodki terapii uzale¿nieñ i dowiedzieæ siê na ten temat nieco
wiêcej. Jak kszta³tuje siê koszt leczenia schorzeñ somatycznych spowodowanych nadu¿ywaniem alko-
holu i czy prowadzone s¹ w tej sprawie statystyki? Ile osób nieleczonych z uzale¿nieñ trafia do placówek
lecznictwa specjalistycznego? Czy s¹ robione tego typu analizy?

Oœrodki terapii uzale¿nieñ podnosz¹ argument, ¿e koszty leczenia schorzeñ powsta³ych w wyniku uza-
le¿nieñ przekraczaj¹ wartoœæ ograniczenia kosztów ponoszonych przez NFZ na placówki lecznictwa od-
wykowego.

Bardzo proszê o informacjê na temat przes³anek, jakimi kierowa³ siê NFZ, podejmuj¹c decyzjê o obni-
¿eniu wartoœci zakontraktowanych us³ug terapeutycznych na rok 2010 w porównaniu do roku 2009. Czy
œrodki, które nie trafi¹ do oœrodków terapeutycznych, przeznaczane s¹ w ramach tej samej grupy, tak to
nazwijmy, na przyk³ad na profilaktykê uzale¿nieñ?

Z powa¿eniem
Stanis³aw Gorczyca
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W imieniu ratowników medycznych z warmiñsko-mazurskich szpitali chcia³bym zwróciæ uwagê Pani

Minister na problemy ze stosowaniem w Polsce europejskiego systemu bezpieczeñstwa ICE. In Case of
Emergency, system wykorzystywany w nag³ych wypadkach, funkcjonuje w wielu krajach Europy. W Pol-
sce równie¿ jest wprowadzany. Polega on na zapisaniu pod nazw¹ „ICE” w swoim telefonie komórkowym
numeru telefonu osoby, z któr¹ nale¿y siê kontaktowaæ w razie wypadku, lub te¿ umieszczeniu danych
takiej osoby na specjalnej karcie.

Od pocz¹tku trwania akcji Polski Czerwony Krzy¿ sprzeda³ ju¿ trzydzieœci cztery tysi¹ce kart. Liczba osób,
które w swojej komórce maj¹ wpisany kontakt ICE, wzrasta. Polskie prawo utrudnia jednak ratownikom ko-
rzystanie z systemu. Chodzi o przepisy daj¹ce uprawnienia do przeszukania osoby poszkodowanej w wypad-
ku drogowym. Zgodnie z aktualn¹ ustaw¹ uprawnienia te przys³uguj¹ jedynie policjantom. Nie posiadaj¹ ich
ani lekarze, ani ratownicy medyczni. W praktyce powoduje to brak mo¿liwoœci szybkiego reagowania, a jak
wiemy, w przypadku wypadków drogowych czas czêsto gra kluczow¹ rolê.

Dlatego te¿ kierujê do Pani Minister proœbê o bli¿sze przyjrzenie siê problemowi i odpowiedŸ na pyta-
nie: czy resort zdrowia planuje dokonanie takich zmian w ustawodawstwie, aby u³atwiæ stosowanie sys-
temu ICE w Polsce?

Z powa¿aniem
Ryszard J. Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych w £odzi,

w sk³ad którego wchodzi:
– Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obejmuje rehabilitacj¹ i opiek¹ osiemdziesiêcioro

szeœcioro ma³ych dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹ od urodzenia do rozpoczêcia nauki (oko³o 41%
dzieci spoza £odzi) oraz ich rodziny,

– szko³a podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokszta³c¹ce oraz technikum, w którym m³odzie¿ niewi-
doma i s³abowidz¹ca ma mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w dwóch zawodach: technik masa¿ysta, technik prac
biurowych (stu dziewiêædziesiêciu trzech uczniów, w tym 40% spoza £odzi, którzy maj¹ mo¿liwoœæ miesz-
kania w oœrodku),

jest jedyn¹ w makroregionie ³ódzkim bardzo wysoko ocenian¹ w œrodowisku placówk¹, która od sie-
demdziesiêciu piêciu lat pe³ni funkcjê edukacyjno-terapeutyczn¹. Swoim zasiêgiem obejmuje ca³e woje-
wództwo, a na poziomie kszta³cenia ponadgimnazjalnego równie¿ ca³¹ Polskê.

Kadra pedagogiczna ³ódzkiej szko³y dla niewidomych i s³abowidz¹cych to zespó³ oko³o osiemdziesiêciu
profesjonalistów: nauczycieli, tyflopedagogów, terapeutów. Dziêki staraniom rady pedagogicznej i udzia-
³owi w wielu programach placówka posiada specjalistyczn¹ bazê pomocy i sprzêtu tyflodydaktycznego.
Zgodnie z potrzebami niepe³nosprawnych wzrokowo dzieci i m³odzie¿y ma bardzo dobrze wyposa¿one
pracownie przedmiotowe i gabinety edukacyjno-terapeutyczne.

Zgodnie z polityk¹ wprowadzania zmian w systemie kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi wysokospecjalistyczne placówki, jak¹ jest wymieniony oœrodek, mog¹ pe³niæ funkcjê
wspieraj¹co-edukacyjn¹ dla uczniów s³abowidz¹cych i niewidomych ze szkó³ ogólnodostêpnych.

Objêcie jak najwczeœniej dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju pozwala na zapo-
bieganie pog³êbianiu siê niepe³nosprawnoœci. Dziêki wczesnej rehabilitacji dzieci maj¹ szansê na wybór
odpowiedniej dla nich formy kszta³cenia (szko³a specjalna {specjalistyczna}, integracyjna, czy ogólnodo-
stêpna). Dziêki wieloletnim doœwiadczeniom oœrodka – wczesne wspomaganie rozwoju funkcjonuje tam
od 1996 r. – dzieci te najczêœciej rozpoczynaj¹ naukê równoczeœnie z widz¹cymi rówieœnikami. Odrocze-
nie obowi¹zku szkolnego wystêpuje zdecydowanie rzadziej. W przysz³oœci dzieci te maj¹ szansê na pe³no-
prawne, satysfakcjonuj¹ce uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, poprzez pe³nienie takich samych ról spo³e-
cznych jak osoby pe³nosprawne: ucznia, studenta, pracownika, rodzica.

Badania statystyczne wskazuj¹ na tendencjê wzrostow¹, jeœli chodzi o liczbê urodzeñ dzieci z ró¿noro-
dnymi problemami zdrowotnymi. W województwie ³ódzkim rodzi siê oko³o stu takich dzieci rocznie, czyli
statystycznie oko³o piêciuset, szeœciuset dzieci w wieku od 0 do 6-7 lat powinno byæ objêtych specjalisty-
czn¹ opiek¹ zespo³ów wczesnego wspomagania rozwoju.

Odpowiadaj¹c na wielkie zapotrzebowanie na wsparcie, rehabilitacjê i edukacjê dzieci i m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej wzrokowo, Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i S³abowi-
dz¹cych w £odzi podj¹³ starania o rozbudowê obecnego budynku szkolnego i rozszerzenie dzia³alnoœci,
tak aby maksymalnie wykorzystaæ potencja³ kadrowy i specjalistyczne wyposa¿enie.

Utworzenie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Na Dziewanny” pozwoli na zaspokojenie potrzeb
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo z terenu miasta, województwa ³ódzkiego, a nawet z terenu
ca³ego kraju.

Dlatego te¿ popieram planowan¹ rozbudowê, która ma obejmowaæ:
– utworzenie specjalistycznego przedszkola dla dzieci s³abowidz¹cych i niewidomych, w tym z niepe³no-

sprawnoœci¹ z³o¿on¹ (w £odzi nie ma przedszkola dla tej grupy dzieci, obecnie tylko 30% dzieci z uszkodzo-
nym wzrokiem uczêszcza do przedszkola);

– zaplecze rehabilitacyjno-rewalidacyjne, specjalistyczne gabinety, np. psychologiczno-pedagogiczne,
logopedyczne, terapii widzenia, integracji sensorycznej, polisensorycznej, nauki samodzielnego porusza-
nia siê i inne;

– szko³ê policealn¹ w zawodzie technik obs³ugi turystycznej (dla absolwentów liceów ogólno-
kszta³c¹cych, techników); zgodnie z tendencjami unijnymi zawód ten daje ogromn¹ szansê na zatrudnienie
niepe³nosprawnej wzrokowo m³odzie¿y;

– salê widowiskow¹ w celu rozwijania zainteresowañ, organizowania koncertów, przedstawieñ oraz
szkoleñ;
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– pokoje hostelowe dla rodziców i dzieci niewidomych i s³abowidz¹cych (objêtych wczesnym wspoma-
ganiem rozwoju, a tak¿e ucz¹cych siê w szko³ach ogólnodostêpnych) oraz dla nauczycieli szkó³ ogólnodo-
stêpnych uczestnicz¹cych w kilkudniowych specjalistycznych szkoleniach.

Obecnie oœrodek we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i S³abo-
widz¹cych „Spojrzenie” obejmuje wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz rehabilitacyjnym
dzieci i ich rodziny w 40% mieszkaj¹ce poza £odzi¹. Z doœwiadczeñ placówki wynika, i¿ umo¿liwienie ro-
dzicom przebywania kilka dni na terenie oœrodka pozwala na dokonanie wielospecjalistycznej oceny fun-
kcjonalnej dziecka i opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Spotkania
z profesjonaln¹ kadr¹ dydaktyczno-terapeutyczn¹ daj¹ szansê rodzicom na poznanie sposobów pracy
z ich dzieckiem. Takie wielostronne wsparcie (dziecko, rodzina, szko³a, przedszkole) przyczynia siê do
bardziej zintegrowanej i efektywnej pomocy podopiecznym w zdobywaniu wykszta³cenia oraz samodziel-
noœci w ¿yciu (dalsza edukacja, samodzielne doros³e ¿ycie).

Bior¹c to pod uwagê, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o udzielenie informacji, w ramach jakich zadañ
celowych lub specjalnych (zleconych, rezerwy subwencji oœwiatowej) Ministerstwo Edukacji Narodowej
mog³oby dofinansowaæ to bardzo wa¿ne i pilne przedsiêwziêcie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej, pe³nomoc-
nika rz¹du do spraw osób niepe³nosprawnych Jaros³awa Dudy.

Szanowny Panie Ministrze!
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 dla Dzieci Niewidomych i S³abowidz¹cych w £odzi,

w sk³ad którego wchodzi:
— Zespó³ Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obejmuje rehabilitacj¹ i opiek¹ osiemdziesiêcioro

szeœcioro ma³ych dzieci z niepe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹ od urodzenia do rozpoczêcia nauki (oko³o 41%
dzieci spoza £odzi) oraz ich rodziny,

— szko³a podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokszta³c¹ce oraz technikum, w którym m³odzie¿ nie-
widoma i s³abowidz¹ca ma mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w dwóch zawodach: technik masa¿ysta, technik
prac biurowych (stu dziewiêædziesiêciu trzech uczniów, w tym 40% spoza £odzi, którzy maj¹ mo¿liwoœæ
mieszkania w oœrodku),

jest w makroregionie ³ódzkim jedyn¹, bardzo wysoko ocenian¹ w œrodowisku placówk¹, która od sie-
demdziesiêciu piêciu lat pe³ni funkcjê edukacyjno-terapeutyczn¹. Swoim zasiêgiem obejmuje ca³e woje-
wództwo, a na poziomie kszta³cenia ponadgimnazjalnego równie¿ ca³¹ Polskê.

Kadra pedagogiczna ³ódzkiej szko³y dla niewidomych i s³abowidz¹cych to zespó³ oko³o osiemdziesiêciu
profesjonalistów: nauczycieli, tyflopedagogów, terapeutów. Dziêki staraniom rady pedagogicznej i udzia-
³owi w wielu programach placówka posiada specjalistyczn¹ bazê pomocy i sprzêtu tyflodydaktycznego.
Zgodnie z potrzebami niepe³nosprawnych wzrokowo dzieci i m³odzie¿y ma bardzo dobrze wyposa¿one
pracownie przedmiotowe i gabinety edukacyjno-terapeutyczne.

Zgodnie z polityk¹ wprowadzania zmian w systemie kszta³cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi wysokospecjalistyczne placówki, jak¹ jest wymieniony oœrodek, mog¹ pe³niæ funkcjê
wspieraj¹co-edukacyjn¹ dla uczniów s³abowidz¹cych i niewidomych ze szkó³ ogólnodostêpnych.

Objêcie jak najwczeœniej dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju pozwala na zapo-
bieganie pog³êbianiu siê niepe³nosprawnoœci. Dziêki wczesnej rehabilitacji dzieci maj¹ szansê na wybór
odpowiedniej dla nich formy kszta³cenia (szko³a specjalna {specjalistyczna}, integracyjna, czy ogólnodo-
stêpna). Dziêki wieloletnim doœwiadczeniom oœrodka – wczesne wspomaganie rozwoju funkcjonuje tam
od 1996 r. – dzieci te najczêœciej rozpoczynaj¹ naukê równoczeœnie z widz¹cymi rówieœnikami. Odrocze-
nie obowi¹zku szkolnego wystêpuje zdecydowanie rzadziej. W przysz³oœci dzieci te maj¹ szansê na pe³no-
prawne, satysfakcjonuj¹ce uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym, poprzez pe³nienie takich samych ról spo³e-
cznych jak osoby pe³nosprawne: ucznia, studenta, pracownika, rodzica.

Badania statystyczne wskazuj¹ na tendencjê wzrostow¹, jeœli chodzi o liczbê urodzeñ dzieci z ró¿noro-
dnymi problemami zdrowotnymi. W województwie ³ódzkim rodzi siê oko³o stu takich dzieci rocznie, czyli
statystycznie oko³o piêciuset, szeœciuset dzieci w wieku od 0 do 6-7 lat powinno byæ objêtych specjalisty-
czn¹ opiek¹ zespo³ów wczesnego wspomagania rozwoju.

Odpowiadaj¹c na wielkie zapotrzebowanie na wsparcie, rehabilitacjê i edukacjê dzieci i m³odzie¿y nie-
pe³nosprawnej wzrokowo, Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i S³abowi-
dz¹cych w £odzi podj¹³ starania o rozbudowê obecnego budynku szkolnego i rozszerzenie dzia³alnoœci,
tak aby maksymalnie wykorzystaæ potencja³ kadrowy i specjalistyczne wyposa¿enie.

Utworzenie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Na Dziewanny” pozwoli na zaspokojenie potrzeb
dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej wzrokowo z terenu miasta, województwa ³ódzkiego, a nawet z terenu
ca³ego kraju.

Dlatego te¿ popieram planowan¹ rozbudowê, która ma obejmowaæ:
– utworzenie specjalistycznego przedszkola dla dzieci s³abowidz¹cych i niewidomych, w tym z nie-

pe³nosprawnoœci¹ z³o¿on¹ (w £odzi nie ma przedszkola dla tej grupy dzieci, obecnie tylko 30% dzieci z u-
szkodzonym wzrokiem uczêszcza do przedszkola);

– zaplecze rehabilitacyjno-rewalidacyjne, specjalistyczne gabinety, np. psychologiczno-pedagogiczne,
logopedyczne, terapii widzenia, integracji sensorycznej, polisensorycznej, nauki samodzielnego porusza-
nia siê i inne;

– szko³ê policealn¹ w zawodzie technik obs³ugi turystycznej (dla absolwentów liceów ogólno-
kszta³c¹cych, techników); zgodnie z tendencjami unijnymi zawód ten daje ogromn¹ szansê na zatrudnie-
nie niepe³nosprawnej wzrokowo m³odzie¿y;

– salê widowiskow¹ w celu rozwijania zainteresowañ, organizowania koncertów, przedstawieñ oraz
szkoleñ;
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– pokoje hostelowe dla rodziców i dzieci niewidomych i s³abowidz¹cych (objêtych wczesnym wspoma-
ganiem rozwoju, a tak¿e ucz¹cych siê w szko³ach ogólnodostêpnych) oraz dla nauczycieli szkó³ ogólnodo-
stêpnych uczestnicz¹cych w kilkudniowych specjalistycznych szkoleniach.

Obecnie oœrodek we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i S³abo-
widz¹cych „Spojrzenie” obejmuje wsparciem psychologiczno-pedagogicznym oraz rehabilitacyjnym
dzieci i ich rodziny w 40% mieszkaj¹ce poza £odzi¹. Z doœwiadczeñ placówki wynika, i¿ umo¿liwienie ro-
dzicom przebywania kilka dni na terenie oœrodka pozwala na dokonanie wielospecjalistycznej oceny fun-
kcjonalnej dziecka i opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Spotkania
z profesjonaln¹ kadr¹ dydaktyczno-terapeutyczn¹ daj¹ szansê rodzicom na poznanie sposobów pracy
z ich dzieckiem. Takie wielostronne wsparcie (dziecko, rodzina, szko³a, przedszkole) przyczynia siê do
bardziej zintegrowanej i efektywnej pomocy podopiecznym w zdobywaniu wykszta³cenia oraz samodziel-
noœci w ¿yciu (dalsza edukacja, samodzielne doros³e ¿ycie).

Maj¹c na wzglêdzie to, i¿ Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w ramach zadañ
zleconych ma mo¿liwoœæ wspó³finansowania rozbudowy – taka inicjatywa by³a podjêta przez PFRON
w celu dofinansowania budowy szko³y dla niewidomych w Laskach czy budowy parku orientacji prze-
strzennej w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach ko³o
Poznania – zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o dofinansowanie ze œrodków PFRON opisa-
nego przedsiêwziêcia.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Podczas spotkania w Urzêdzie Miejskim w GnieŸnie przedstawiciele PKP przedstawili plany m.in. mo-

dernizacji dworca kolejowego w GnieŸnie. Wynikaj¹ one z krajowego programu modernizacji dworców ko-
lejowych, przygotowanego przez wiceministra infrastruktury Juliusza Engelhardta. Dyrektor Oddzia³u
Gospodarowania Nieruchomoœciami PKP w Poznaniu Roman Biniszkiewicz zapowiedzia³, ¿e po moderni-
zacji dworzec bêdzie w godzinach nocnych zamykany, a kasy biletowe nieczynne.

Informacje o zamykaniu na noc dworców kolejowych docieraj¹ z wielu miejscowoœci w kraju i budz¹
wiele emocji. Takie rozwi¹zanie, naturalnie, pozwoli PKP wygenerowaæ oszczêdnoœci, pozbyæ siê bezdom-
nych. Pozostanie jednak problem podró¿uj¹cych poci¹gami nocnymi. Wiêkszoœæ podró¿nych nie kupi bi-
letu przez internet, nie zawsze znajdzie czas na przedsprzeda¿. Perspektywa spêdzenia godzin nocnych
na peronie (bez mo¿liwoœci zakupu gor¹cego napoju czy skorzystania z toalety) z ca³¹ pewnoœci¹ nie za-
chêci do podró¿owania kolej¹.

Zwracam siê zatem do Pana Ministra z proœb¹ o odpowiedŸ na pytania:
- jak kolej zamierza zatroszczyæ siê o pasa¿erów na zamkniêtych noc¹ dworcach?
- komu maj¹ s³u¿yæ zmodernizowane dworce, jeœli nie podró¿nym?
- czy dworzec w GnieŸnie, sercu Szlaku Piastowskiego, musi byæ zamykany noc¹?

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W styczniu bie¿¹cego roku MPK Sp. z o.o. w GnieŸnie zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o podjêcie dzia³añ

zmierzaj¹cych do przyspieszenia procesu legislacyjnego dotycz¹cego projektu ustawy o transporcie zbio-
rowym, przygotowanego przez pana ministra. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej mini-
sterstwa wynika, ¿e projekt ustawy zosta³ skierowany do rozpatrzenia przez Radê Ministrów w dniu
14 stycznia 2010 r.

Przyjêto rozporz¹dzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika
2007 r. dotycz¹ce us³ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa¿erskiego oraz
uchylaj¹ce rozporz¹dzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 i wesz³o ono w ¿ycie w dniu
3 grudnia 2009 r. Rozporz¹dzenie nie okreœla celów us³ug transportu publicznego i sposobu ich realizacji
oraz roli w³adz w okreœlaniu zakresu i jakoœci tych us³ug, nie narzuca jednolitego europejskiego mecha-
nizmu, który mia³by byæ stosowany we wszystkich pañstwach cz³onkowskich. Projekt ustawy o publicz-
nym transporcie zbiorowym jest uszczegó³owieniem regulacji zawartych w rozporz¹dzeniu
nr 1370/2007 i wraz z nim mia³ stanowiæ ramy prawne dla wykonywania us³ug w transporcie publicz-
nym w Polsce.

Od dnia wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która zawiera
przepis szczególny stosowany przed prawem zamówieñ publicznych, prawo krajowe nie bêdzie zabrania-
³o bezpoœredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnêtrznym, na przyk³ad ze spó³k¹ komunaln¹. Po-
nadto w projekcie ustawy zapisano wprost, ¿e do zadañ w³asnych gminy nale¿y budowa, przebudowa i re-
mont przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych. Tak¿e do zadañ w³asnych gminy zaliczono
utrzymanie czystoœci i porz¹dku na przystankach komunikacyjnych.

Brak odpowiednich przepisów krajowych uzupe³niaj¹cych rozporz¹dzenie rodzi szereg w¹tpliwoœci in-
terpretacyjnych.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Z dniem 1 stycznia 2010 r. zak³ady pracy zatrudniaj¹ce pracowników w szczególnych warunkach lub
do pracy o szczególnym charakterze zobowi¹zane s¹ do odprowadzania sk³adek na Fundusz Emerytur
Pomostowych (FEP). Obowi¹zek ten nak³adaj¹ przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych.

Sk³adkê na FEP nale¿y op³acaæ za wszystkich spe³niaj¹cych ustawowe warunki pracowników, a wiêc
tak¿e za tych, którzy wykonuj¹c prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w nie-
pe³nym wymiarze czasu pracy nie wykonywali tego typu prac przed 1 stycznia 1999 r., czyli nawet tych,
którzy nie spe³niaj¹ warunków do uzyskania emerytury pomostowej.

Podstawê wymiaru sk³adek stanowi podstawa wymiaru sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rento-
we okreœlone w art. 18 ust. 1–2 i ust. 8 oraz w art. 21 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych. Ozna-
cza to, ¿e podstawê wymiaru sk³adek na FEP stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku do-
chodowym od osób fizycznych z tytu³u zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

MPK Sp. z o.o. w GnieŸnie, której miasto Gniezno powierzy³o œwiadczenie us³ug u¿ytecznoœci publicz-
nej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zatrudnia pracowników w szczególnym charakterze,
a najwiêksz¹ grupê stanowi¹ kierowcy autobusów. Aby zapewniæ obsadê etatow¹ w tej grupie zawodowej
(urlopy, chorobowe), inni pracownicy, posiadaj¹cy uprawnienia do kierowania autobusami, w zakresie
swoich obowi¹zków maj¹ równie¿ wykonywanie tej pracy, jednak wykonywanie tej pracy nie stanowi ich
podstawowego obowi¹zku. S¹ to miêdzy innymi dyspozytorzy i mechanicy. Ponadto niektórzy pracowni-
cy wykonuj¹ pracê na stanowisku kierowcy w zakresie 1/8 etatu oprócz pracy wykonywanej w pe³nym
wymiarze czasu pracy na innym stanowisku.

W zwi¹zku z interpretacj¹ przepisów ustawy o emeryturach pomostowych zamieszczon¹ na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej (www.emeryturypomostowe.gov.pl) na MPK Sp. z o.o.
w GnieŸnie zosta³ na³o¿ony obowi¹zek zap³aty sk³adki na FEP w wysokoœci 1,5% podstawy wymiaru, czyli
ca³ego przychodu pracowników zatrudnionych do wykonywania innej pracy, a wykonuj¹cych w razie po-
trzeby szczególne zadania.

Ponadto pracodawca ponosi dodatkowe koszty zwi¹zane ze stosowaniem przepisów o emeryturach po-
mostowych, przy ustalaniu odpisu podstawowego na fundusz socjalny na jednego pracownika wykonu-
j¹cego pracê o szczególnym charakterze (zwiêkszona wysokoœæ odpisu).

Mo¿na przyj¹æ argumentacjê, która by³a podstaw¹ wspó³finansowania emerytur pomostowych przez
pracodawców jako tych, co przyczyniaj¹ siê do pogarszania stanu zdrowia wspomnianej grupy zawodo-
wej, ale nale¿y stwierdziæ, ¿e obci¹¿enie ca³ego przychodu pracowników zatrudnionych do wykonywania
innej pracy, a pracuj¹cych w szczególnym charakterze jest nieuzasadnionym obci¹¿eniem pracodawcy.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zmia-
ny istniej¹cego stanu prawnego.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowny Panie Ministrze!
Mieszkañcy Wa³cza s¹ ¿ywo zainteresowani rozwojem Oœrodka Przygotowañ Olimpijskich w ich mie-

œcie. Z radoœci¹ przyjêli wiadomoœæ, ¿e oœrodek zosta³ wytypowany jako miejsce pobytowe podczas Eu-
ro 2012. Oznacza³o to doinwestowanie bazy sportowej i noclegowej. Przygotowana zosta³a odpowiednia
dokumentacja.

W³adze sportowe i zainteresowane instytucje podkreœla³y celowoœæ inwestowania w oœrodki COS ze
wzglêdu na to, ¿e przez wiele lat s³u¿y³y polskiemu sportowi. Tak post¹piono w przypadku Cetniewa.
Tymczasem wiele negatywnych emocji w lokalnym œrodowisku (przedstawi³o mi tê sytuacjê Stowarzysze-
nie „Wspólny Wa³cz” w piœmie z dnia 20 stycznia 2010 r.) wzbudzaj¹ informacje o wstrzymaniu inwestycji
w Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich w Wa³czu.

Jeœli s¹ one prawdziwe, to wraz z mieszkañcami miasta uprzejmie proszê Pana Ministra o podanie po-
wodów podjêcia takiej decyzji.

Jeœli nie, to zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o informacjê, jakie s¹ w rzeczywistoœci szanse na
doinwestowanie OPO w Wa³czu.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zarz¹d Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów w trosce o jakoœæ edukacji uczniów œl¹skich szkó³ górni-

czych – przysz³ych pracowników bran¿y bardzo wa¿nej dla województwa œl¹skiego – zwróci³ uwagê na
problem braku podrêczników niezbêdnych do realizacji podstawy programowej kszta³cenia w zawodach
górniczych. Obecnie na rynku wydawniczym nie ma nawet jednego podrêcznika do przedmiotów górni-
czych, podczas gdy programy nauczania zak³adaj¹ realizacjê oœmiu przedmiotów zawodowych. Problem
dotyczy kilkudziesiêciu szkó³ górniczych: zasadniczych szkó³ zawodowych, techników, techników uzu-
pe³niaj¹cych oraz szkó³ policealnych.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ do Ministerstwa Edukacji Narodowej o aktywne w³¹cze-
nie siê w rozwi¹zanie nakreœlonego problemu, w³¹cznie z dofinansowaniem stosunkowo p³ytkiego seg-
mentu rynku, niegwarantuj¹cego takiej wielkoœci popytu, jaka umo¿liwia³aby sprzeda¿ podrêczników po
cenach mo¿liwych do zaakceptowania przez potencjalnych klientów i wydawnictwo.

Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W swoim oœwiadczeniu pragnê zwróciæ uwagê na brak systemowych rozwi¹zañ dotycz¹cych dróg we-

wnêtrznych. Kodeks drogowy w przypadku dróg wewnêtrznych nie ma zastosowania, co prowadzi do ku-
riozalnych sytuacji, ¿e ³ami¹cy ogólne zasady poruszania siê po drogach nie mo¿e byæ poci¹gniêty do od-
powiedzialnoœci karnej. W wielu miastach jest tak, ¿e kierowcy poruszaj¹ siê po drogach wewnêtrznych,
które technicznie niczym nie ró¿ni¹ siê od innych typów dróg, a policja w razie koniecznoœci nie ma pod-
staw do ingerencji. Uwa¿am, ¿e problem powinien zostaæ rozwi¹zany poprzez zmianê kodeksu w tych
miejscach, w których jest mowa o niestosowaniu go odnoœnie do dróg wewnêtrznych. Prawo o ruchu dro-
gowym powinno obejmowaæ swym zakresem wszystkie drogi ogólnodostêpne, w tym wewnêtrzne.

Mam nadziejê, ¿e moja uwaga zostanie przez Pana pozytywnie rozpatrzona i MSWiA przygotuje odpo-
wiedni projekt nowelizacji ustawy.

Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do ministra finan-
sów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Kryzys gospodarczy, którego wystêpowanie wszyscy potwierdzaj¹, wp³ywa negatywnie na poziom za-

trudnienia oraz rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w kraju. Na tym tle nadzwyczaj prosty i efekty-
wny – choæ mo¿e do tej pory niezauwa¿ony – pozostaje pomys³ bodŸca stymuluj¹cego rozwój szeroko ro-
zumianej przedsiêbiorczoœci przy pomocy tak zwanych inkubatorów przedsiêbiorczoœci – na wzór akade-
mickich inkubatorów przedsiêbiorczoœci.

Pomoc pañstwa wyra¿a³aby siê przede wszystkim przez umo¿liwienie beneficjentom prowadzenia
dzia³alnoœci w okresie pierwszych dwóch lat funkcjonowania na rynku na preferencyjnych zasadach.
Najwa¿niejsze z nich to: prowadzenie ksiêgowoœci, brak obowi¹zku rejestracji firmy w urzêdach, bo oso-
bowoœæ prawn¹ (NIP, REGON, wpis do KRS) udostêpnia inkubator, brak obowi¹zku op³aty sk³adek ZUS,
wsparcie biurowe, czyli mo¿liwoœæ korzystania z biura wraz z wyposa¿eniem, szkolenia i doradztwo, po-
rady prawne, szansa prowadzenia dzia³alnoœci na preferencyjnych warunkach przez 24 miesi¹ce z mo¿li-
woœci¹ przerwania wspó³pracy w ka¿dym momencie, bez negatywnych konsekwencji finansowych. W za-
mian za te preferencyjne regulacje korzystaj¹cy z us³ug beneficjenci wnosiliby zrycza³towan¹ op³atê, któ-
ra nie obci¹¿a³aby nadmiernie ich dzia³alnoœci, a w czêœci pokrywa³a koszty przedsiêwziêcia.

Je¿eli skierowano by tak¹ pomoc do grupy bezrobotnych, zw³aszcza po 50. roku ¿ycia, lub do osób po-
wracaj¹cych z emigracji zarobkowej, da³oby to wymierne efekty, zw³aszcza ¿e rozwi¹zanie to doskonale
dzia³a wœród m³odzie¿y akademickiej – st¹d popularnoœæ akademickich inkubatorów przedsiêbiorczoœci.
Œrodki na finansowanie tych inkubatorów mo¿na by pozyskaæ z przesuniêcia œrodków przeznaczonych
na nieefektywne szkolenia i kursy, których jedynymi beneficjentami s¹ osoby je prowadz¹ce, oraz w czê-
œci ze zrycza³towanej op³aty miesiêcznej za korzystanie z pomocy inkubatora.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z rozporz¹dzeniem ministra sprawiedliwoœci z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zniesienia

s¹dów grodzkich (DzU z 2009 r., nr 221 poz. 1745) z dniem 1 stycznia 2010 r. z mapy administracyjnej
s¹downictwa uby³o sto siedemnaœcie s¹dów grodzkich. Ministerstwo Sprawiedliwoœci uargumentowa³o
poczyniony krok potrzebnymi oszczêdnoœciami w resorcie. W praktyce oznacza to wp³ywy bud¿etowe
z tak zwanych dodatków funkcyjnych sêdziów i kierowników sekretariatów (czyli w granicach oko³o 600-
–1000 z³) oraz z wynajmu lokali.

Nikt nie wzi¹³ pod uwagê problemów, które za sob¹ poci¹ga to rozwi¹zanie. Po pierwsze, ograniczona
zosta³a bliskoœæ s¹dów i ich dostêpnoœæ dla obywatela, co wprost gwarantuje Konstytucja RP. Po drugie,
wydzia³y karne i cywilne si³¹ rzeczy bêd¹ musia³y przej¹æ sprawy s¹dów grodzkich, a w wiêkszych oœrod-
kach wp³yw spraw siêga³ nawet kilkunastu tysiêcy rocznie (dla przyk³adu: w S¹dzie Rejonowym w Gdyni
w ubieg³ym roku wp³yw spraw wydzia³u grodzkiego to oko³o dwanaœcie tysiêcy). Nietrudno siê domyœliæ,
¿e przedmiotowa sytuacja doprowadzi do „zatkania” pracy s¹dów, nie tylko w zakresie rozstrzygania, ale
i poprzez tworzenie na nowo repertoriów, nowych przydzia³ów spraw i okreœlanie dodatkowego obci¹¿e-
nia sêdziów. Zak³adaj¹c, ¿e nie zostan¹ zlikwidowane miejsca pracy w wydzia³ach karnych i cywilnych,
bêdzie tam pracowa³o niejednokrotnie nawet po kilkudziesiêciu sêdziów i kilkudziesiêciu pracowników
sekretariatów. Doprowadzi to do chaosu organizacyjnego, gdy¿, jak wiadomo, ju¿ przed reform¹ brako-
wa³o miejsca do pracy. Nie wspominam ju¿ o wyd³u¿eniu czasu za³atwiania spraw i orzekania – a i tak
w tym zakresie znajdujemy siê w koñcówce wœród krajów Europy. Tak wiêc przedmiotowa likwidacja
przyniesie mniej korzyœci, a wiêcej strat.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e nale¿y siê zastanowiæ, czy aby na pewno by³o to rozs¹dne posuniêcie.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie informujê, ¿e otrzyma³em uchwa³ê Rady Powiatu K³odzkiego w sprawie przyjêcia stanowis-

ka dotycz¹cego programu pomocowego dla rolników utrzymuj¹cych krowy w ma³ych stadach na obsza-
rach górskich i podgórskich.

W podjêtej uchwale Rada Powiatu K³odzkiego zauwa¿a, ¿e konieczne jest uzupe³nienie programu skie-
rowanego do rolników utrzymuj¹cych krowy w ma³ych stadach, szczególnie o rolników z terenów powia-
tów Pogórza S¹deckiego w województwie dolnoœl¹skim, gdzie przewa¿aj¹ trwa³e u¿ytki zielone. Nieobjêcie
województwa dolnoœl¹skiego programem wspieraj¹cym wp³ynie negatywnie na sytuacjê ekonomiczn¹
hodowców oraz bêdzie przyczyn¹ dalszego zmniejszania siê pog³owia byd³a na tych terenach.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze, konieczne wydaje siê objêcie rolników z terenów Dolnego Œl¹ska progra-
mem wspieraj¹cym.

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!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego licznymi

uwagami podaj¹cymi w w¹tpliwoœæ zasadnoœæ przygotowanej nowelizacji ustawy – Karty Nauczyciela,
dotycz¹cej zwiêkszenia nauczycielom pensum i zmuszania ich do wykonywania pracy bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Nauczyciele, którzy s¹ zatrudnieni na pe³nym etacie, musz¹ przepracowaæ czterdzieœci godzin w tygo-
dniu. Rozliczani s¹ z osiemnastu godzin dydaktycznych, czyli z prowadzenia lekcji. Pozosta³e godziny
dziel¹ wed³ug w³asnego uznania miêdzy rady pedagogiczne, wywiadówki, zajêcia wyrównawcze czy do-
kszta³canie siê.

Z dniem 1 wrzeœnia 2009 r. MEN, poprzez wprowadzenie art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Na-
uczyciela, nakaza³o ka¿demu nauczycielowi z ka¿dego typu szko³y przeprowadziæ jedn¹ dodatkow¹ go-
dzinê w tygodniu do œcis³ego rozliczenia, przeznaczon¹ np. na zajêcia opiekuñcze, wyrównawcze i ze zdol-
nymi uczniami. Jest to godzina dodatkowej pracy, nieodp³atna, która nie jest wliczana do pensum. Nie-
stety, ustawa nie precyzuje, jakie to maj¹ byæ zajêcia, pozostawia tê decyzjê dyrektorom szkó³. Dodatko-
wa godzina ma byæ rozliczana semestralnie, to znaczy, ¿e nauczyciel nie musi jej wypracowaæ systematy-
cznie raz w tygodniu, ale mo¿e np. prowadziæ zajêcia przygotowuj¹ce do egzaminów. Od przysz³ego roku
szkolnego maj¹ byæ wprowadzone dwie takie obowi¹zkowe godziny.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w tej sprawie?
2. Dlaczego dodatkowe godziny s¹ nieodp³atne i nie wliczaj¹ siê do pensum?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam niniejsze oœwiadczenie w sprawie postêpowania dotycz¹cego nara¿enia ma³oletniej Aleksan-

dry na utratê zdrowia i ¿ycia oraz mo¿liwoœci wznowienia i przeniesienia œledztwa w tej sprawie poza wo-
jewództwo dolnoœl¹skie do innego okrêgu prokuratury.

W efekcie z³o¿enia zawiadomienia o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa w dniu 6 wrzeœnia 2007 r.
Prokuratura Rejonowa w M. prowadzi³a œledztwo w sprawie. Prokuratura Rejonowa we Wroc³awiu by³a
w posiadaniu materia³u dowodowego, w tym osobowego w postaci zeznañ œwiadków, a tak¿e w postaci fo-
tografii, na których ma³oletnia Aleksandra nosi wyraŸne œlady pobicia. Postêpowanie prokuratury doty-
czy³o podejrzenia o nara¿enie ma³oletniej Aleksandry na utratê zdrowia i ¿ycia, o czym miejscow¹ proku-
raturê powiadomi³ ojciec ma³oletniej.

Ju¿ w trakcie prowadzonego postêpowania przygotowawczego ojciec ma³oletniej Aleksandry wielokro-
tnie interweniowa³, zwracaj¹c uwagê na nierzetelne prowadzenie tego¿ postêpowania przez Prokuraturê
Rejonow¹ w M. W grudniu 2009 r. prokurator Prokuratury Rejonowej w M. wyda³ postanowienie o umo-
rzeniu przedmiotowego œledztwa.

Istniej¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci prokuratorów prowadz¹cych postêpowanie, bo-
wiem mimo zebranego w sprawie jednoznacznego materia³u dowodowego prokurator zdecydowa³ siê wy-
daæ postanowienie o umorzeniu postêpowania. Okolicznoœci¹, która w sposób szczególny uzasadnia po-
trzebê dog³êbnego przeanalizowania sprawy, jest fakt, ¿e dotyczy ona uzasadnionych podejrzeñ wy-
rz¹dzenia krzywdy ma³oletniej dziewczynce, o czym œwiadcz¹ zeznania œwiadków.

Ojciec ma³oletniej Aleksandry, który d¹¿y³ do wyjaœnienia sprawy, bezskutecznie domaga³ siê przeka-
zania sprawy poza województwo dolnoœl¹skie do innego rejonu prokuratury.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpu-
j¹ce pytania.

1. Czy mogê liczyæ na zainteresowanie siê omówion¹ spraw¹ przez pana ministra sprawiedliwoœci?
2. Czy istnieje mo¿liwoœæ wznowienia umorzonego postêpowania oraz przeniesienia postêpowania do

innego rejonu prokuratury, poza województwo dolnoœl¹skie, zgodnie z §105 rozporz¹dzenia Ministra
Sprawiedliwoœci z dnia 27 sierpnia 2007 r. zawieraj¹cego regulamin wewnêtrzny urzêdowania powsze-
chnych jednostek organizacyjnych prokuratury?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim zaniepokojeniem obejrza³em materia³ filmowy emitowany w ci¹gu ostatnich dni we wszyst-

kich stacjach telewizyjnych w naszym kraju. Materia³ ten zosta³ nakrêcony przez œwiadków zdarzenia ma-
j¹cego miejsce w Kobylej Górze w dniu 26 stycznia 2010 r. Na ukazanym filmie widzimy drastyczne sceny
z akcji wykonania wyroku s¹du polegaj¹cej na odebraniu matce 9-letniego syna. Wspomniany materia³
jest dostêpny na stronie internetowej: http://www.youtube.com/watch? v=K99Bjta2p-c.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie:
czy na podstawie tego materia³u mo¿na stwierdziæ, ¿e dosz³o do nieprawid³owoœci podczas wykonywania
wyroku przez organy Policji i kuratora?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w formie spó³ki cywilnej jest doskona³ym sposobem na prowa-

dzenie dzia³alnoœci na stosunkowo niewielk¹ skalê, np. zwi¹zanej z obs³ug¹ ruchu turystycznego w sezo-
nie letnim czy zimowym. Wœród wielu zalet wymienia siê m.in. ³atwoœæ tworzenia i póŸniejszego prowa-
dzenia oraz du¿¹ dowolnoœæ w kszta³towaniu postanowieñ umowy spó³ki. Ale mimo licznych zalet
zwi¹zanych z za³o¿eniem dzia³alnoœci w tej formie i jej prowadzeniem pojawiaj¹ siê tak¿e problemy z za-
wieszeniem tego rodzaju dzia³alnoœci.

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie 20 wrzeœnia 2008 r. przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej zawieszenie dzia³alnoœci w formie spó³ki cywilnej jest mo¿-
liwe i skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Sytuacja taka jest jasna
i nie stwarza problemów w momencie, gdy ka¿dy ze wspólników jest cz³onkiem tylko jednej spó³ki i nie
prowadzi jednoczeœnie samodzielnej dzia³alnoœci. W innym przypadku zawieszenie dzia³alnoœci spó³ki
cywilnej jest mo¿liwe tylko w momencie równoczesnego zawieszenia pozosta³ej dzia³alnoœci. Powoduje to
dwojakie sytuacje problemowe: utratê wszystkich form dzia³alnoœci przez osobê prowadz¹c¹ wiêcej ni¿
jedn¹ formê dzia³alnoœci lub te¿ koniecznoœæ op³acania sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
przez przedsiêbiorców niezawieszonych, którzy z uwagi na pozosta³ych cz³onków spó³ki cywilnej nie maj¹
mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci spó³ki.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy istnieje mo¿liwoœæ takiego dostosowania przepisów, które umo¿liwi³oby przedsiêbiorcom prowa-

dz¹cym wiêcej ni¿ jeden rodzaj dzia³alnoœci zawieszenie tylko jednej z nich w ramach np. spó³ki cywilnej?
Czy osoba, która prowadzi tylko jeden rodzaj dzia³alnoœci w ramach spó³ki cywilnej, w przypadku bra-

ku mo¿liwoœci zawieszenia dzia³alnoœci ze wzglêdu na pozosta³ych cz³onków spó³ki, mo¿e zostaæ zwolnio-
na z op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Wraz z nowelizacj¹ ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej z dniem 31 marca 2009 r. wesz³a

w ¿ycie koncepcja tak zwanego jednego okienka, której zadaniem mia³o byæ uproszczenie i skrócenie pro-
cedury rejestracji firm. Od tego momentu osoby rejestruj¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie musz¹ ju¿ od-
wiedzaæ poszczególnych urzêdów, a jedynie w³aœciwy dla nich urz¹d miasta, gminy lub KRS.

Uproszczenie to przynios³o wiele korzystnych efektów. Stanowi ono szczególne udogodnienie dla osób
fizycznych, które rejestruj¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ nie musz¹ czekaæ na wpis do ewidencji dzia³alno-
œci, a jedynie wype³niæ wniosek EDG-1. Co wa¿ne, zniknê³a op³ata wpisowa, która do tej pory istnia³a
i wynosi³a 100 z³. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ rejestracji firmy przez internet.

Niemniej w praktyce okazuje siê, ¿e koncepcja tak zwanego jednego okienka nie do koñca spe³nia ocze-
kiwania przedsiêbiorców. Skar¿¹ siê oni przede wszystkim na to, ¿e rejestracja w praktyce nie sprowadza
siê do wizyty w urzêdzie miasta lub gminy. Wniosek EDG-1 stwarza liczne problemy z prawid³owym uzu-
pe³nieniem i zawiera jedynie podstawowe dane. W zwi¹zku z tym, rejestruj¹c dzia³alnoœæ, nale¿y tak¿e
zg³osiæ siebie i pracowników w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz zg³osiæ formê opodatkowania
w urzêdzie skarbowym.

Przedsiêbiorcy zwracaj¹ uwagê na dalsze problemy przy aktualizacji danych. Czêœæ z nich musi naj-
pierw trafiæ do organu rejestrowego (ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, KRS), zaœ inne trafiaj¹ bezpo-
œrednio do zainteresowanych urzêdów.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do pana ministra z proœb¹ o zainteresowanie siê tymi problemami i odpo-
wiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

Czy istnieje mo¿liwoœæ poszerzenia wniosku EDG-1 o informacje, które wykluczy³yby koniecznoœæ
sk³adania wizyt w innych urzêdach, w których de facto informuje siê jedynie o jednym lub dwóch aspek-
tach przysz³ej dzia³alnoœci?

Czy zosta³y podjête dzia³ania maj¹ce na celu takie ujednolicenie systemu informatycznego, którym po-
s³ugiwa³yby siê urzêdy zaanga¿owane w proces rejestracji, aby skrócony zosta³ proces rejestracji dzia³al-
noœci gospodarczej?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
224 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 48. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 30 sierpnia 2006 r. zosta³a wydana ogólna interpretacja przepisów prawa podatkowego. Inter-

pretacja ta wprowadza pewien chaos do przepisów zwi¹zanych z opodatkowaniem dotacji otrzymywa-
nych przez podatników ze œrodków unijnych.

W dniu 30 listopada 2009 r. odby³o siê spotkanie parlamentarzystów Pomorza z przedsiêbiorcami
zrzeszonymi w Regionalnej Izbie Przemys³owo-Handlowej w Wejherowie. Wœród wielu problemów, które
przedstawili przedsiêbiorcy, pojawi³y siê tak¿e kwestie zwi¹zane z rozliczeniem wspomnianych na wstê-
pie dop³at z Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z problemami poruszonymi w trakcie spotkania zwracam siê do Pana Ministra z nastêpu-
j¹cymi pytaniami.

Czy dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej nale¿y opodatkowaæ podatkiem dochodowym, czy mo¿e
s¹ one wolne od podatku?

Czy istnieje mo¿liwoœæ opracowania takiego programu informacyjnego, na mocy którego jednostki od-
powiedzialne za finansowanie, po konsultacji z organami skarbowymi, by³yby w stanie informowaæ bene-
ficjentów, jakie zasady rozliczania dotacji obowi¹zuj¹ w ramach konkretnego programu, dzia³ania i pod-
dzia³ania?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Podstawowym obowi¹zkiem ka¿dego pracodawcy jest planowanie urlopu wypoczynkowego swoich

pracowników albo jego uzgadnianie. Dotyczy to zarówno urlopu bie¿¹cego, jak i zaleg³ego, który pozosta³
pracownikowi do wykorzystania z poprzedniego roku.

Zgodnie z art. 168 kodeksu pracy urlop, który pozosta³ z minionego roku kalendarzowego, nale¿y wy-
korzystaæ do 31 marca roku bie¿¹cego. W skrajnych przypadkach w I kwartale nowego roku pracownik
mo¿e zostaæ zobligowany do wypoczynku w wymiarze odpowiednio 20 lub 26 dni. Co wiêcej, pracodawca,
który nie udzieli urlopu do koñca I kwarta³u, dopuszcza siê wykroczenia i mog¹ zostaæ na³o¿one na niego
sankcje przez inspekcjê pracy lub mo¿e zostaæ pozwany przez pracownika do s¹du. Pracownik, który nie
z³o¿y swojemu prze³o¿onemu propozycji co do terminu wykorzystania zaleg³ego urlopu, narusza ustalo-
ny porz¹dek i mo¿e zostaæ ukarany kar¹ porz¹dkow¹.

Sytuacja taka zdaje siê byæ ustawowym ograniczeniem, które blokuje pracodawcy mo¿liwoœæ elastycz-
nego kszta³towania czasu pracy, a tak¿e uniemo¿liwia pracownikowi skorzystanie z prawa do urlopu
w terminie odpowiadaj¹cym jego potrzebom.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem: czy mo¿liwoœæ wykorzystania urlopu za
rok bie¿¹cy do koñca roku nastêpnego nie stanowi³aby rozwi¹zania pozwalaj¹cego na elastyczne pode-
jœcie do tematu zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W listopadzie 2009 r. zosta³o podpisane rozporz¹dzenie reguluj¹ce sprzeda¿ surowca drzewnego na

rok 2010. Na mocy tego rozporz¹dzenia ponad po³owa pozyskanego w tym roku surowca przeznaczona do
sprzeda¿y trafi na internetowe aukcje e-drewno, a pozosta³a czêœæ zostanie sprzedana w ramach negocja-
cji prowadzonych przez Portal Leœno-Drzewny. Zarz¹dzenie dyrektora generalnego Lasów Pañstwowych
przewiduje równie¿ sprzeda¿ drewna w ramach innych aukcji i submisji. Do sprzeda¿y detalicznej skiero-
wane zostanie zaledwie 5,7 miliona m3 surowca.

Wprowadzone zmiany powoduj¹ wzrost puli drewna przeznaczonego do sprzeda¿y w trybie interneto-
wym. Jest to zmiana doœæ znaczna, gdy¿ do tej pory na tê formê sprzeda¿y przeznaczano zdecydowanie
mniej surowca (w 2009 r. by³a to proporcja 30: 70 na korzyœæ Portalu Leœno-Drzewnego, zaœ w roku 2010
ju¿ 50: 50).

W drodze przetargów prowadzonych za poœrednictwem portali internetowych, a tak¿e w wyniku pro-
wadzenia przetargów nieograniczonych przez Lasy Pañstwowe dosz³o do wyœrubowania cen znacznie po-
wy¿ej uzasadnionego ekonomicznie poziomu. W efekcie wiele licz¹cych siê na rynku drzewnym firm po-
zosta³o z niedostateczn¹ iloœci¹ drewna lub z drewnem kupionym za drogo, po to tylko, aby utrzymaæ
ci¹g³oœæ produkcji.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
1. Czy taki sposób sprzeda¿y drewna, czyli przez internet, powoduje windowanie cen tego surowca?
2. Czy podjête zosta³y dzia³ania w celu wyrównania niedoborów drewna w zwi¹zku z prowadzeniem

przetargów nieograniczonych?
3. Czy system przetargów realizowanych przez Lasy Pañstwowe poddawany jest kontroli zewnêtrznej,

a jeœli tak, to w jaki sposób?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenieskierowanedoprzewodnicz¹cegoKrajowejRadyRadiofonii iTelewizjiWitoldaKo³odziejskiego

Magazyn kaszubski „Rodnô Zemia” ukazuje siê na antenie Telewizji Gdañsk od 1990 r. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki zmianie ustroju w Polsce. Kaszubi uzyskali wtedy dostêp do œrodków publicznego przeka-
zu i z tej szansy skorzystali. Popularnoœæ programu ros³a z roku na rok; najwiêksza jego ogl¹dalnoœæ przy-
pad³a na lata 2002–2006. Program by³ ogl¹dany przez ponad sto tysiêcy widzów. W cotygodniowych ba-
daniach ogl¹dalnoœci wielokrotnie zajmowa³ pierwsz¹ pozycjê wœród wszystkich produkcji OTV Gdañsk.
Rola programu w promowaniu kaszubszczyzny, kultury regionalnej, umacnianiu to¿samoœci Pomorzan
i budowaniu ich postawy obywatelskiej jest niepodwa¿alna, potwierdzona przez znawców regionalizmu
w wielu ksi¹¿kach i publikacjach, a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, przez sympatiê widzów wyra¿an¹
w utrzymuj¹cej siê wysokiej ogl¹dalnoœci.

Tym bardziej niezrozumia³a by³a decyzja poprzedniej dyrekcji gdañskiego oœrodka TVP, która w sier-
pniu 2008 r. podjê³a próbê ca³kowitej likwidacji kaszubskiego programu. Tak radykalny krok spotka³ siê
jednak ze stanowczym sprzeciwem spo³ecznym, wskutek czego po pó³toramiesiêcznej przerwie program
przywrócono. Skrócono go jednak o po³owê, do dziesiêciu minut tygodniowo.

Teraz sytuacja kaszubskich programów „Rodnô Zemia” oraz „Tedë jo” sta³a siê jeszcze trudniejsza. Za-
rz¹d TVP, argumentuj¹c to trudn¹ sytuacj¹ finansow¹, zmniejszy³ bud¿et oœrodków regionalnych o blis-
ko 50%! W tej sytuacji zosta³y one zmuszone do zdjêcia z anteny lub do redukcji emisji w³asnych progra-
mów i produkcji. W efekcie od lutego br. kaszubskie programy zosta³y zredukowane do czterech dziesiê-
ciominutowych odcinków w miesi¹cu, tak ¿e z trzydziestu minut tygodniowo sprzed trzech lat doprowa-
dzono do czterdziestu minut emisji obydwu magazynów kaszubskich na miesi¹c.

Nie mo¿na zaakceptowaæ tej sytuacji – przede wszystkim w poczuciu odpowiedzialnoœci wobec spo³e-
cznoœci Kaszub i Pomorza za rzeteln¹ realizacjê Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszo-
œciowych. Ustawê o jej ratyfikacji podpisa³ prezydent RP w 2008 r. Jêzyk kaszubski, uznany za jêzyk re-
gionalny w Polsce, podlega ochronie prawnej na podstawie ustawodawstwa krajowego i umów miêdzyna-
rodowych. W zaistnia³ej sytuacji telewizja publiczna nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku na³o¿onego przez
art. 11 Europejskiej karty jêzyków regionalnych lub mniejszoœciowych oraz przez art. 21 ust. 1a pkt. 8a
ustawy o radiofonii i telewizji (chodzi o emitowanie programów w jêzyku regionalnym).

Jest oczywiste, ¿e decyzje podejmowane przez TVP powinny braæ pod uwagê obowi¹zuj¹ce prawo
i zmierzaæ do spe³nienia europejskich standardów w zakresie zachowania i rozwoju jêzyka kaszubskiego,
dlatego zabieram g³os w imieniu Kaszubskiego Zespo³u Parlamentarnego i mówiê, ¿e oczekujê przywró-
cenia cotygodniowej emisji programów kaszubskich co najmniej w dotychczasowym wymiarze czaso-
wym. Sprzeciwiam siê marginalizowaniu roli oœrodków regionalnych. Oczekujê, i¿ Zarz¹d TVP zagwaran-
tuje im taki poziom finansowania, aby mog³y wype³niæ misjê telewizji publicznej i pe³niæ istotn¹ rolê kul-
turotwórcz¹ w ¿yciu lokalnych spo³ecznoœci. Niepokoj¹ca jest sytuacja, w której finanse TVP próbuje siê
ratowaæ kosztem oœrodków regionalnych, zaci¹gaj¹c jednoczeœnie kolejne zobowi¹zania finansowe –
a takie z pewnoœci¹ skutki poci¹gnie za sob¹ kolejna ewentualna wymiana dyrektorów lub innych praco-
wników w oœrodkach TVP. W sytuacji, gdy brakuje œrodków na realizacjê misji, takie decyzje by³yby prze-
jawem daleko id¹cej niegospodarnoœci.

Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W zwi¹zku z informacjami prasowymi o zastawieniu przez firmê Bumar Sp. z o.o. akcji wchodz¹cej

w sk³ad Grupy Bumar firmy Radwar na poczet kredytu zaci¹gniêtego w ubieg³ym roku zwracam siê z pro-
œb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej wyrazi³o zgodê na zaci¹gniêcie kredytu pod zastaw firmy Ra-
dwar?

2. Jakie zobowi¹zania mia³ pokryæ zaci¹gniêty pod zastaw kredyt?
3. Czy firma Bumar Sp. z o.o. sp³aca zaci¹gniêty kredyt?
4. Czy istnieje niebezpieczeñstwo przejêcia firmy Radwar przez zagraniczne firmy, co pozbawi polski

przemys³ zbrojny istotnego elementu obrony w zakresie bezpieczeñstwa pañstwa?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze!
Przerwy w dostawie energii elektrycznej, przerwanie dostaw wody oraz brak ³¹cznoœci telefonicznej to

efekt panuj¹cych w styczniu 2010 r. trudnych warunków atmosferycznych, które w szczytowym momencie
przyczyni³y siê do pozbawienia energii elektrycznej i ciep³ej wody oko³o 25 tys. odbiorców w województwach
ma³opolskim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim. Ta sytuacja przyczyni³a siê równie¿ do dramatu m. in. osób bez-
domnych. Jak podaje Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa, w ostatnich trzech miesi¹cach w Polsce zamar-
z³o dwieœcie dwadzieœcia jeden osób. Tak trudne warunki by³y powodem bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia
oraz zdrowia mieszkañców m. in. województw ma³opolskiego, œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego.

Wobec powy¿szego proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jakie dzia³ania podj¹³ rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej oraz administracja w województwach ma³opol-

skim, œl¹skim i œwiêtokrzyskim w zwi¹zku z d³ugotrwa³ymi przerwami dostaw energii elektrycznej, wody
oraz ³¹cznoœci telefonicznej w styczniu 2010 r.?

2. Jakie dzia³ania usprawniaj¹ce podejmie rz¹d RP, aby w przysz³oœci problemy w takich sytuacjach
by³y rozwi¹zywane znacznie szybciej?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam siê z proœb¹ o przedstawienie stanowiska rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie decyzji

podjêtej przez Federalny Urz¹d ¯eglugi i Hydrografii w Hamburgu w odniesieniu do konsorcjum Nord
Stream w zakresie planowanej budowy Gazoci¹gu Pó³nocnego na torze podejœciowym do portu w Œwino-
ujœciu – Szczecinie.

Planowana budowa gazoci¹gu poci¹ga za sob¹ niebezpieczeñstwo sp³ycenia toru podejœciowego do
portu o oko³o 2 metry, co w zasadniczy sposób uniemo¿liwi przyjmowanie du¿ych jednostek przez zespó³
portowy w Œwinoujœciu – Szczecinie.

Wobec powy¿szego proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jaka bêdzie g³êbokoœæ na torze podejœciowym do portu w Œwinoujœciu – Szczecinie po zbudowaniu

gazoci¹gu?
2. Czy dzia³ania Federalnego Urzêdu ¯eglugi i Hydrografii w Hamburgu, instytucji rz¹dowej Republiki

Federalnej Niemiec, dotycz¹ce budowy gazoci¹gu ograniczaj¹ w sposób zasadniczy funkcjonowanie ze-
spo³u portowego w Œwinoujœciu – Szczecinie?

3. Czy dzia³ania instytucji rz¹dowych RFN nie naruszaj¹ suwerennoœci gospodarczej RP?
4. Czy dzia³ania Federalnego Urzêdu ¯eglugi i Hydrografii nie naruszaj¹ umów miêdzynarodowych

oraz obowi¹zuj¹cego prawa?
5. Jakie dzia³ania podj¹³ rz¹d RP w tym zakresie?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W zwi¹zku z licznymi proœbami o interwencjê, które wp³ynê³y do mojego biura senatorskiego, przeka-
zywanymi przez przedstawicieli niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej w zwi¹zku ze zmianami wa-
runków finansowych narzuconych przez Ma³opolski Oddzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro-
wia, proszê o zweryfikowanie niew¹tpliwie krzywdz¹cej dla œwiadczeniodawców decyzji.

Ustalenie tak niskiej stawki za osobodzieñ odby³o siê bez ¿adnych negocjacji ze œwiadczeniodawcami
d³ugoterminowej opieki domowej. Podpisanie aneksu do umowy na 2010 r. z obni¿on¹ stawk¹ za osobo-
dzieñ z 31 z³ na 26 z³ prowadzi do niebezpieczeñstwa, jakim jest obni¿enie jakoœci us³ug œwiadczonych
przez œwiadczeniodawców. Rosn¹ce koszty prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i przekraczaj¹ce zysk
koszty zwi¹zane z prowadzeniem gabinetu mog¹ doprowadziæ do masowego zamykania gabinetów.

Proszê Pani¹ Minister o przedstawienie stanowiska resortu w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Pragnê przedstawiæ problem realizacji inwestycji dotycz¹cych budowy obwodnic Nysy i Niemodlina
w ci¹gu drogi krajowej nr 46 (DK 46). Wzmo¿ony ruch na tej w³aœnie drodze stanowi powa¿n¹ uci¹¿liwoœæ dla
mieszkañcówwymienionychmiast. Jeston tak¿eprzyczyn¹zwiêkszonegozagro¿eniadla ichzdrowia i ¿ycia.

Na wstêpie wypada zauwa¿yæ, ¿e mieszkañcy Nysy i Niemodlina ju¿ od wielu lat oczekuj¹ na realizacjê
przedmiotowych inwestycji. Pocz¹tkowo mia³y one zostaæ ujête w Programie Budowy Dróg Krajowych na
lata 2008–2012, zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 wrzeœnia 2007 r., lecz
ostatecznie zosta³y z niego usuniête. Mimo to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)
podjê³a pewne dzia³ania maj¹ce na celu przygotowanie powy¿szych inwestycji (przygotowanie dokumen-
tacji), tak aby mog³y one zostaæ ujête w kolejnej perspektywie finansowej.

Budowa obwodnic Nysy i Niemodlina jest uzasadniona przede wszystkim ze wzglêdu na nasilaj¹cy siê
z roku na rok ruch samochodowy, jaki odbywa siê na DK 46. Nale¿y wyraŸnie podkreœliæ, ¿e wyprowadze-
nie ruchu tranzytowego poza centrum miasta przyczyni siê nie tylko do poprawy warunków ¿ycia miesz-
kañców, ale w równie istotnym stopniu wp³ynie tak¿e na poprawê bezpieczeñstwa w województwie opol-
skim. Jak wynika z raportu BRD 2008 (ocena stanu bezpieczeñstwa ruchu drogowego na drogach krajo-
wych województwa opolskiego w latach 2004–2008), sporz¹dzonego przez GDDKiA, droga krajowa nr 46
jest najniebezpieczniejsz¹ drog¹ krajow¹ w województwie opolskim. Z danych przedstawionych w rapor-
cie wynika, ¿e wskaŸnik gêstoœci wypadków na 1 km wyniós³ w jej przypadku a¿ 0,71. Jest to najwy¿szy
wskaŸnik dla dróg krajowych na OpolszczyŸnie (œrednia dla województwa opolskiego wynosi 9,43). Nie-
pokoiæ musi te¿ wzrost liczby zabitych w wypadkach na tej drodze (w 2006 r. by³o to jedenaœcie osób,
w 2007 r. – trzynaœcie osób, w 2008 r. a¿ osiemnaœcie osób). Istotn¹ informacj¹ jest równie¿ fakt, ¿e spoœ-
ród ogólnej liczby trzydziestu dziewiêciu miejsc wytypowanych w województwie opolskim jako niebezpie-
czne a¿ jedenaœcie le¿y na DK 46, z czego co najmniej cztery le¿¹ na terenie Nysy i Niemodlina. Budowa
obwodnic z pewnoœci¹ odci¹¿y te niebezpieczne miejsca od ruchu tranzytowego, a co za tym idzie, wp³ynie
na wzrost bezpieczeñstwa.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, proszê o wskazanie realnego terminu – z uwzglêdnieniem uwarunkowañ
bud¿etowych oraz proceduralnych – w którym mo¿liwe bêdzie rozpoczêcie budowy wskazanych obiek-
tów. Równoczeœnie, maj¹c na uwadze dobro i bezpieczeñstwo mieszkañców, jak równie¿ u¿ytkowników
DK 46, uprzejmie proszê o potraktowanie wskazanych zagadnieñ jako priorytetowych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Jak wynika z ostatnich doniesieñ medialnych, niektóre samorz¹dy lokalne nie zdo³a³y wyp³aciæ w ter-
minie œwiadczeñ rodzinnych wyp³acanych na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o œwiadcze-
niach rodzinnych. Zadanie to realizowane jest przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej. W konsekwencji to na gminach ci¹¿y zarówno obowi¹zek ustalania prawa do œwiadczeñ (wyda-
wanie decyzji administracyjnych), jak równie¿ ich faktycznej wyp³aty osobom uprawnionym. Œrodki na
realizacjê wskazanego zadania pochodz¹ z dotacji celowej bud¿etu pañstwa i powinny byæ regularnie
przekazywane z bud¿etu pañstwa do bud¿etów poszczególnych jednostek samorz¹du terytorialnego.

W ostatnich miesi¹cach ubieg³ego roku mia³y miejsce pewne zak³ócenia w terminowym wyp³acaniu
œrodków, przy czym wskazywane s¹ ró¿norakie przyczyny takiej sytuacji. Zdaniem strony samorz¹dowej,
opóŸnienia w wyp³acie wynikaj¹ z nieterminowego przekazania œrodków z bud¿etu pañstwa lub te¿
z przekazania œrodków w niewystarczaj¹cej wysokoœci. Inn¹ przyczyn¹ mo¿e byæ fakt wejœcia w ¿ycie
z dniem 1 listopada 2009 r. nowego rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie
wysokoœci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz¹cej siê, stanowi¹cych podstawê ubiegania siê o za-
si³ek rodzinny oraz wysokoœci œwiadczeñ rodzinnych. Na mocy tego rozporz¹dzenia dokonano podwy¿ki
wyp³acanych œwiadczeñ i mo¿liwe, ¿e nie wszystkie samorz¹dy zd¹¿y³y wyst¹piæ na czas o zapewnienie
œrodków w odpowiedniej wysokoœci.

Ustawa o œwiadczeniach rodzinnych okreœla ogólny termin wyp³aty œwiadczeñ wskazuj¹c w art. 26, ¿e
wyp³aca siê je nie póŸniej ni¿ do ostatniego dnia miesi¹ca, za który przyznane zosta³o œwiadczenie rodzin-
ne. Wyj¹tek dotyczy wniosków w sprawie ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych obejmuj¹cych dany
miesi¹c, z³o¿onych po dziesi¹tym dniu tego miesi¹ca. Termin wyp³aty œwiadczenia przesuwa siê wtedy do
ostatniego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono taki wniosek.

Jak wynika z praktyki, niektóre samorz¹dy ustali³y na w³asne potrzeby inne terminy wyp³aty œwiad-
czeñ. Zmiany te z zasady s¹ bardziej korzystne dla osób uprawnionych do œwiadczeñ, poniewa¿ mog¹ one
liczyæ na otrzymanie pomocy we wczeœniejszym terminie, ni¿eli wynika³oby to z przepisów ustawy. Har-
monogram przekazywania œrodków z bud¿etu pañstwa jest jednak¿e dopasowany do ogólnego terminu
ustawowego, dlatego realna staje siê sytuacja, w której dany samorz¹d nie bêdzie posiada³ œrodków na
wyp³atê œwiadczeñ w terminie przez siebie ustalonym. Wyst¹pienie takiego zdarzenia, mimo i¿ formalnie
nie narusza dyspozycji ustawowej, mo¿e byæ odbierane przez opiniê publiczn¹ jako nieterminowa wyp³a-
ta œwiadczeñ.

Niezale¿nie jednak od przyczyn le¿¹cych u podstaw powsta³ych uchybieñ, jak te¿ niezale¿nie od tego,
czy naruszenie dotyczy terminu ustawowego, czy te¿ terminu ustanowionego wewnêtrznie przez dany sa-
morz¹d, nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sytuacja taka nie powinna mieæ miejsca. Niedotrzymywanie zobo-
wi¹zañ przez organy administracji publicznej podwa¿a zaufanie spo³eczne do pañstwa i ca³ego systemu
administracji publicznej. W tym konkretnym przypadku szczególnie istotne jest, ¿e wyp³acane œwiadcze-
nia niejednokrotnie stanowi¹ dla uprawnionych wa¿ne Ÿród³o utrzymania. Dlatego nawet kilkudniowe
opóŸnienia w ich wyp³acie mog¹ byæ dla tych osób problemem o charakterze egzystencjalnym.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z uprzejm¹ proœb¹ o podjêcie dzia³añ, które zapo-
biegn¹ wyst¹pieniu podobnych sytuacji w przysz³oœci. Proszê ponadto o informacjê o faktycznej skali te-
go zjawiska (za ostatni kwarta³ 2009 r.), jak równie¿ o informacjê, czy opisane nieprawid³owoœci dotycz¹
przekroczenia terminów ustawowych, czy jedynie terminów ustanowionych przez samorz¹dy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Analiza danych dotycz¹cych funkcjonowania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008–2011 pozwala stwierdziæ, ¿e program ten cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Na przyk³ad w woje-
wództwie opolskim w ubieg³orocznej edycji (dotyczy to inwestycji planowanych na 2010 r.) samorz¹dy lo-
kalne z³o¿y³y ponad dziewiêædziesi¹t wniosków, z czego ze wzglêdu na limit dostêpnych œrodków przyjêto
do realizacji niespe³na po³owê. Pozosta³e wnioski oczekuj¹ na liœcie rezerwowej, lecz najprawdopodobniej
nie doczekaj¹ siê realizacji (uzale¿nione jest to od powstania ewentualnych oszczêdnoœci). Znaczne zain-
teresowanie zarz¹dców dróg (samorz¹dów lokalnych) programem wynika z ogromnych potrzeb zwi¹za-
nych z modernizacj¹ dróg gminnych i powiatowych. Inwestycje w zakresie budowy i modernizacji dróg s¹
bardzo kosztowne i wiele samorz¹dów mo¿e je realizowaæ jedynie w oparciu o œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³
zewnêtrznych. Wskazany program stanowi wiêc istotny bodziec dla realizacji inwestycji drogowych. Je-
dnoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e drogi wymienionych kategorii tworz¹ w skali kraju sieæ o ³¹cznej d³ugoœci
oko³o 220 tysiêcy km. Jak wynika z za³o¿eñ do programu, w trzyletnim okresie jego realizacji przewidywa-
no zmodernizowanie 5–6 tysiêcy km dróg lokalnych. Z tego wynika jednoznacznie, ¿e pomoc pañstwa
w tym zakresie powinna byæ kontynuowana w kolejnych latach.

W roku bie¿¹cym odbêdzie siê ostatni nabór wniosków w ramach programu. Maj¹c na uwadze przed-
stawione argumenty, wyra¿am przekonanie, ¿e istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dzia³añ w tym
zakresie. Jednoczeœnie proszê Pana Ministra o wskazanie, czy istnieje mo¿liwoœæ rozpatrzenia wiêkszej
liczby wniosków w ramach ostatniej edycji programu, na przyk³ad dziêki zwiêkszeniu puli dostêpnych
œrodków. Zwracam siê równie¿ z proœb¹ o okreœlenie, czy resort rozwa¿a mo¿liwoœæ kontynuacji dzia³añ
w zakresie wsparcia przebudowy dróg lokalnych w kolejnych latach, po zakoñczeniu realizacji obecnego
programu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami wyp³ywaj¹cymi ze œrodowisk oœwiatowych zwracam siê z proœb¹

o wyjaœnienie nastêpuj¹cych niejasnoœci w przepisach prawnych.
1. Ró¿ne uczelnie w kraju organizuj¹ studia podyplomowe o podwójnej lub wiêcej ni¿ podwójnej spe-

cjalnoœci, na przyk³ad: kszta³cenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, kszta³cenia zintegro-
wanego z logopedi¹, pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej z terapi¹ pedagogiczn¹, edukacji artystycz-
nej w zakresie sztuki (plastyki i muzyki) itd.

Nabór na ten rodzaj studiów podyplomowych jest szeroki. Przyjmowani s¹ absolwenci studiów: polite-
chnicznych, ekonomicznych, teologicznych, ró¿nych kierunków uniwersyteckich itd.

Proszê o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy studia podyplomowe organizowane przez uczelnie wy¿-
sze, w zakresie wiêcej ni¿ jednego przedmiotu (rodzaju zajêæ) – w œwietle rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego
standardy kszta³cenia nauczycieli – daj¹ kwalifikacje do nauczania wiêcej ni¿ jednego przedmiotu (rodza-
ju prowadzonych zajêæ)? Czy œwiadectwa ukoñczenia studiów podyplomowych w zakresie wiêcej ni¿ jed-
nego przedmiotu s¹ dowodami potwierdzaj¹cymi kwalifikacje do nauczania ka¿dego przedmiotu wymie-
nionego w œwiadectwie, niezale¿nie od tego, jakie studia wy¿sze ukoñczy³ ich absolwent?

2. Jak wynika z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r.,
nr 256, poz. 2572 ze zm.) organizowane przez szko³y nadobowi¹zkowe zajêcia pozalekcyjne wspomaga-
j¹ce rozwój dzieci i m³odzie¿y z zaburzeniami rozwojowymi mog¹ byæ prowadzone nie tylko przez nauczy-
cieli, lecz tak¿e z udzia³em wolontariuszy. Jednoczeœnie przepis art. 39 ust. 1 pkt 9 tej ustawy nak³ada na
dyrektora obowi¹zek stworzenia w danej szkole lub w placówce warunków do dzia³añ wolontariuszy.

Zgodnie z przepisami art. 43 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie (DzU nr 96, poz. 873 ze zm.) wolontariusz powinien posiadaæ kwalifikacje i spe³niaæ wymagania
odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych œwiadczeñ, je¿eli obowi¹zek posiadania takich kwalifi-
kacji i spe³niania stosownych wymagañ wynika z odrêbnych przepisów.

W zwi¹zku z powy¿szym oraz pytaniami organu prowadz¹cego szko³y i placówki uprzejmie proszê o za-
jêcie stanowiska w nastêpuj¹cych kwestiach:

1) Czy wolontariusze mog¹ samodzielnie prowadziæ w szko³ach lub placówkach zajêcia okreœlone
w art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o systemie oœwiaty, czy mog¹ to robiæ tylko w obecnoœci nauczyciela?

2) Czy wolontariusze powinni spe³niaæ wymagania okreœlone w przepisach rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od nau-
czycieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych wy¿szego
wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu kszta³cenia nauczycieli (DzU nr 50, poz. 400)?

3) Czy wolontariuszom nieposiadaj¹cym kwalifikacji wymaganych od nauczycieli mo¿e zostaæ powie-
rzone prowadzenie lub udzia³ w prowadzeniu zajêæ okreœlonych w art. 64 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o syste-
mie oœwiaty? Je¿eli tak, to jakie warunki powinien spe³niaæ wolontariusz, aby dyrektor szko³y lub pla-
cówki móg³ zgodziæ siê na jego dzia³alnoœæ dydaktyczn¹, wychowawcz¹, opiekuñcz¹ w kierowanej przez
siebie szkole lub placówce? Wolontariusz nie jest pracownikiem, a korzystaj¹cy z jego us³ug nie jest pra-
codawc¹. £¹cz¹cy strony stosunek prawny nie ma charakteru stosunku pracy. Jest to stosunek cywilno-
prawny. Czy zatem jest mo¿liwe, aby kurator oœwiaty wyra¿a³ swoj¹ opiniê lub zgodê na pracê wolonta-
riusza w szkole lub placówce (np. wtedy kiedy wolontariusz nie posiada kwalifikacji wymaganych od nau-
czycieli)?

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi interwencjami osób, które uzyska³y wykszta³cenie w zawodzie pielêgniarki i po-

³o¿nej w krajach by³ego ZSRR, pragnê zwróciæ uwagê na budz¹c¹ liczne w¹tpliwoœci kwestiê uznawalno-
œci wymienionego wykszta³cenia.

W opinii œl¹skiego kuratora oœwiaty, obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa pozwalaj¹ na uznanie dyplo-
mów uzyskanych w latach 1974–2004 w krajach by³ego ZSRR za równorzêdne ze œwiadectwami ukoñcze-
nia polskiej publicznej szko³y policealnej, w tym wypadku szko³y pielêgniarskiej lub szko³y po³o¿nych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia (pismo nr MZ–NSU–861–11619–15/MI/08 z dnia
5 sierpnia 2008 r.) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej (pismo nr DWM–IV–AB–O670–/167/09 z dnia
10 listopada 2009 r.) nie jest mo¿liwe uznawanie dyplomów, miêdzy innymi pielêgniarki i po³o¿nej, na
podstawie Konwencji o wzajemnym uznawaniu równowa¿noœci dokumentów ukoñczenia szkó³ œre-
dnich, szkó³ œrednich zawodowych i szkó³ wy¿szych, a tak¿e dokumentów o nadawaniu stopni i tytu³ów
naukowych, sporz¹dzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 r. (DzU z 1975 r. nr 5, poz. 28 i 29), gdy¿ stoi to
w sprzecznoœci z prawem wspólnotowym, które nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek harmoni-
zacji kszta³cenia w tych zawodach (Dyrektywa 2005.36.WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 wrzeœnia 2005 r. w sprawie uzyskania kwalifikacji zawodowych). Polska, staj¹c siê cz³onkiem Unii Eu-
ropejskiej, wypowiedzia³a wspomnian¹ konwencjê, traktuj¹c j¹ jako niezgodn¹ z acquis communautai-
re. Zgodnie z przyjêt¹ interpretacj¹, wci¹¿ uznawane s¹ inne dokumenty potwierdzaj¹ce uzyskanie wy-
kszta³cenia, stopnie i tytu³y naukowe wydane w okresie obowi¹zywania umów, lecz dokumenty potwier-
dzaj¹ce uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pielêgniarki i po³o¿nej mog¹ zostaæ uznane jedynie w procedu-
rze nostryfikacji.

Obecny stan prawny nie pozwala na przeprowadzenie nostryfikacji, poniewa¿ kszta³cenia w zawodzie
pielêgniarki w szko³ach ponadgimnazjalnych nie prowadzi siê na terenie Polski od 2004 r.; z dniem 3 czer-
wca 2004 r. zosta³o uchylone rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w spra-
wie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU nr 63, poz. 571), które przewidywa³o kszta³cenie
w zawodach pielêgniarki w szko³ach policealnych. Ponadto, zgodnie z § 11. pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji œwiadectw szkolnych i œwiadectw matu-
ralnych uzyskanych za granic¹ (DzU z 2006 r. nr 63, poz. 443), za równorzêdne œwiadectwu ukoñczenia
polskiej publicznej szko³y policealnej uznaje siê œwiadectwo ukoñczenia szko³y za granic¹, je¿eli: przewi-
dziany planem okres nauki w szko³ach za granic¹ niezbêdny do uzyskania tego œwiadectwa wynosi ³¹cznie
co najmniej dwanaœcie lat i na pierwszy rok nauki przyjmuje siê kandydatów nie wczeœniej ni¿ w szóstym
roku ¿ycia; a zajêcia edukacyjne zrealizowane w szkole za granic¹ odpowiadaj¹ wiod¹cym zajêciom eduka-
cyjnym kszta³cenia zawodowego odpowiedniej polskiej publicznej szko³y policealnej.

Brak jest przepisów przejœciowych w tym zakresie umo¿liwiaj¹cych dokonanie wyboru, w jakim obsza-
rze i na podstawie których programów nauczania powinno nast¹piæ porównanie œwiadectw w przypadku
zawodów, w których nie prowadzi siê obecnie kszta³cenia.

Podobne w¹tpliwoœci budzi poddawanie procedurze nostryfikacji œwiadectw uzyskanych na terenie
by³ego ZSRR w innych zawodach medycznych, miêdzy innymi w zawodzie felczera. Kszta³cenie w tym za-
kresie by³o prowadzone na terenie Polski w liceach felczerskich lub szko³ach felczerskich do 1961 r.
W zwi¹zku z tym, i¿ ustalaj¹c sytuacjê prawn¹ strony postêpowania nostryfikacyjnego nale¿y powo³aæ siê
na obowi¹zuj¹ce w dniu wydania rozstrzygniêcia przepisy prawa, nie jest mo¿liwe uznanie owego œwiade-
ctwa w obecnym stanie prawnym, gdy¿ nie prowadzi siê kszta³cenia w tym zawodzie od czterdziestu oœ-
miu lat.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z licznymi pytaniami kierowanymi przez organy prowadz¹ce szko³y i placówki, dotycz¹cymi

stosowania w praktyce niektórych przepisów dotycz¹cych oceny pracy dyrektora szko³y/placówki oraz
oceny pracy nauczyciela, uprzejmie proszê o wyjaœnienie niejasnoœci w nastêpuj¹cych kwestiach.

1. Zgodnie z art. 6a ustawy – Karta Nauczyciela oceny pracy nauczyciela mo¿na dokonaæ z inicjatywy
dyrektora szko³y lub na wniosek:

1) nauczyciela;
2) organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadz¹cego szko³ê;
4) rady szko³y;
5) rady rodziców.
Czy przepis ten dotyczy równie¿ oceny pracy dyrektora szko³y? Czy przez analogiê oceny pracy dyrek-

tora mo¿na dokonaæ z inicjatywy organu prowadz¹cego lub na wniosek dyrektora, organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny, rady szko³y albo rady rodziców?

2. Zgodnie z §8 ust. 2 pkt 3 rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nau-
czyciela, oceny cz¹stkowej w zakresie realizacji zadañ wymienionych w art. 39 ust. 1 pkty 1, 3, 4 i 6 usta-
wy i w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2 pkty 2–4 Karty Nauczyciela dokonuje organ sprawuj¹cy nadzór pedagogi-
czny nad szko³¹ w porozumieniu z organem prowadz¹cym szko³ê, je¿eli organ prowadz¹cy szko³ê nie
sprawuje nadzoru pedagogicznego. Czy pozostawienie tego paragrafu w brzmieniu sprzed zmiany nie jest
sprzeczne z art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, zgodnie z którym oceny pracy dyrektora szko³y dokonuje
organ prowadz¹cy szko³ê w porozumieniu z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny? Czy zatem
w praktyce to organ sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny powinien byæ organem inicjuj¹cym ocenê czêœci
wspólnych i odpowiedzialnym za jej ustalenie?

3. Art. 7 ust. 2 pkt 6 ustawy – Karta Nauczyciela, dodany do tej ustawy dnia 23 sierpnia 2008 r., nie zo-
sta³ wskazany w rozporz¹dzeniu w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. Kto
zatem dokonuje oceny dzia³añ dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa uczniom i nauczycie-
lom w czasie zajêæ organizowanych przez szko³ê?

4. Zgodnie z §8 ust. 2 rozporz¹dzenia w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,
stopieñ realizacji zadañ przez dyrektora powinien byæ ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedago-
gicznego. Czy oznacza to, ¿e zgodnie z §3 ust. 1 rozporz¹dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wizyta-
torzy wykonuj¹cy czynnoœci zwi¹zane z ocen¹ pracy dyrektora na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o syste-
mie oœwiaty mog¹ wykonywaæ te zadania tylko w trybie planowanych lub doraŸnych dzia³añ (kontroli)?

5. Zgodnie z §3 ust. 3 wskazanego rozporz¹dzenia, organ dokonuj¹cy oceny z w³asnej inicjatywy lub na
wniosek innego podmiotu ni¿ sam oceniany zobowi¹zany jest co najmniej na miesi¹c przed dokonaniem
oceny powiadomiæ o tym nauczyciela. Czy w okresie trwania tego miesi¹ca organ dokonuj¹cy oceny pracy
mo¿e wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane z pozyskaniem informacji niezbêdnych do dokonania tej oceny, na
przyk³ad prowadziæ obserwacjê (hospitacjê) zajêæ realizowanych przez ocenianego nauczyciela? Je¿eli tak,
to jaki jest cel ustalenia w przepisach wymienionego okresu w odniesieniu do ocenianego nauczyciela.

£¹czê wyrazy szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Powo³uj¹c siê na stanowisko Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów, zwracam siê z proœb¹ o informacjê

o pracach dotycz¹cych przepisów zwi¹zanych z gospodark¹ odpadami. Zdaniem zwi¹zku, konieczne jest
zbudowanie spójnego systemu prawnego, pozwalaj¹cego na uporz¹dkowanie systemu gospodarki ko-
munalnej na poziomie lokalnym i regionalnym. Brak spójnych regulacji prawnych skutkuje obecnie po-
wstawaniem dzikich wysypisk, a tak¿e niskiej emisji, niebezpiecznej dla zdrowia ludzi, wynikaj¹cej ze
spalania odpadów w paleniskach domowych, oraz masowym przywozem do Polski odpadów z Niemiec
i innych krajów. Niezbêdne wydaje siê zatem pilne ustawowe zapewnienie gminie podstawowych instru-
mentów pozwalaj¹cych na kierowanie przez ni¹ strumienia odpadów tak, aby zapewniæ zgodnoœæ gospo-
darki odpadami z obowi¹zuj¹cymi regulacjami i planami gospodarki odpadami.

W szczególnoœci konieczne jest zapewnienie gminie w³asnoœci odpadów lub prawa dysponowania od-
padami. Gmina powinna byæ w³aœcicielem lub dysponentem odpadów komunalnych na swoim terenie,
powinna móc podejmowaæ w sposób wi¹¿¹cy decyzje dotycz¹ce kompleksowego rozwi¹zywania proble-
mu selektywnej zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów. Konieczne jest tak¿e wprowadzenie obliga-
toryjnej op³aty ponoszonej przez mieszkañców, której obowi¹zek powinien spoczywaæ na ka¿dym w³aœci-
cielu nieruchomoœci, najemcy lub u¿ytkowniku lokalu mieszkalnego – pobieranej od liczby osób w rodzi-
nie – w ustandaryzowanej wysokoœci. Op³aty takie pozwoli³yby na wyeliminowanie sytuacji, w której
czêœæ mieszkañców unika ponoszenia op³at za wytwarzane odpady, i znacznie ograniczy³yby spalanie od-
padów w paleniskach domowych, powstawanie dzikich wysypisk oraz pozostawianie odpadów przy dro-
gach, w lasach i w innych miejscach publicznych.

Koniecznoœæ wprowadzenia nowych regulacji prawnych spowodowana jest równie¿ wynegocjowaniem
przez Polskê okresów przejœciowych dotycz¹cych osi¹gniêcia unijnych standardów w dziedzinie ochrony
œrodowiska, w tym w gospodarce odpadami. W œwietle, miêdzy innymi, art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jednolity: DzU z 2007 r., nr 39, poz. 251) do obowi¹zkowych zadañ gminy nale¿y
zapewnienie warunków ograniczaj¹cych masê odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kiero-
wanych do sk³adowania. Okreœlono przy tym terminy, w których ma nast¹piæ redukcja wolumenu odpa-
dów komunalnych kierowanych na sk³adowiska odpadów – do dnia 31 grudnia 2010 r., do dnia 31 gru-
dnia 2013 r. i do dnia 31 grudnia 2020 r. Spe³nienie zobowi¹zañ wobec UE wymaga stworzenia komplek-
sowego systemu opartego na ograniczaniu powstawania odpadów, ich odzysku i recyklingu, który pro-
wadziæ bêdzie do minimalizowania sk³adowania odpadów.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marsza³ku!
Podczas dyskusji w dniu 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych zaistnia³a w¹tpliwoœæ, czy god³o Rze-
czypospolitej Polskiej znajduj¹ce siê w sali obrad Senatu RP ponad ³aw¹ Marsza³ka Senatu RP jest zgod-
ne z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ z dnia 31 stycznia 1980 r.

Rozumiej¹c i szanuj¹c konwencjê artystyczn¹ wystroju sali obrad Senatu RP, uwa¿amy jednak, i¿
god³o Rzeczypospolitej powinno byæ, tak jak w Sejmie RP, zgodne z wymienion¹ ustaw¹.

Prosimy zatem bardzo o dostosowanie tego god³a RP do wymogów ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych.

Z powa¿aniem
S³awomir Kowalski
Pawe³ Klimowicz
Andrzej Misio³ek
Stanis³aw Iwan
Andrzej Grzyb

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
240 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 48. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W trakcie dy¿urów senatorskich zapozna³em siê z problemami dotycz¹cymi wydawania karty parkin-
gowej dla osób niepe³nosprawnych.

Po zmianach w ustawie – Prawo o ruchu drogowym osoby niepe³nosprawne, które maj¹ wydane po raz
kolejny przed³u¿enie orzeczenia o niepe³nosprawnoœci przez orzecznika ZUS, na tej podstawie nie mog¹
otrzymaæ karty parkingowej. Do czasu zmian, wprowadzonych w 2009 r., tak¹ mo¿liwoœæ mia³y.

Przyk³adem mo¿e byæ osoba niepe³nosprawna, która po urazie rdzenia krêgowego od wielu lat porusza
siê na wózku inwalidzkim. Orzeczenie o niepe³nosprawnoœci mia³a wydane ju¿ kilkakrotnie, zawsze przez
ZUS. Teraz jest zmuszona do stawienia siê na kolejn¹ komisjê lekarsk¹, sk³adania ca³ej historii choroby
i spe³niania innych wymogów okreœlonych przez Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nospra-
wnoœci. Powinna mieæ zatem dwukrotnie wydane orzeczenie o niepe³nosprawnoœci.

Taka sytuacja zmusza osobê niepe³nosprawn¹, czêsto te¿ jej opiekuna, do ponoszenia niepotrzebnych
kosztów, na przyk³ad na dojazd.

Zlikwidowanie wa¿noœci orzeczenia o niepe³nosprawnoœci wydanego przez ZUS powoduje zatem czê-
sto znaczne utrudnienia.

Wzwi¹zkuz tymzwracamsiêdoPanaMinistrazproœb¹orozwa¿eniemo¿liwoœci zmianyzaistnia³ej sytuacji.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

W trakcie dy¿uru senatorskiego zapozna³em siê z informacjami dotycz¹cymi skradzionych dowodów
osobistych. Z informacji tych wynika, ¿e zdarzy³y siê sytuacje, w których sprawcy kradzie¿y brali kredyty
pos³uguj¹c siê skradzionymi dokumentami.

Dochodzi³o do tego, ¿e okradziona osoba dopiero po latach, kiedy otrzyma³a wezwanie do sp³acenia za-
leg³ych rat, dowiadywa³a siê o tym fakcie. Okaza³o siê, ¿e do takich sytuacji dochodzi³o mimo zg³oszenia
faktu kradzie¿y dowodu osobistego policji, poniewa¿ policja nie ma obowi¹zku zg³aszania takiej kradzie-
¿y bankowi.

Tylko zastrze¿enie dokumentu w banku daje gwarancjê, ¿e umowa kredytowa nie zostanie podpisana.
W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Komendanta z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany tej sy-

tuacji. W przypadku przyjêcia zg³oszenia o kradzie¿y dowodu osobistego, policja mog³aby poinformowaæ
wybrany bank, a wtedy zastrze¿enie dokumentu sta³oby siê informacj¹ dostêpn¹ równie¿ dla innych
banków.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do mnie z proœb¹ o wsparcie radni Rady Powiatu K³odzkiego, którzy podczas sesji w dniu

30 grudnia 2009 r. podjêli uchwa³ê w sprawie programu pomocowego dla rolników utrzymuj¹cych krowy
w ma³ych stadach na obszarach górskich i podgórskich.

Po g³êbokiej analizie sytuacji rolników w województwie dolnoœl¹skim hoduj¹cych krowy w niewielkich
stadach radni uznali, ¿e rolnicy ci zostali pominiêci, jeœli chodzi o przyznanie wsparcia w ramach progra-
mu pomocowego. Zdaniem rady jest to wysoce niezrozumia³e, zw³aszcza ¿e chodzi o tak specyficzny te-
ren, jakim jest Pogórze Sudeckie. Obszar ten charakteryzuje siê glebami s³abej klasy bonitacyjnej oraz te-
renami zielonymi. Na takim obszarze chów byd³a wydaje siê z punktu widzenia rolników jedynym op³a-
calnym dzia³aniem. Nieuwzglêdnienie województwa dolnoœl¹skiego w programie pomocowym mo¿e
nieœæ ze sob¹ wielce negatywne skutki w postaci pogorszenia, i tak ju¿ trudnej, sytuacji hodowców byd³a.

Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami.
Jaki jest powód nieuwzglêdnienia województwa dolnoœl¹skiego w programie pomocowym dla rolników

posiadaj¹cych ma³e stada krów?
Czy przewidziane s¹ inne formy pomocy dla tych rolników?

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!
Ostatnie doniesienia prasowe dotycz¹ce badañ mammograficznych odbi³y siê szerokim echem zaró-

wno wœród opinii publicznej, jak i wœród samych pacjentek. Wed³ug nowego zarz¹dzenia Narodowego
Funduszu Zdrowia, mammografii nie wolno robiæ, gdy pacjentka zg³asza „dolegliwoœci w obrêbie piersi”.

W 2009 r. z mammografii skorzysta³o 892 tysi¹ce Polek, czyli mniej ni¿ po³owa uprawnionych. Raka wy-
kryto u 3,5 tysi¹ca spoœród zbadanych. Do koñca grudnia jedyn¹ wy³¹czon¹ z programu grup¹ by³y kobie-
ty, u których „ju¿ wczeœniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze z³oœliwym w piersi”.

Wprowadzone zmiany nios¹ ze sob¹ bardzo powa¿ne konsekwencje dla kobiet, które odczuwaj¹ ból
w okolicach piersi, ale nie mog¹ poddaæ siê badaniu. W wielu przypadkach dolegliwoœci bólowe staj¹ siê
sygna³em postêpuj¹cej choroby, wiêc tym bardziej reakcja lekarza specjalisty musi byæ natychmiastowa.

Kobiety kieruj¹ce siê strachem, niewiedz¹ b¹dŸ utrudnionym dostêpem do badañ dowiaduj¹ siê czê-
sto o swojej chorobie, kiedy jest ju¿ za póŸno. Zatem moment, w którym kobieta wyka¿e chêæ wziêcia
udzia³u w badaniu, jest bardzo wa¿ny. Dlatego te¿ wszelkie inne przeciwnoœci nie powinny jej staæ na
przeszkodzie.

Zwracam siê zatem z zapytaniem do Pani Minister, jakie by³y przes³anki do wprowadzenia wymienio-
nego rozporz¹dzenia, czy wziêto pod uwagê zagro¿enia, jakie ono niesie, i czy rozpatrywane jest wycofanie
tego rozporz¹dzenia.

Z powa¿aniem
Roman Ludwiczuk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z usuniêciem firmy Alpine Bau GmbH A–1 sp.j. z budowy autostrady A1 na odcinku Œwier-

klany – Gorzyczki pojawiaj¹ siê pewne istotne problemy, które wymagaj¹ rozwi¹zania. Po wielu przepro-
wadzonych rozmowach, dosz³y do mnie liczne zaniepokojone g³osy zwi¹zane z brakiem zabezpieczenia
dla firm bêd¹cych podwykonawcami firmy Alpine Bau.

Istniej¹ bardzo powa¿ne problemy, które na chwilê obecn¹ pozostaj¹ bez rozwi¹zania. S¹ to miêdzy in-
nymi d³ugi firmy Alpine wobec polskich przedsiêbiorców za roboty wykonane i odebrane, a niezap³acone.
Specjalnie na potrzeby budowy autostrady sprowadzone zosta³y materia³y, za które nie zap³acono, a do-
datkowo wymagaj¹ one sk³adowania. Pojawiaj¹ siê tak¿e g³osy sugeruj¹ce mo¿liwoœæ kontynuowania
niektórych robót na bezpoœrednie zlecenie GDDKiA. Roboty te do tej pory by³y realizowane przez podwy-
konawców firmy Alpine Bau. Niepokój wzbudza tak¿e to, czy po wybraniu nowego generalnego wykonaw-
cy firmy podwykonawcze Alpine Bau bêd¹ mog³y dokoñczyæ rozpoczête prace.

Uprzejmie proszê Szanownego Ministra o zaznajomienie siê ze spraw¹ i podjêcie dzia³añ, które pomog-
³yby rozwi¹zaæ tê skomplikowan¹ sytuacjê.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W Polsce, podobnie jak w Europie, najwiêksze potrzeby mieszkaniowe maj¹ rodziny ma³o i œrednio za-

rabiaj¹ce. Wed³ug ró¿nych szacunków, oko³o 90% obecnie oddawanych mieszkañ stanowi¹ takie, które
budowane s¹ w systemie indywidualnym i przez deweloperów dla bogatszej czêœci spo³eczeñstwa.

Budownictwo spó³dzielcze, komunalne i socjalne, w przypadku którego wystêpuj¹ najwiêksze potrze-
by, nadal stanowi margines budownictwa mieszkaniowego.

Wed³ug spisu powszechnego, brakuje nam oko³o pó³tora miliona mieszkañ. Wieloletnie zaniedbania
w zakresie budownictwa mieszkaniowego nie s¹ oczywiœcie mo¿liwe do odrobienia w krótkim czasie.

Kluczem do koniecznych rozwi¹zañ strukturalnych, maj¹cych zwiêkszyæ liczbê mieszkañ, mo¿e byæ
stworzenie wieloletniego programu rozwoju. Program ten powinien, z jednej strony, okreœliæ cel, jakim
jest poprawa sytuacji mieszkaniowej milionów Polaków poprzez oddanie konkretnej liczby mieszkañ,
z drugiej zaœ – w sposób przejrzysty wskazaæ instrumenty jego finansowania.

Za niezbêdn¹ czêœæ sk³adow¹ tego planu nale¿y uznaæ dzia³ania na rzecz dalszego uproszczenia przepi-
sów prawa budowlanego i prawa o planowaniu przestrzennym, wspieranie modernizacji, inwestowanie
w uzbrajanie terenów oraz okreœlenie mechanizmów pozabud¿etowego uzyskiwania œrodków finansowych
na wsparcie budownictwa mieszkaniowego, jak chocia¿by poprzez utworzenie kas mieszkaniowych.

Mieszkania s¹ towarem. Nie mo¿na jednak zapomnieæ, i¿ nie jest to towar, z którego mo¿na, szczegól-
nie w naszym klimacie, zrezygnowaæ, jak z ka¿dego dobra konsumpcyjnego. Bez precyzyjnie okreœlonej
d³ugofalowej polityki mieszkaniowej pañstwa potrzeby mieszkaniowe przewa¿aj¹cej czêœci Polaków po-
zostan¹ niezaspokojone.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê z proœb¹ o definitywne wyjaœnienie spraw dotycz¹cych œwiadczeñ zdrowotnych dla wdów
po inwalidach wojennych.

Wed³ug pisma Biura Analiz Sejmowych z dnia 28 paŸdziernika 2009 r. sprawa jest regulowana w usta-
wie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych, a w art. 46 ust. 1 jest zapis, ¿e wdowom i wdowcom po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych inwalidach
wojennych przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolem „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone
do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Tymczasem w moim biurze senackim pojawi³a siê osiemdziesiêciodwuletnia £ucja K. – inwalidka I gru-
py, wdowa po inwalidzie wojennym, której takie uprawnienia odebrano. Dyrektor Œl¹skiego Oddzia³u
Wojewódzkiego NFZ, powo³uj¹c siê na decyzjê nr WSS-II-02122-133/3384-W-mz/09 z dnia 5 listopada
2009 r. ustali³, i¿ pani £ucji K. nie przys³uguje prawo do bezp³atnego zaopatrzenia w leki, poniewa¿
wnioskodawczyni nie spe³nia warunków okreœlonych w art. 46 ustawy o œwiadczeniach.

Wed³ug mnie istnieje pilna potrzeba wyjaœnienia tej sprawy. Nie mog¹ bowiem w pañstwie prawa o na-
le¿nych b¹dŸ nienale¿nych œwiadczeniach decydowaæ urzêdnicy. Zw³aszcza, ¿e ta sama osoba równie¿
decyzj¹ urzêdnicz¹ otrzyma³a zgodê na œwiadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego.

Proszê o rozpatrzenie tej sprawy. Podobne przypadki bulwersuj¹ opiniê spo³eczn¹, powoduj¹c, i¿ nara-
sta poczucie niesprawiedliwoœci spo³ecznej i nierównego traktowania ludzi przez decydentów odpowia-
daj¹cych za s³u¿bê zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowa³o w³aœnie listê przedsiêwziêæ, które mog¹

w tym roku liczyæ na mecenat resortu. Ta forma dotacji przeznaczona jest dla ró¿nych samorz¹dowych
placówek kulturalnych.

W tym roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Podlaskiego wnosi³ o wsparcie dla piêciu swoich in-
stytucji: Muzeum Podlaskiego, Wojewódzkiego Oœrodka Animacji Kultury, Ksi¹¿nicy Podlaskiej, Muze-
um Rolnictwa i Teatru Dramatycznego im. A. Wêgierki – w sumie na kwotê ponad 100 tysiêcy z³. Poszcze-
gólne instytucje zg³osi³y swoje pomys³y urzêdowi marsza³kowskiemu. Sam wniosek o mecenat na formu-
larzach resortu z³o¿y³ Departament Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego. Nie-
stety, wnioski z województwa podlaskiego nie przesz³y nawet oceny formalnej, na jednym z za³¹czników
zabrak³o bowiem pieczêci i podpisu skarbnika województwa, co zdyskwalifikowa³o je ju¿ na wstêpie. De-
partament Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego odwo³a³ siê od tej decyzji resor-
tu kultury, argumentuj¹c, ¿e wnioski zosta³y z³o¿one na formularzach dostêpnych na stronach minister-
stwa, a podpisy na ka¿dym wniosku oraz na za³¹cznikach by³y zgodne z rubrykami i instrukcj¹ ich wy-
pe³niania. Co wiêcej – wnioski by³y wype³niane identycznie rok i dwa lata temu i wówczas nikt ich nie
kwestionowa³.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie, co by³o powodem powsta³ego
zamieszania. Czy wnioski Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podlaskiego maj¹ szansê na ponowne
rozpatrzenie, a co za tym idzie, czy mog¹ liczyæ na mecenat Pañskiego resortu?

Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnich dniach zarz¹d Fabryki Przyrz¹dów i Uchwytów „Bison-Bial” w Bia³ymstoku poinformowa³

przedstawicieli dzia³aj¹cych w tej firmie zwi¹zków zawodowych, ¿e do kwietnia 2010 r. z powodu trudnej
sytuacji zak³adu mo¿e w nim straciæ pracê oko³o dwustu z piêciuset dwudziestu pracowników. Jedno-
czeœnie zarz¹d „Bison-Bial” planuje sprzedaæ zarówno tereny przy ul. £¹kowej w Bia³ymstoku, na któ-
rych stoi ta fabryka, jak i przy ul. Andersa w Bia³ymstoku, gdzie wed³ug pierwotnych planów mia³a zostaæ
przeniesiona produkcja z ul. £¹kowej. Zdesperowani pracownicy, którzy wczeœniej zgodzili siê na pracê
w wymiarze 3/4 etatu i na wynagrodzenia na poziomie œrednio 1,2 tysi¹ca z³, zapowiadaj¹, ¿e bêd¹ wal-
czyæ o obronê swoich miejsc pracy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie: w jaki sposób Skarb Pañstwa,
posiadaj¹cy udzia³y w Fabryce Przyrz¹dów i Uchwytów „Bison-Bial” w Bia³ymstoku, sprawuje nadzór
w³aœcicielski nad t¹ firm¹? Czy pan minister wiedzia³ o tym, ¿e wiêkszoœciowy w³aœciciel po raz kolejny
planuje zwolnienia znacznej czêœci za³ogi, a jego dzia³ania naprawcze ograniczaj¹ siê do sprzeda¿y nale-
¿¹cych do „Bison-Bial” nieruchomoœci? I czy podjête zosta³y dzia³ania w celu realizowania uprawnieñ
w³aœcicielskich Skarbu Pañstwa w tej firmie?

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Bohdana Paszkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Spadek wp³ywów z abonamentu RTV spowodowa³, ¿e w tym roku bia³ostocki oddzia³ TVP SA dyspono-

waæ bêdzie o 50% mniejszym bud¿etem ni¿ w roku ubieg³ym. Zmniejszenie dochodów z abonamentu oraz
reklam emitowanych w TVP Info zmusi bia³ostocki oddzia³ TVP SA do redukcji kosztów, co z du¿ym praw-
dopodobieñstwem obni¿y jakoœæ emitowanego programu. Telewizja regionalna, która chce prawid³owo
spe³niaæ swoj¹ misjê publiczn¹, wymaga nale¿ytego finansowania. Dotychczasowy poziom przychodów
pochodz¹cych z Telewizji Polskiej SA pozwala³ na bie¿¹ce funkcjonowanie, jednak nie by³ wystarczaj¹cy
dla potrzeb regionu, obejmuj¹cego jedno z najwiêkszych miast wschodniej Polski, obszaru o unikalnej
strukturze etnicznej, religijnej i kulturowej, granicz¹cego z Bia³orusi¹ i Litw¹. Podzia³ ten uwarunkowa-
ny by³ nisk¹ gêstoœci¹ zaludnienia województwa podlaskiego. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e koszty
realizacji audycji telewizyjnych s¹ niemal takie same we wszystkich regionach kraju. Dalsze ogranicza-
nie finansowania bia³ostockiego oddzia³u TVP uniemo¿liwi realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy o ra-
diofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., która w art. 21 nak³ada na telewizjê publiczn¹ obowi¹zek do-
starczenia „ca³emu spo³eczeñstwu i poszczególnym jego czêœciom, zró¿nicowanych programów i innych
us³ug w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechuj¹cych siê pluraliz-
mem, bezstronnoœci¹, wywa¿eniem i niezale¿noœci¹ oraz innowacyjnoœci¹, wysok¹ jakoœci¹ i integralno-
œci¹ przekazu”.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o nastêpuj¹ce wyjaœnienie: czy istnieje mo¿li-
woœæ przeznaczenia z bud¿etu Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, do którego zadañ na-
le¿y tak¿e wspó³praca z mniejszoœciami narodowymi i etnicznymi zamieszkuj¹cymi nasz kraj, œrodków
finansowych na realizacjê przez bia³ostocki oœrodek TVP SA audycji telewizyjnych skierowanych do ¿y-
j¹cych w województwie podlaskim mniejszoœci narodowych i etnicznych. Wszak program bia³ostockiego
oœrodka TVP SA skierowany jest do mniejszoœci: bia³oruskiej, litewskiej, ukraiñskiej, rosyjskiej, karaim-
skiej i romskiej, zamieszka³ych na terenie Polski. Emituj¹c te audycje bia³ostocki oœrodek TVP SA reali-
zuje misjê telewizji publicznej. Jednoczeœnie proszê o wyjaœnienie, w jaki sposób bia³ostocki oœrodek TVP
SA móg³by siê o te œrodki ubiegaæ.

Z powa¿aniem
Bohdan Paszkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Raport Najwy¿szej Izby Kontroli z 2008 r. o stanie polskich dworców potwierdza ich katastrofaln¹ sy-

tuacjê. Dworce kolejowe s¹ „czarnymi dziurami” w krajobrazie naszego kraju. Dworcowe budynki s¹ w fa-
talnym stanie technicznym i wymagaj¹ pilnego remontu. W 80% budynków niezachowane s¹ normy czy-
stoœci. Zaniedbania, panuj¹cy ba³agan, brud i fetor zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu i zdrowiu podró¿nych,
przyci¹gaj¹c niestety tych, którzy jeszcze bardziej je brudz¹ i dewastuj¹. Koszty utrzymania dworców,
koniecznoœæ remontów i modernizacji sprawiaj¹, ¿e PKP zamyka wiele z nich, ca³kowicie albo w godzi-
nach nocnych. Taka sytuacja jest bardzo krytycznie oceniana przez lokalne spo³ecznoœci, dla których
dworce s¹ wizytówk¹ miast. Dlatego te¿ w³adze samorz¹dowe podejmuj¹ rozmowy z PKP na temat przejê-
cia dworcowych budynków.

W³oc³awski dworzec PKP oddany zosta³ do u¿ytku w 1974 r. i choæ nale¿y do jednego z osiemdziesiêciu
trzech dworców strategicznych w zarz¹dzaniu PKP S.A., zamienia siê w coraz wiêksza ruinê. Budynek
w³oc³awskiego dworca wchodzi obecnie w sk³ad nieruchomoœci o powierzchni 5,2434 ha, stanowi¹cej
dzia³kê nr 192/47 (km 42) przy ulicy Okrzei 65. Od pierwszej po³owy lat osiemdziesi¹tych trwa spór po-
miêdzy PKS a PKP o prawa do budynku i jego otoczenia. Wed³ug PKS, PKP posiada 75% budynku w³oc-
³awskiego dworca, a PKS – 25%.

Wojewoda kujawsko-pomorski decyzj¹ WRR.DW.7720/8/02 z dnia 9 sierpnia 2002 r. stwierdzi³ naby-
cie przez PP PKP w Warszawie prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako dzia³ka nr
192/41 (km 42) o powierzchni 5,4665 ha, stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, oraz nabycie w³asno-
œci znajduj¹cych siê na tym terenie budynków i urz¹dzeñ. W wyniku podzia³u z dzia³ki nr 192/41 po-
wsta³a dzia³ka nr 192/47 (km 42), na której znajduje siê dworzec PKP i PKS. Z decyzj¹ wojewody
kujawsko-pomorskiego nie zgodzi³o siê PP PKS i wnios³o do Ministerstwa Infrastruktury o stwierdzenie
niewa¿noœci wymienionej decyzji wojewody.

Wymiana korespondencji trwa ju¿ kilka lat. Od 2005 r. Urz¹d Miasta W³oc³awek podejmowa³ rozmowy
z PKP co do mo¿liwoœci i warunków nabycia w³asnoœci budynku dworca i prawa u¿ytkowania wieczystego
gruntu na rzecz Gminy Miasta W³oc³awek. W³adze miasta s¹ zainteresowane przejêciem dworca. Dyrek-
cja Polskich Dworców Kolejowych w Gdañsku widzi szansê dla w³oc³awskiego dworca w przekazaniu tego
obiektu miastu. Nadal jednak problemem pozostaje kwestia dwóch w³aœcicieli obiektu – PKP oraz PKS.

Szanowny Panie Ministrze! Decyzj¹ z dnia 24 lutego 2009 r. Minister Infrastruktury umorzy³ postêpo-
wanie wszczête z wniosku PKS we W³oc³awku Sp. z o.o. w sprawie stwierdzenia niewa¿noœci decyzji woje-
wody z dnia 9 sierpnia 2002 r. dotycz¹cej uw³aszczenia PKP dzia³k¹ nr 192/41. Pozostaje wiêc do roz-
strzygniêcia potwierdzenie wa¿noœci decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2002 r.
stwierdzaj¹ce nabycie z mocy prawa przez PKP prawa u¿ytkowania wieczystego i w³asnoœci budynków
znajduj¹cych siê na dzia³ce 192/41. Oczekuj¹c na tê decyzjê, wyra¿am nadziejê, ¿e bêdzie ona pocz¹t-
kiem procesu przekazania miastu budynków dworcowych, a jednoczeœnie bêdzie szans¹ na now¹ wizy-
tówkê W³oc³awka.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 20 lutego 2009 r., a nastêpnie w dniu 1 czerwca 2009 r.,

dokona³o nowelizacji szczegó³owego opisu priorytetów Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”
2007-2013. W nowelizacji z dnia 20 lutego 2009 r. w priorytecie VII, w poddzia³aniu 7.2.2 „Wsparcie eko-
nomii spo³ecznej – projekty konkursowe”, w typach realizowanych operacji (projektów) dopisano s³owa:
„w sposób komplementarny i ³¹czny”.

Na stronie internetowej www.efs.gov.pl, w zak³adce „zmiany w dokumentach”, w opisie zmian z dnia
20 lutego 2009 r. mo¿na przeczytaæ: „wprowadzono koniecznoœæ œwiadczenia w sposób komplementarny
i ³¹czny wszystkich us³ug na rzecz podmiotów ekonomii spo³ecznej przez instytucje otoczenia ekonomii
spo³ecznej w poddzia³aniu 7.2.2”. Zapisu tego nie zmieniono w nowelizacji dokonanej w dniu 1 czerwca
2009 r.

Zarz¹d województwa œl¹skiego przeprowadzi³ w bie¿¹cym roku jeden konkurs w ramach poddzia³a-
nia 7.2.2. Przegl¹daj¹c og³oszon¹ listê rankingow¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e na czterdzieœci szeœæ zg³oszo-
nych projektów tylko dwa zosta³y ocenione pozytywnie. Wiêkszoœæ projektodawców, których projekty od-
rzucono, otrzyma³a informacjê, ¿e ich projekty nie spe³niaj¹ wymogów prowadzenia us³ug ksiêgowych
i prawniczych w sposób komplementarny i ³¹czny.

Ustawa z dnia 29 wrzeœnia1994 r. o rachunkowoœci (tekst jednolity DzU z 2009 r. nr 152 poz. 1223
z póŸn. zm.) w art. 76a okreœla, ¿e œwiadczenie us³ug w zakresie ksiêgowoœci wymienionych w art. 4 ust. 3
pkt 2-3 jest dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, któr¹ mog¹ wykonywaæ:

1) przedsiêbiorcy bêd¹cy osobami fizycznymi, je¿eli s¹ uprawnieni do wykonywania czynnoœci z zakre-
su us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych,

2) pozostali przedsiêbiorcy, pod warunkiem, ¿e czynnoœci z tego zakresu bêd¹ wykonywane przez osoby
uprawnione do wykonywania czynnoœci z zakresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych.

Uprawnione do wykonywania czynnoœci z zakresu us³ugowego prowadzenia ksi¹g rachunkowych s¹
osoby posiadaj¹ce certyfikat ksiêgowy, osoby wpisane do rejestru bieg³ych rewidentów lub na listê do-
radców podatkowych.

Zapisy art. 79 wy¿ej wymienionej ustawy przewiduj¹ kary za prowadzenie us³ug ksiêgowoœci bez wy-
maganych uprawnieñ. Oznacza to, ¿e miêdzy innymi organizacje pozarz¹dowe nieprowadz¹ce dzia³alno-
œci gospodarczej nie maj¹ prawa do wykonywania us³ug ksiêgowych na rzecz innych osób prawnych,
w tym organizacji pozarz¹dowych.

Podobnie sprawa wygl¹da z us³ugami prawnymi, które zarezerwowane s¹ dla tych zawodów na podsta-
wie ustawy o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. ¯¹danie prowadzenia us³ug ksiêgowych i us³ug
prawnych zatem powoduje, ¿e o dotacjê z poddzia³ania 7.2.2 nie mog¹ siê ubiegaæ wszystkie podmioty,
a tylko nieliczne, bêd¹ce jednoczeœnie biurami rachunkowymi i kancelariami prawnymi.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê Pani¹ Minister o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
Co by³o powodem wprowadzenia w szczegó³owym opisie priorytetów wy¿ej wymienionych zapisów?
Dlaczego nast¹pi³o nierówne traktowanie podmiotów?

Z wyrazami szacunku
Antoni Piechniczek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Uprzejmie proszê Pana Ministra o ponowne zajêcie siê spraw¹ Henryka M. i wszczêcie prokuratorskiej
procedury – niezale¿nie od procedury dyscyplinarnej, któr¹ nale¿a³oby kontynuowaæ – maj¹cej na celu
podjêcie i przeprowadzenie œledztwa z urzêdu w sprawie przygotowania na rok przed oficjalnym wyda-
niem wyroku – proces trwa³ ca³y czas, przybywa³o wniosków dowodowych – sentencji wyroku wraz z kom-
pletnym uzasadnieniem.

Nie by³y to notatki czy zapiski sêdziego, jak na moje interwencje odpowiada³o Ministerstwo Sprawiedli-
woœci, ale s³owo w s³owo, powtarzam, ca³oœciowe ujêcie wyroku wraz z uzasadnieniem. Z pewnoœci¹ ma-
my tu do czynienia z naruszeniem art. 328 k.p.c., œwiadcz¹ce o tym, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca od pocz¹t-
ku zmierza³a do z góry za³o¿onego wyroku.

Aby siê nie powtarzaæ, przywo³ujê moje wczeœniejsze oœwiadczenia skierowane wraz z dostarczonym
materia³em dowodowym na adres Pana Ministra oraz otrzymane odpowiedzi.

1. Oœwiadczenie z dnia 20 grudnia 2007 r. z³o¿one na 3. posiedzeniu Senatu – odpowiedŸ o sygnaturze
DSP-II-07000-1/08 z dnia 4 lutego 2008 r.

2. Oœwiadczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. z³o¿one na 9. posiedzeniu Senatu – odpowiedŸ o sygnaturze
DSP-II-07000-18/08, dot. BSP/DSK-043-344/08, BH-I-0700-3(2)08 z dnia 21 maja 2008 r.

3. Oœwiadczenie z dnia 24 lipca 2008 r. z³o¿one na 16. posiedzeniu Senatu – odpowiedŸ o sygnaturze
DK-I-070-23/08 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r.

Wy¿ej wskazane materia³y powinny byæ uzupe³nione o kserokopiê pisma zastêpcy rzecznika dys-
cyplinarnego przy S¹dzie Apelacyjnym w Katowicach z dnia 5 stycznia 2010 r. o sygnaturze
O.Kdr.1154-54/09, które w sposób lakoniczny informuje, ¿e „po wstêpnym wyjaœnieniu okolicznoœci po-
pe³nienia zarzucanego przez wnioskodawcê deliktu dyscyplinarnego, nie znajduje podstaw do podjêcia
czynnoœci dyscyplinarnych w stosunku do sêdziego S¹du Okrêgowego w Czêstochowie”.

Przyjmujê treœæ tego pisma z oburzeniem, poniewa¿ Henryk M. nie by³ dotychczas przes³uchany na tê
okolicznoœæ przez ¿aden organ. O jakich wiêc wyjaœnieniach jest mowa? Co wiêcej, autorka tego pisma
by³a w sk³adzie sêdziowskim, który orzeka³ w sprawie Henryka M., wydaj¹c niekorzystny dla niego wyrok.
S¹d Najwy¿szy po skardze kasacyjnej uchyli³ jednak ten wyrok, z czego mo¿na domniemywaæ, ¿e pani sê-
dzia – jako rzecznik dyscyplinarny w tej sprawie – nie by³a osob¹ obiektywn¹.

Mam nadziejê, ¿e Pan Minister podejmuje w³aœciwe czynnoœci w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka

PS: Pismo zastêpcy rzecznika dyscyplinarnego przy S¹dzie Apelacyjnym w Katowicach znajduje siê
w materia³ach z³o¿onych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Panie Ministrze!
Œledztwo w prokuraturze gdañskiej, badaj¹cej nieprawid³owoœci w œledztwie w sprawie Krzysztofa Ole-

wnika, wskazuje na mo¿liwoœæ pope³nienia podobnych skandalicznych zaniedbañ w innych sprawach,
prowadzonych w prokuraturze olsztyñskiej przez prokuratora Piotra J. Otrzyma³em w tej sprawie pismo
od pani Gra¿yny R., która szeroko omawia skazanie jej brata Jacka W. na karê do¿ywotniego wiêzienia za
zabójstwo, którego – jej zdaniem – nie pope³ni³. Jak pisze do mnie pani Gra¿yna R., w sprawie jej brata wy-
stêpuj¹ takie same, a nawet jeszcze powa¿niejsze w¹tpliwoœci, które w œledztwie zosta³y wykorzystane na
jego niekorzyœæ.

Sprawa wziê³a swój pocz¹tek 24 sierpnia 1999 r., kiedy nad jeziorem Pluszne znaleziono g³owê ludzk¹.
Œledztwo prowadzi³ prokurator Piotr J. Po przeszukaniu jeziora wy³owiono kilka plastikowych worków,
w których znajdowa³y siê dwie d³onie i dwa podudzia. Ju¿ w pierwszych kilku tygodniach œledztwa proku-
rator Piotr J. przyj¹³ hipotezê, i¿ szcz¹tki te nale¿¹ do zaginionego w kwietniu 1999 r. w Suwa³kach Toma-
sza Sadowskiego. W krótkim czasie w sposób zupe³nie niezrozumia³y prokurator Piotr J. obarczy³ win¹ za
jego zaginiêcie w³aœnie brata pani Gra¿yny, Jacka W.

Panie Ministrze, w liœcie skierowanym do mnie otrzyma³em analizê prowadzonego œledztwa, w którym
w 1999 r. prokurator Piotr J. „udowodni³”, ¿e szcz¹tki NN nale¿¹ do T. Sadowskiego i przyczyni³ siê wydat-
nie do skazania Jacka W. na do¿ywotnie wiêzienie za morderstwo, którego byæ mo¿e nie by³o.

Je¿eli domniemane b³êdy prokuratora Piotra J. w œledztwie dotycz¹cym Krzysztofa Olewnika by³y wy-
starczaj¹ce, aby wydaæ postanowienie o ekshumacji zw³ok, to przedstawione mi dokumenty w sprawie
zaginiêcia T. Sadowskiego mog¹ œwiadczyæ o b³êdach prokuratora Piotra J. oraz ówczesnych bieg³ych.
Rodzina Jacka W. by³a ju¿ bliska decyzji o ekshumacji i sprawdzenia, czy szcz¹tki rzeczywiœcie nale¿¹ do
T. Sadowskiego, jednak prokurator Tomasz Kamiñski z bia³ostockiej prokuratury, który przej¹³ œledztwo
od prokuratora Piotra J. i mia³ zamiar ekshumowaæ szcz¹tki T. Sadowskiego, zosta³ odsuniêty od œledz-
twa, a parê miesiêcy póŸniej odszed³ z prokuratury.

Panie Ministrze, w imieniu rodziny Jacka W. zwracam siê o przeanalizowanie tej sprawy i, o ile to mo¿li-
we, naprawienie skutków dzia³añ prokuratora Piotra J., który byæ mo¿e fa³szywie udowadniaj¹c to¿sa-
moœæ znalezionych szcz¹tków, doprowadzi³ do skazania Jacka W. na karê do¿ywotniego wiêzienia.

Poniewa¿ nasze oœwiadczenia w Senacie nie mog¹ przekraczaæ dwóch stron maszynopisu, nie wolno
nam równie¿ za³¹czaæ akt sprawy, informujê, ¿e szesnastostronicowy list do mnie przekazujê do Biura
Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Sepio³a

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem dotycz¹cym stosowania w praktyce przez aparat skarbowy
oraz administracjê samorz¹dow¹ niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us³ug (VAT). Co do
szczegó³ów, zagadnienie dotyczy rozbie¿noœci w stosowaniu przez urzêdy skarbowe oraz niektóre organy
samorz¹du terytorialnego w³aœciwe ze wzglêdu na nadzór merytoryczny nad rejestracj¹ pojazdów (zgodnie
z rozporz¹dzeniem ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. – DzU rok 2007 nr 186 poz. 1322) przed-
miotowych dowodów zakupu poœwiadczaj¹cych nabycie przez polskiego podatnika w ramach wewn¹trz-
wspólnotowego nabycia towaru pojazdu u¿ywanego dla celów prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej od
sprzedawcy bêd¹cego podatnikiem VAT, zarejestrowanego w innymi pañstwie cz³onkowskim.

Wopisanej sytuacji rozliczeniepodatkunastêpujewsposóbanalogiczny jakwprzypadkunabyciapojazdu
nowego. Zakup przez polskiego podatnika pojazdu do celów prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej od po-
datnika VAT z innego kraju Unii Europejskiej jest uznawany za wewn¹trzwspólnotowe nabycie towaru i ob-
ci¹¿one podatkiem od towarów i us³ug na ogólnych zasadach. Z uwagi na fakt, i¿ transakcja taka traktowana
jest jako wewn¹trzwspólnotowa dostawa towaru, ca³oœæ transakcji jest obci¹¿ona podatkiem od towarów
i us³ug obowi¹zuj¹cym w kraju podatnika nabywaj¹cego towar oraz stawk¹ 0% w kraju podatnika sprzeda-
j¹cego. Podatnik prowadz¹cy zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w Polsce, nabywaj¹c pojazd u¿ywany
od podatnika prowadz¹cego dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w innym kraju cz³onkowskim Unii Europejskiej, rozli-
czapodatekod towarów ius³ugpoprzez z³o¿eniepolskimorganomskarbowymstosownejdeklaracji podatko-
wej wed³ug obowi¹zuj¹cej w Polsce stawki VAT, to jest dwudziestodwuprocentowej.

W zwi¹zku z obecnym stanem faktycznym oraz proœbami o interwencjê sk³adanymi przez obywateli
w moim biurze senatorskim, zwracam siê do Szanownego Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.

1. Czy przedmiotowy dowód zakupu, akceptowany i traktowany przez w³aœciwy urz¹d skarbowy jako pod-
stawa powstania obowi¹zku podatkowego oraz uzyskania zaœwiadczenia VAT-25, spe³nia wymogi dla potrak-
towania go jako rachunek w obrocie formalnoprawnym, wymagany, by dokonaæ wpisu w ewidencji pojazdów
(zgodniez rozporz¹dzeniemministra infrastrukturyzdnia22 lipca2002 r. –DzUrok2007nr186poz.1322)?

2. W myœl obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej regulacji, dowód zakupu taki, jak na przyk³ad faktura
VAT, mo¿e byæ dostarczany odbiorcy produktu lub us³ugi w formie elektronicznej. Czy przedmiotowy do-
wód zakupu musi byæ opatrzony podpisem wystawcy rachunku oraz odciskiem pieczêci wystawcy, jak roz-
poznaj¹, sugeruj¹c wadê prawn¹ co do dokumentu wystawionego w formie elektronicznej, niektóre organy
samorz¹dowe w³aœciwe dla dokonywania nadzoru nad rejestracj¹ pojazdów? Powo³uj¹ siê przy tym na §4
rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podat-
nikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których nie maj¹
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (DzU rok 2008 nr 212 poz. 1337).

3. Przedmiotowy dowód zakupu, kwalifikowany przez w³aœciwe urzêdy skarbowe jako podstawa
wymiaru stosownego podatku od towarów i us³ug, ze wzglêdu na fakt wystawienia w innym kraju
cz³onkowskim Unii Europejskiej mo¿e nie zawieraæ miêdzy innymi wartoœci netto, stawki podatku
czy te¿ kwoty nale¿noœci ogó³em wraz z nale¿nym podatkiem. Zwracam uwagê Pana Ministra na to, ¿e
za spraw¹ interpretacji rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwro-
tu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy to-
warów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (DzU rok
2008 nr 212, poz. 1337), dokonywanych przez niektóre z organów samorz¹dowych odpowiedzialnych
za nadzór merytoryczny nad rejestracj¹ pojazdów, braki te mog¹ stanowiæ podstawê do odmowy wpi-
su do ewidencji pojazdów ze wzglêdu na rzekom¹ wadê prawn¹ dostarczanych dokumentów.

4. Czy brak oznaczenia „Faktura VAT” w tytule t³umaczenia sporz¹dzonego na potrzeby polskich urzê-
dów skarbowych – do jego umieszczenia wystawcê dowodu ksiêgowego zobowi¹zuje §4 rozporz¹dzenia
ministra finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wysta-
wiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us³ug, do których nie maj¹ zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i us³ug (DzU rok 2008 nr 212 poz. 1337) – wynikaj¹cy z to¿samoœci
znaczenia w niektórych jêzykach pojêæ „rachunek” i „faktura”, mo¿e stanowiæ podstawê do wykazania
wady prawnej przedstawianego dokumentu?

Przedstawionej sprawa wi¹¿e siê z indywidualnymi przypadkami, ale ma, jak s¹dzê, szerszy wymiar,
dlatego postanowi³em zwróciæ do Pana Ministra z proœb¹ o generaln¹ wyk³adniê.

Janusz Sepio³
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Dnia 15 stycznia Ogólnopolski Zwi¹zek Pielêgniarek i Po³o¿nych wyst¹pi³ do ministerstwa z pismem

wskazuj¹cym na znaczne pogorszenie warunków kontraktowania œwiadczeñ d³ugoterminowych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia. Wed³ug zwi¹zku nowe, obni¿one stawki spowoduj¹ zmniejszenie przycho-
dów ZLO i ZPO o oko³o 30%, co zagrozi ich p³ynnoœci finansowej.

Chcia³bym prosiæ o informacjê, czy warunki kontraktowe dotycz¹ce œwiadczeñ d³ugoterminowych
uwzglêdniaj¹ rzeczywiste koszty wykonywania tych us³ug.

W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

27 paŸdziernika 2009 r. warszawski oddzia³ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad og³osi³
przetarg na rozbudowê drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywó³ – Kozienice. Otwarcie ofert mia³o na-
st¹piæ na pocz¹tku grudnia ubieg³ego roku, a inwestycja mia³a byæ zrealizowana do 30 wrzeœnia 2010 r.
Niestety, w styczniu przetarg na przebudowê drogi krajowej nr 79 zosta³ uniewa¿niony.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Co by³o przyczyn¹ uniewa¿nienia przetargu na rozbudowê drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczy-

wó³ – Kozienice?
2. Czy w roku 2010 procedura przetargowa zostanie powtórzona?
3. Kiedy zostanie przeprowadzona rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywó³ – Kozienice?
4. Czy w planach GDDKiA jest przewidziana rozbudowa innych odcinków drogi krajowej nr 79 w grani-

cach województwa mazowieckiego?
5. Jakie inwestycje poprawiaj¹ce infrastrukturê drogow¹ subregionu radomskiego zamierza realizo-

waæ GDDKiA w 2010 r.?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Skarb Pañstwa jest posiadaczem mniejszoœciowego pakietu akcji spó³ki Termowent Polska z siedzib¹
w Radomiu. Firma ta dzia³a w bran¿y maszynowej i nale¿y do grupy Wolfram. Obecnie Termowent Polska
nie ma znacz¹cego zad³u¿enia i dysponuje pakietem zamówieñ na 2010 r. Niestety, w ostatnim czasie
wiêkszoœciowy udzia³owiec spó³ki zg³osi³ w Urzêdzie Pracy, ¿e bêdzie przeprowadza³ zwolnienia grupowe,
co zapewne wi¹¿e siê z zaprzestaniem produkcji w Radomiu i likwidacj¹ zak³adu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
Radom jest miastem o bardzo wysokim poziomie bezrobocia, siêgaj¹cym 20%. Ka¿de miejsce pracy w tym
mieœcie jest na wagê z³ota, dlatego likwidacja kolejnego zak³adu jest odbierana bardzo negatywnie, tym
bardziej, ¿e jest to firma z udzia³em Skarbu Pañstwa.

Jest wielce prawdopodobne, ¿e wiêkszoœciowy udzia³owiec dzia³a³ w ostatnich latach na szkodê firmy,
a co siê z tym wi¹¿e, na szkodê Skarbu Pañstwa. Z informacji, które do mnie docieraj¹, firma by³a skute-
cznie pozbawiana zamówieñ, œrodków finansowych, które by³y transferowane do innych podmiotów
z grupy Wolfram oraz mo¿liwoœci produkcyjnych poprzez likwidacjê i przeniesienie do innych firm w³aœci-
ciela wiêkszoœciowego czêœci parku maszynowego.

Obecne dzia³ania zmierzaj¹ do ca³kowitej likwidacji zak³adu w Radomiu i przeniesienia produkcji do
innego miasta, w którym grupa Wolfram prowadzi dzia³alnoœæ produkcyjn¹. Pojawiaj¹ siê równie¿ infor-
macje, ¿e likwidacja zak³adu w Radomiu ma zwi¹zek z tym, ¿e firma posiada tereny w bardzo atrakcyjnej
czêœci Radomia, które w krótkim czasie mog¹ byæ sprzedane.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy przeniesienie produkcji do innego podmiotu zwi¹zanego z grup¹ Wolfram i likwidacja zak³adu

w Radomiu by³y konsultowane z Ministerstwem Skarbu Pañstwa?
2. Czy w sposób nale¿yty zosta³y zabezpieczone interesy Skarbu Pañstwa w spó³ce Termowent Polska

z siedzib¹ w Radomiu?
3. Czy ministerstwo posiada wiedzê na temat niezrealizowanego aportu, który mia³ wprowadziæ do fir-

my nabywca pakietu wiêkszoœciowego przedsiêbiorstwa?
4. Czy Ministerstwo Skarbu Pañstwa prowadzi³o w ostatnich latach jakiekolwiek postêpowania kon-

trolne w tej firmie w ramach nadzoru w³aœcicielskiego?
Zwracam siê z proœb¹ o przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym w spó³ce Termowent Polska, ze

szczególnym uwzglêdnieniem realizacji aportu oraz zasadnego podejrzenia dzia³ania w³aœciciela wiêk-
szoœciowego na szkodê Skarbu Pañstwa.

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o podanie informacji na temat tego, ilu rolników w roku ubieg³ym skorzysta³o z ubezpieczeñ rol-

nych na mocy ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierz¹t gospodarczych z 27 lipca 2005 r. Jakiej
powierzchni upraw rolnych dotyczy³y te ubezpieczenia i jakie kwoty z bud¿etu pañstwa zosta³y wyasyg-
nowane na ten cel?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej od 2010 r. mo¿liwoœci skorzystania z pe³nego wsparcia z bud¿etu
pañstwa, w przypadku wyst¹pienia klêski ¿ywio³owej, bêd¹ mieli tylko rolnicy, którzy ubezpieczyli co naj-
mniej po³owê powierzchni upraw rolnych. W jaki sposób Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza
zachêciæ rolników do ubezpieczenia upraw rolnych? Chodzi w szczególnoœci o tych rolników, którzy tego
nie planuj¹.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza
Ko³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Bardzo pozytywn¹ zmian¹ w procesie ubiegania siê rolników o przyznanie p³atnoœci bezpoœrednich

jest wprowadzenie mo¿liwoœci z³o¿enia jednego wspólnego wniosku. Jeden wniosek bêdzie dotyczyæ p³at-
noœci z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzy-
stnych warunkach gospodarowania (ONW), p³atnoœci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolnoœrodowisko-
wych i poprawy dobrostanu zwierz¹t.

Taki kierunek zmian jest oczekiwany przez rolników. To usprawni i skróci wype³nianie przez rolników
stosownego formularza, ograniczy liczbê pomy³ek i uchybieñ. Jednoczeœnie trzeba podkreœliæ, ¿e od
1 stycznia 2010 r. stosowne przepisy nak³adaj¹ na rolników obowi¹zek posiadania w okreœlonych sytua-
cjach pozwoleñ wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

W mojej ocenie istotne jest to, aby w odpowiednim czasie poinformowaæ zainteresowanych rolników
o przedmiotowych obowi¹zkach.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Pragnê zwróciæ uwagê Pana Ministra na sprawê pozostaj¹c¹ od d³u¿szego czasu bez rozpatrzenia,
a mianowicie wykonanie remontu linii kolejowej nr 61 na odcinku od Czêstochowy do ¯elis³awic.

Wielokrotnie podejmowano interwencje w powy¿szej kwestii, jednak¿e do tej pory nie zapad³y ostate-
czne decyzje we wskazanej sprawie.

Czêstochowa ma naturalny potencja³, mam na myœli znaczn¹ grupê turystów oraz pielgrzymów, ale,
niestety, nie mo¿e go zwiêkszyæ, wykorzystuj¹c ruch pasa¿erski poci¹gów. Z jednej strony realizuje siê in-
westycjê polegaj¹c¹ na budowie nowoczesnego dworca kolejowego, który od wielu lat jest uznawany za
jedn¹ z wizytówek PKP i miasta, a z drugiej strony systematycznie ogranicza siê liczbê poci¹gów obs³ugu-
j¹cych miasto i region.

Jedn¹ z przyczyn – oprócz powszechnie znanych problemów finansowych dotykaj¹cych przewoŸników
oraz samorz¹dy wojewódzkie – jest stale powiêkszaj¹ca siê degradacja infrastruktury kolejowej, która
w przypadku Czêstochowy dotyczy dwóch linii: Czêstochowa – Lubliniec oraz Czêstochowa – ¯elis³awice.

W pierwszym przypadku poczyniono wstêpne inwestycje i przywrócono przejezdnoœæ na jednym z to-
rów, co znacznie skróci³o czas podró¿y pomiêdzy miastami, a w konsekwencji przejazd docelowo do Opo-
la i Wroc³awia.

Niestety, od wielu lat pozostaje nierozwi¹zany bardzo powa¿ny problem dotycz¹cy remontu odcinka li-
nii kolejowej nr 61, który umo¿liwia po³¹czenie miasta Czêstochowy z Centraln¹ Magistral¹ Kolejow¹,
czyli ekspresow¹ lini¹ kolejow¹ do Warszawy. Miasto systematycznie traci³o w ci¹gu ostatnich lat wiele
poci¹gów ekspresowych, g³ównie ze wzglêdu na fatalny stan torowiska. Brak bie¿¹cych remontów spra-
wi³, ¿e œrednia prêdkoœæ nie przekracza 40 km/h. Profil linii (³uki, wzniesienia) umo¿liwia osi¹ganie prêd-
koœci 100–120 km/h, zatem problemem jest wy³¹cznie stan torowiska.

Wykonanie remontu linii nr 61 na odcinku 53 km (pocz¹wszy od dworca Czêstochowa Stradom) jest
bardzo po¿¹dane, nie tylko z punktu widzenia lokalnej spo³ecznoœci subregionu pó³nocnego wojewódz-
twa œl¹skiego, ale i mieszkañców dwóch bardzo wa¿nych aglomeracji. Warto zwróciæ uwagê, ¿e ca³oœæ
stanowi³aby doskona³e, a wiêc najkrótsze i najszybsze, po³¹czenie na trasie Wroc³aw – Warszawa, co
w kontekœcie Euro 2012 i opóŸnieñ w realizacji infrastruktury drogowej nie jest bez znaczenia. Czas prze-
jazdu pomiêdzy Warszaw¹ a Wroc³awiem w chwili obecnej wynosi oko³o piêciu godzin piêædziesiêciu mi-
nut, a po modernizacji mo¿e zostaæ skrócony do oko³o piêciu godzin, co jest znacznym, zauwa¿alnym zys-
kiem dla podró¿uj¹cych.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ w sprawie jak najszybszego remontu odcin-
ka linii kolejowej nr 61 od Czêstochowy do ¯elis³awic i tym samym udro¿nienia strategicznego po³¹czenia
dla kraju oraz bardzo wa¿nego dla lokalnej spo³ecznoœci. Proszê równie¿ o przekazanie wyczerpuj¹cej in-
formacji o tym, na jakim etapie jest przygotowanie zadania do realizacji i kiedy mo¿e zapaœæ decyzja
w sprawie tak d³ugo wyczekiwanego przez PKP remontu.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura senatorskiego nap³ywa ze œrodowiska nauczycieli wiele niepokoj¹cych informacji

i komentarzy dotycz¹cych obecnego statusu tej grupy zawodowej w œwietle przeprowadzanych reform
edukacyjnych. Chcia³bym przekazaæ na rêce Pani Minister list* od jednego z przedstawicieli tego œrodo-
wiska, który obrazuje dok³adnie to, co niepokoi wielu nauczycieli. Prosi³bym Pani¹ Minister o ustosunko-
wanie siê do treœci za³¹czonego listu. Na ¿yczenie autora tego listu jego nazwisko pozostanie tylko do mo-
jej wiadomoœci.

Proszê tak¿e o udzielenie odpowiedzi na pytanie, co ministerstwo zrobi³o lub co zamierza zmieniæ w sy-
stemie, by zapewniæ nauczycielom wartoœciowym, z d³ugoletnim sta¿em, szeroki dostêp do awansu za-
wodowego. Czy obecny system wynagradzania nauczycieli jest zdaniem Pani Minister racjonalny? Czy
przewiduje Pani wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania, bêd¹cego rekompensat¹ dla
najlepszych nauczycieli? Czy zdaniem Pani Minister nie naruszono konstytucyjnego prawa do równego
traktowania obywateli, przyznaj¹c dodatkowe prawa zwi¹zkowcom, w kontekœcie procedury dotycz¹cej
awansu zawodowego? Czy Pani zdaniem nie nast¹pi³o nadmierne upolitycznienie szko³y, szczególnie jeœ-
li chodzi o wybór dyrektorów? Czy nie nale¿a³oby wprowadziæ obowi¹zkowej procedury z mierzalnymi
kryteriami do zastosowania w konkursach na dyrektorów placówek szkolnych?

Proszê te¿ o informacjê, jakie zmiany systemowe planuje Pani wprowadziæ w perspektywie krótko-,
œrednio- i d³ugoterminowej ze wskazaniem korzyœci wynikaj¹cych z tych zmian.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

W paŸdzierniku ubieg³ego roku prawomocnym orzeczeniem S¹d Okrêgowy w £odzi utrzyma³ w mocy
wyrok skazuj¹cy ³ódzk¹ emerytkê, oskar¿on¹ o nara¿enie Skarbu Pañstwa na stratê 6 gr, ³¹cznie z odset-
kami. S¹d pierwszej instancji ukara³ emerytkê grzywn¹ w wysokoœci 500 z³ i kosztami procesu, nastêpnie
grzywnê ³askawie zmniejszono i kobiecie wyznaczono 130 z³ grzywny i 170 z³ kosztów procesu.

Kobieta zosta³a oskar¿ona w paŸdzierniku 2008 r. Do kiosku, w którym pracowa³a, przyszed³ mê¿czyz-
na i poprosi³ o skserowanie legitymacji. Emerytka zainkasowa³a za us³ugê 30 gr, lecz nie nabi³a tej kwoty
na kasê fiskaln¹. Mia³a pecha, bo mê¿czyzna po chwili wróci³ z inspektorem z urzêdu skarbowego i za-
¿¹da³ paragonu. Kioskarka nie nabi³a 30 gr na kasê, a fiskus straci³ 2 gr, czyli 7%. Kobieta t³umaczy³a, ¿e
urz¹dzenie do kserowania jest nowe i jeszcze nie otrzyma³a od w³aœciciela kodu, dziêki któremu mog³aby
nabiæ us³ugê na kasê. To nie przekona³o inspektora i kobieta zosta³a ukarana mandatem, którego nie
przyjê³a. W konsekwencji urz¹d kontroli skarbowej sporz¹dzi³ piêciostronicowy akt oskar¿enia i odda³
sprawê do s¹du.

Ostatecznie, za spraw¹ wyj¹tkowo gorliwego urzêdnika skarbowego, Skarb Pañstwa odzyska³ swoje
grosze kosztem kilkunastu lub wiêcej tysiêcy z³otych, jakie trzeba by³o wyp³aciæ za czas poœwiêcony przez
kontrolera skarbowego, prokuratora, sêdziego, po przeprowadzeniu postêpowania prowadzonego przez
d³ugich dwanaœcie miesiêcy.

W zwi¹zku z opisanym, bulwersuj¹cym wielu komentatorów zdarzeniem uprzejmie proszê Pana Mini-
stra o wyra¿enie swojej opinii na temat opisanego zdarzenia i racjonalnoœci postêpowania organów fis-
kalnych w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 48. posiedzenia Senatu 263



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

W czerwcu ubieg³ego roku orzeczeniem prawomocnym S¹d Okrêgowy w £odzi utrzyma³ w mocy wyrok
skazuj¹cy ³ódzk¹ emerytkê, oskar¿on¹ o nara¿enie Skarbu Pañstwa na stratê szeœciu groszy, ³¹cznie
z odsetkami. S¹d pierwszej instancji ukara³ emerytkê grzywn¹ w wysokoœci 500 z³ i obci¹¿y³ kosztami
procesu, nastêpnie grzywnê ³askawie zmniejszono. Kobiecie wyznaczono 130 z³ grzywny i nakazano po-
niesienie wynosz¹cych 170 z³ kosztów procesu.

Kobieta zosta³a oskar¿ona w paŸdzierniku 2008 r. Do kiosku, w którym pracowa³a, przyszed³ mê¿czyz-
na i poprosi³ o skserowanie legitymacji. Emerytka zainkasowa³a za us³ugê 30 gr, lecz nie nabi³a tej kwoty
na kasê fiskaln¹. Mia³a pecha, bo mê¿czyzna po chwili wróci³ z inspektorem z urzêdu skarbowego i za-
¿¹da³ paragonu. Kioskarka nie nabi³a 30 gr na kasê, a fiskus straci³ 2 gr, czyli 7% podatku. Kobieta t³u-
maczy³a, ¿e urz¹dzenie do kserowania jest nowe i jeszcze nie otrzyma³a od w³aœciciela kodu, dziêki które-
mu mog³aby nabiæ us³ugê na kasê. To nie przekona³o inspektora i kobieta zosta³a ukarana mandatem,
którego nie przyjê³a. W konsekwencji Urz¹d Kontroli Skarbowej sporz¹dzi³ piêciostronicowy akt oskar¿e-
nia i odda³ sprawê do s¹du.

Zdaniem s¹du emerytura kobiety wynosi 1,7 tysi¹ca z³, jeŸdzi ona toyot¹ i staæ j¹ na zap³acenie tej ka-
ry, która ma zadzia³aæ na ni¹ wychowawczo. W czerwcu sêdzia Dorota Siewierska, uzasadniaj¹c wyrok,
mówi³a: „Gdyby nie zapad³ wyrok skazuj¹cy, zachêca³oby to innych (...) do ³amania prawa podatkowego,
a takiego przyzwolenia byæ nie mo¿e”.

Skarb Pañstwa odzyska³ swoje grosze kosztem kilkunastu lub wiêcej tysiêcy z³otych, jakie trzeba by³o
wyp³aciæ za czas poœwiêcony przez kontrolera skarbowego, prokuratora, sêdziego, po przeprowadzeniu
postêpowania prowadzonego przez d³ugich dwanaœcie miesiêcy.

W tej sprawie, na któr¹ trzeba by³o roku, s¹d wymierzy³ sprawiedliwoœæ, ale tak¿e wywo³a³ dyskusjê
i komentarze obywateli, wœród nich przedstawicieli zawodów prawniczych. Jak s¹dzê, autorytet wymiaru
sprawiedliwoœci zosta³ nadszarpniêty, a zas¹dzona kara nie wywo³a³a oczekiwanych skutków.

W zwi¹zku z opisanym, bulwersuj¹cym wielu komentatorów zdarzeniem uprzejmie proszê Pana Mini-
stra o wyra¿enie swojej opinii w przedstawionej sprawie. Proszê tak¿e o informacjê, czy podejmowane s¹
dzia³ania, które prowadzi³yby do racjonalnego postêpowania pracowników zatrudnionych w organach
œcigania i w instytucjach zwi¹zanych z wymiarem sprawiedliwoœci. I czy w przypadku braku racjonalno-
œci decyzji istniej¹ procedury, w oparciu o które prowadzona jest ocena tego typu postêpowania? Czy pra-
cownicy s¹downictwa i organów œcigania ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za nieracjonalne, choæ zgodne
z przepisami postêpowanie? Dlaczego w takiej prostej sprawie, jak opisywana, postêpowanie s¹dowe
musi trwaæ wiele miesiêcy? Uprzejmie proszê o zajêcie stanowiska we wskazanej sprawie.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Jak wykazuj¹ badania, co roku z powodu palenia papierosów umiera w Polsce 70 tysiêcy ludzi. Oko³o

9 milionów Polaków pali regularnie 15–20 sztuk papierosów dziennie. Codziennie zaczyna paliæ oko³o
500 nieletnich ch³opców i dziewcz¹t, a w ci¹gu roku próbuje palenia oko³o 180 tysiêcy dzieci. Bardzo is-
totnym problemem jest tak zwane bierne palenie. Przebywanie w zadymionych pomieszczeniach jest tak
samo szkodliwe, jak palenie papierosów. U biernych palaczy wzrasta ryzyko raka p³uc, a tak¿e wielu
schorzeñ uk³adów sercowo-naczyniowego i oddechowego. Wdychanie dymu tytoniowego najbardziej
szkodzi kobietom w ci¹¿y i ma³ym dzieciom. Szacuje siê, ¿e oko³o 4 milionów dzieci w Polsce codziennie
wdycha z dymem tytoniowym substancje toksyczne i rakotwórcze. A dym papierosowy to przecie¿ jedna
z najbardziej toksycznych substancji, jakie wdycha cz³owiek.

W raporcie szwedzkiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego oszacowano koszty zwolnieñ, cho-
rób i zgonów palaczy spowodowane nikotyn¹ na oko³o 367 milionów dolarów. Wprowadzenie w Irlandii
zakazu palenia w miejscach publicznych spowodowa³o zmniejszenie liczby zawa³ów serca o 10%, a co za
tym idzie – równie¿ kosztów zwi¹zanych z leczeniem tego schorzenia.

Leki przeciwnowotworowe czy przeciwastmatyczne, dostêpne nierzadko za 1 grosz, kosztuj¹ znacznie
wiêcej nasze spo³eczeñstwo ni¿ przychód z podatku akcyzowego za papierosy. Spo³eczeñstwo polskie ma
œwiadomoœæ zagro¿eñ, dlatego kierujê proœbê do Pani Minister o wskazanie kosztów zwolnieñ, chorób
i zgonów polskich palaczy, spowodowanych nikotyn¹. Proszê te¿ o przedstawienie przez Pani¹ Minister
opinii na temat ustawy wprowadzaj¹cej zakaz palenia w miejscach publicznych, a tak¿e o informacjê, na
jakim etapie s¹ prace nad wspomnian¹ ustaw¹ i kiedy mo¿na oczekiwaæ ich zakoñczenia.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Edmunda Wittbrodta

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Od d³u¿szego czasu media przekazuj¹ informacje o skargach polskich przedsiêbiorców na uci¹¿liwe
procedury celne w polskich portach powoduj¹ce, ¿e krajowi importerzy wol¹ korzystaæ z portów Europy
Zachodniej. Wed³ug szacunków powoduje to uszczuplenie bud¿etu pañstwa nawet o kwotê 2 miliar-
dów z³ rocznie.

W 2006 r. zapowiadano wprowadzenie stosowania procedur uproszczonych przez spedytorów i agen-
cje celne na przejœciach granicznych przy dopuszczaniu towarów do obrotu. Umo¿liwia³y to uchwalone
zmiany legislacyjne w polskim prawie podatkowym („Gazeta Prawna” z 30.06.2006 r.). W tygodniku
„Wprost” z 20.12.2009 r. w artykule „Ucieczka z polskich portów” czytamy jednak, ¿e tendencja w minio-
nych latach nie uleg³a zmianie i nadal polscy przedsiêbiorcy wol¹ korzystaæ z takich portów jak Hamburg,
Antwerpia czy Rotterdam, gdzie za³atwienie formalnoœci trwa kilka godzin, a nie – jak jest to w Polsce – kil-
ka czy kilkanaœcie dni. Wed³ug szacunków przedstawicieli jednej ze spó³ek, dzia³aj¹cej w porcie w Ham-
burgu, na któr¹ powo³uje siê tygodnik, w 2008 r. w niemieckim porcie odprawiono 616 tysiêcy polskich
kontenerów. W tym samym czasie przez port w Gdyni przesz³o ich 611 tysiêcy.

Wed³ug polskich przedsiêbiorców jednym ze sposobów na zachêcenie do korzystania z polskich portów
jest ustanowienie przedstawicielstwa podatkowego, którego funkcjê móg³by pe³niæ spedytor i jego agen-
cje celne. Taki przedstawiciel podatkowy na podstawie upowa¿nienia podmiotu unijnego, niezarejestro-
wanego w Polsce, by³by uprawniony do dokonywania w Polsce odpraw celnych towarów bêd¹cych przed-
miotem wysy³ki z kraju trzeciego do innych krajów Unii – tak jak to ma miejsce w pozosta³ych krajach
cz³onkowskich.

Zwracam siê zatem z zapytaniem, czy Ministerstwo Finansów – we wspó³pracy z innymi w³aœciwymi
ministerstwami – prowadzi prace nad usprawnieniem przepisów, które zachêca³yby nie tylko polskich,
ale równie¿ zagranicznych przedsiêbiorców do korzystania z naszych portów. Po naszym wejœciu do Unii
Europejskiej firmy mog¹ korzystaæ z ka¿dego portu na terenie Wspólnoty, co jest szans¹ na pozyskanie
sporych œrodków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

Edmund Wittbrodt
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Wojtczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej Leszka Karwowskiego

Szanowny Panie Prezesie!
W piœmie z dnia 5 listopada 2010 r. (ZRask-155/2009/PW5605) dyrektor Regionalnego Zarz¹du Go-

spodarki Wodnej w Gdañsku wypowiedzia³ Polskiemu Zwi¹zkowi Wêdkarskiemu – Okrêg Toruñ (PZW
Toruñ) obowi¹zuj¹ce dotychczas umowy w przedmiocie oddania w u¿ytkowanie obwodów rybackich rze-
ki Wis³y nr 3 i 4 oraz rzeki Drwêcy nr 5. Jako przyczynê rozwi¹zania umów wskazano niew³aœciwe wy-
wi¹zywanie siê PZW Toruñ z obowi¹zku zarybiania wód u¿ytkowanego obwodu.

Zasadnoœæ rozwi¹zania umowy, jak siê wydaje, mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, bowiem z przedstawionej
przez PZW Toruñ dokumentacji wynika, i¿ przez ca³y okres u¿ytkowania wód PZW Toruñ czyni³ to nale¿y-
cie, realizuj¹c obowi¹zki finansowe oraz ponosz¹c nak³ady rzeczowe, co potwierdzaj¹ dokumenty urzê-
dowe – zaœwiadczenie RZGW w Gdañsku z dnia 6 lipca 2009 r. oraz pismo dyrektora Departamentu Rybo-
³ówstwa z dnia 30 listopada 2009 r.

Rozwi¹zanie umowy przez RZGW w Gdañsku skutkuje brakiem gospodarza w obwodzie rybackim nr 3
i 4 rzeki Wis³y oraz nr 5 rzeki Drwêcy. Implikacj¹ tego mo¿e byæ zniweczenie kilkuletniego procesu zary-
biania przedmiotowych wód oraz degradacja œrodowiska naturalnego. Dzia³ania RZGW w Gdañsku doty-
kaj¹ najboleœniej cz³onków PZW – wêdkarzy, którzy po raz pierwszy od wielu lat nie maj¹ mo¿liwoœci wêd-
kowania na ich tradycyjnych ³owiskach.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy w Pana opinii dosz³o do uchybieñ w realizowaniu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów o u¿ytkowanie

wód, a jeœli dosz³o, to czy nie nale¿a³oby wyst¹piæ o ich usuniêcie?
Czy dzia³anie Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku polegaj¹ce na rozwi¹zaniu umo-

wy z Polskim Zwi¹zkiem Wêdkarskim – Okrêg Toruñ nie mia³o zbyt restrykcyjnego charakteru?

Z powa¿aniem
Micha³ Wojtczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Sporz¹dzony zosta³ wykaz kierunków studiów, zawodów i specjalnoœci oraz tytu³ów kwalifikacyjnych,

których ukoñczenie lub posiadanie uznaæ mo¿na za wykszta³cenie rolnicze. Z dostêpnych informacji wyni-
ka, i¿ wykaz ten powsta³ na podstawie oceny przydatnoœci danych kierunków studiów, zawodów, specjal-
noœci oraz tytu³ów kwalifikacyjnych w prowadzeniu dzia³alnoœci rolniczej. Istnieje wiele problemów i nieja-
snoœci z uznawaniem wykszta³cenia m³odych ludzi, w³aœcicieli gospodarstw rolnych, korzystaj¹cych z dofi-
nansowania UE do inwestycji. W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na pytanie nurtuj¹ce wielu m³odych
rolników: ukoñczenie jakiego typu szko³y nie mo¿e byæ uznane za kwalifikacje niezbêdne do prowadzenia
dzia³alnoœci rolniczej, to znaczy za wykszta³cenie œrednie rolnicze?

Proszê tak¿e o wyjaœnienie, na czym polega³a ocena przydatnoœci tych kierunków w prowadzeniu dzia-
³alnoœci rolniczej oraz o szczegó³owe informacje odnoœnie do wymagañ programów nauczania realizowa-
nych na tych kierunkach. Proszê tak¿e o dok³adne wyjaœnienie: realizacja jakich przedmiotów i w jakim
wymiarze godzin decyduje o zakwalifikowaniu danego kierunku do tych, których ukoñczenie bêdzie uz-
nawane za œrednie wykszta³cenie rolnicze? Proszê tak¿e o informacje o zakresie ró¿nic programowych na
tych kierunkach, jeœli takie wystêpuj¹, w ró¿nych typach systemów nauczania: dziennym, wieczorowym,
zaocznym i eksternistycznym.

Dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie moich pytañ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego oraz do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura wp³ynê³o pismo I Ko 31/09 skierowane do mnie przez prokuratora okrêgowego w £o-

dzi Krzysztofa Bukowieckiego, którego obszerny fragment cytujê.
„Ustawodawca nie wymaga, aby w nag³ej sytuacji, gdy nale¿y podj¹æ natychmiastow¹ interwencjê

zmierzaj¹c¹ do unikniêcia skutków si³y wy¿szej, wykonanie decyzji administracyjnej by³o uzale¿nione od
koniecznoœci oczekiwania na uprawomocnienie siê decyzji” – wydanej na podstawie art. 126 ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami – „a tak¿e od obowi¹zku stosowania w wymienionym akcie prawnym zasad
zwi¹zanych z wyborem w³aœciwego œrodka egzekucyjnego.

Oczekiwanie na uprawomocnienie siê decyzji, a nastêpnie wykonywanie czynnoœci z pe³nym poszano-
waniem zasad i trybu postêpowania przewidzianego przez ustawodawcê w ustawie o postêpowaniu egze-
kucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (DzU z 2005 r., nr 229 poz. 1954 ze zm.) mog³oby zni-
weczyæ racjonalnoœæ trybu wprowadzonego przez ustawodawcê w przepisie art. 126 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami.”

Uprzejmie proszê pana ministra sprawiedliwoœci i pana ministra infrastruktury o ustosunkowanie siê
do kwestii podnoszonych w cytowanym fragmencie pisma przez pana prokuratora okrêgowego w £odzi.
W szczególnoœci chodzi mi o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:

1. Jakie zasady wyboru œrodka egzekucyjnego wynikaj¹ z ustawy o gospodarce nieruchomoœciami?
Nie chodzi tu o klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci czy wykonania w ogóle, lecz o egzekucjê decyzji
administracyjnej, o któr¹ pyta³em pana prokuratora, który wyraŸnie pisze o wyborze w³aœciwego œrodka
egzekucyjnego.

2. Jaki przepis prawa zwalnia, kogo zwalnia oraz na jakich zasadach zwalnia on od obowi¹zku stoso-
wania w ustawie o gospodarowaniu nieruchomoœciami zasad zwi¹zanych z wyborem w³aœciwego œrodka
egzekucyjnego? Chodzi nie o wykonanie decyzji, lecz o œrodek egzekucji decyzji.

3. Czy pe³ne poszanowanie zasad i trybu postêpowania przewidzianego przez ustawodawcê w ustawie
o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. mo¿e zniweczyæ racjonalnoœæ
trybu wprowadzonego przez ustawodawcê w przepisie art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami i w jaki sposób?

4. Czy istnieje dobrowolnoœæ w zale¿noœci od okolicznoœci stosowania, czêœciowego stosowania lub
niestosowania ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji, jak wynika z sugestii pana proku-
ratora?

5. Czy cytowany przeze mnie fragment pisma pana prokuratora wymaga sprostowania w obecnym sta-
nie prawnym?

Dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie wy¿ej podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

oraz senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra œro-
dowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
W 2008 r. Najwy¿sza Izba Kontroli na proœbê wiceprzewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Par-

lamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego przeprowadzi³a kontrolê doraŸn¹ realizacji obecnie obo-
wi¹zuj¹cej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i postêpowania z tymi organizmami.

Wyniki tej kontroli zosta³y przedstawione w informacji zbiorczej, opublikowanej przez NIK w grudniu
2008 r. W informacji tej zawarte zosta³y istotne zarzuty w stosunku do ministra œrodowiska jako odpo-
wiedzialnego za realizacjê niektórych wa¿nych regulacji prawnych, dotycz¹cych GMO.

Mam w zwi¹zku z t¹ kontrol¹ kilka pytañ do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra œrodowiska,
zmierzaj¹cych do wyjaœnienia, czy powa¿ne nieprawid³owoœci, które ustali³a NIK w toku wspomnianej
kontroli, zosta³y ju¿ usuniête.

1. NIK stwierdzi³a, ¿e „nie okreœlono zasad zapewniaj¹cych bezpieczne dla œrodowiska funkcjonowanie GMO
wsystemie rolniczym–koegzystencji zuprawami tradycyjnymi i ekologicznymi, oczymtraktujeart. 26awskaza-
nejdyrektywy2001/18/WEorazzalecenienr2003/556/WEKomisjiEuropejskiej zdnia23lipca2003r.wspra-
wiewskazówekdotycz¹cychopracowaniakrajowychstrategii i najlepszychpraktyk zapewniaj¹cychkoegzysten-
cjê upraw zmodyfikowanych genetycznie z uprawami tradycyjnymi i ekologicznymi”.

Czy powy¿sze zasady koegzystencji, zapewniaj¹ce bezpieczne dla œrodowiska funkcjonowanie upraw
GMO w systemie rolniczym, zosta³y opracowane i wdro¿one do praktycznego stosowania? Jaki organ jest
odpowiedzialny za kontrolê ich przestrzegania?

2. NIK stwierdzi³a, ¿e „nadzór Inspekcji Weterynaryjnej sprawowany by³ nierzetelnie. Inspekcja nie realizo-
wa³a w pe³ni planów urzêdowych kontroli podmiotów dzia³aj¹cych na rynku pasz i badañ laboratoryjnych na
obecnoœæ GMO w paszach. Niew³aœciwe prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczoœci skutkowa³o brakiem
rzetelnych informacji dotycz¹cych liczby i wyników urzêdowych kontroli pasz pod k¹tem obecnoœci GMO”.

Czy opisana nierzetelnoœæ nadzoru weterynaryjnego w zakresie kontroli pasz GMO zosta³a wyelimino-
wana i czy wprowadzona ju¿ zosta³a skuteczna kontrola w tym zakresie?

3. NIK stwierdzi³a, ¿e „g³ówny lekarz weterynarii nie sprawdza³ prawid³owoœci wykonywanych przez
wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii zadañ w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarza-
niem, obrotem i stosowaniem pasz zawieraj¹cych GMO”.

Czy powy¿sze zaniedbanie zosta³o ju¿ wyeliminowane i czy g³ówny lekarz obecnie prawid³owo nadzo-
ruje wykonywanie przez wojewódzkich i powiatowych lekarzy weterynarii ich zadañ nadzorczych doty-
cz¹cych wytwarzania, obrotu i stosowania pasz GMO?

4. NIK stwierdzi³a, ¿e „w wyniku kontroli przeprowadzanych przez poszczególne inspekcje nieprawid-
³owoœci w zakresie wystêpowania oraz oznakowania produktów zawieraj¹cych GMO stwierdzano w od-
niesieniu do niewielkiej czêœci badanych towarów. Inspekcja Weterynaryjna na osiemnaœcie stwierdzo-
nych naruszeñ prawa, okreœlonych w art. 53 ust. 1 pkt 9 ustawy o paszach, tylko w jednym przypadku
na³o¿y³a mandat karny”.

Czy sytuacja w zakresie znakowania towarów zawieraj¹cych GMO uleg³a zmianie? Czy jest to przed-
miotem kontroli? Czy s¹ nak³adane kary i w jakich rozmiarach na producentów nieprzestrzegaj¹cych
obowi¹zku znakowania towarów GMO?

5. NIK stwierdzi³a, ¿e „w kraju brak by³o dostêpnych informacji o paszach GMO. Informacji takich nie
upubliczniano zarówno na stronach internetowych Ministerstwa Œrodowiska, jak i G³ównego Inspekto-
ratu Weterynarii. Ponadto na stronach GIW, pomimo stosowanej instrukcji GLW, nie informowano
o stwierdzonych przypadkach niew³aœciwego znakowania pasz zawieraj¹cych GMO”.

Czy brak informacji dotycz¹cych niew³aœciwego znakowania pasz zawieraj¹cych GMO zosta³ wyelimi-
nowany przez g³ównego inspektora weterynarii?

6. NIK stwierdzi³a, ¿e „minister œrodowiska nie sporz¹dzi³, zgodnie z dyspozycj¹ art. 10a ust. 1 ugmo
(ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych), projektu Krajowej strategii bezpieczeñstwa bio-
logicznego oraz wynikaj¹cego z niej programu dzia³añ. Tym samym nie zosta³ utworzony system zabez-
pieczeñ w zwi¹zku z uwalnianiem do œrodowiska i wprowadzaniem do obrotu GMO, co by³o w ocenie NIK
dzia³aniem nierzetelnym”.
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Czy Krajowa strategia bezpieczeñstwa biologicznego zosta³a ju¿ opracowana, a jeœli nie, to jaki jest
stan prac nad jej przygotowaniem?

7. NIK stwierdzi³a, ¿e „minister œrodowiska – bêd¹c organem w³aœciwym w sprawach ochrony
i kszta³towania œrodowiska, racjonalnego wykorzystywania jego zasobów oraz w sprawach GMO – nie zle-
ca³ wykonania badañ, które potwierdzi³yby lub wykluczy³y wp³yw GMO na œrodowisko. W ocenie NIK by³o
to postêpowanie nierzetelne”.

Proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy pan minister ju¿ zleci³ wykonanie badañ dotycz¹cych wp³ywu GMO na
œrodowisko, jeœli tak, tokomutozleci³ orazkiedy igdziebêdziemo¿nazapoznaæsiêzwynikami tychbadañ.

8.NIKstwierdzi³a, ¿e „brakby³okompleksowychdanychowystêpowaniuGMOwœrodowiskuiobrocienimina
terenie kraju, co uniemo¿liwia³o sprawowanie rzetelnego nadzoru i kontroli nad uwalnianymi GMO oraz wy-
pe³nianie przez ministra œrodowiska obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 10 pkt 4 ugmo, to jest koordynacjê groma-
dzenia i wymiany informacji dotycz¹cych zapewnienia bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska w zakresie GMO”.

Pragniemy w zwi¹zku z tym zapytaæ, czy takie kompleksowe dane o wystêpowaniu GMO w œrodowisku
i obrocie GMO na terenie kraju zosta³y ju¿ zebrane, a jeœli tak, to gdzie i w jaki sposób mo¿na siê z nimi za-
poznaæ.

9. NIK stwierdzi³a, ¿e „uprawa roœlin GMO mog³a byæ prowadzona bez ograniczeñ, zezwoleñ i zabezpie-
czeñ chroni¹cych przed niekontrolowanym ich rozprzestrzenieniem”.

Czy w tej chwili istniej¹ ju¿ zabezpieczenia przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem upraw roœlin
GMO, a jeœli tak, to jakie to s¹ zabezpieczenia i czy s¹ one skuteczne?

10. NIK stwierdzi³a, ¿e „nie utworzono rejestru upraw GMO, zgodnie z art. 31 ust. 3 lit. b dyrektywy
2001/18/WE”.

Czy powy¿szy rejestr upraw GMO zosta³ ju¿ stworzony, a jeœli tak, to gdzie i w jaki sposób mo¿na siê za-
poznaæ z jego treœci¹?

11. NIK stwierdzi³a, ¿e „system nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organizmach genety-
cznie zmodyfikowanych by³ niepe³ny i nieskuteczny. Kompetencje i zadania poszczególnych organów oraz
s³u¿b wyznaczonych przez ugmo do kontroli przestrzegania przepisów o GMO nie zosta³y sprecyzowane”.

Czy system nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów o organizmach genetycznie zmodyfiko-
wanych zosta³ ju¿ uporz¹dkowany, a jeœli tak, to w jaki sposób?

12. NIK stwierdzi³a, ¿e „zadania S³u¿by Celnej w odniesieniu do kontroli GMO nie zosta³y sprecyzowa-
ne w ¿adnym akcie prawnym. ¯adna z inspekcji nie posiada³a uprawnieñ do nadzoru nad uprawami
GMO, jak te¿ ich monitorowania, do czego zobowi¹zuje dyrektywa 2001/18/WE”.

Czy wspomniane tu zadania S³u¿by Celnej zosta³y ju¿ sprecyzowane i czy okreœlone zosta³y uprawnie-
nia do nadzoru i monitorowania upraw GMO?

13. NIK stwierdzi³a, ¿e „minister œrodowiska, pomimo obowi¹zku okreœlonego w art. 10 pkt 3 ugmo, nie
podejmowa³ dzia³añ w celu koordynowania kontroli dotycz¹cych postêpowania z GMO”.

Czy wspomniane wy¿ej dzia³ania, koordynuj¹ce kontrole dotycz¹ce postêpowania z GMO, zosta³y pod-
jête, a jeœli tak, to w jakiej formie?

14. NIK stwierdzi³a, ¿e „niewystarczaj¹cy by³ nadzór nad przestrzeganiem warunków, okreœlonych w wy-
danych przez ministra œrodowiska decyzjach wyra¿aj¹cych zgodê na zamierzone uwolnienie GMO do œro-
dowiska. Nie przeprowadzano kontroli przestrzegania postanowieñ tych decyzji. Nie podejmowano te¿ sku-
tecznych dzia³añ w celu egzekwowania od u¿ytkowników GMO dokumentów okreœlonych w decyzjach. Po-
dejmowane przez ministra œrodowiska dzia³ania w celu kontroli przestrzegania warunków okreœlonych
w decyzjach okaza³y siê nieskuteczne. W konsekwencji nie dokonano oceny zastosowanych przez u¿ytko-
wników GMO zabezpieczeñ przed niekontrolowanym uwolnieniem GMO do œrodowiska”.

Czy opisany tu brak nadzoru nad wykonaniem decyzji o wyra¿eniu zgody na zamierzone uwolnienie
GMO zosta³ wyeliminowany? Czy s¹ ju¿ prowadzone kontrole wykonania tych decyzji? Jeœli tak, to ile by-
³o takich kontroli. Czy pan minister mo¿e zapewniæ, ¿e istnieje ju¿ skuteczny system zabezpieczeñ przed
niekontrolowanym uwolnieniem GMO do œrodowiska?

15. NIK stwierdzi³a, ¿e „pomimo obowi¹zku wynikaj¹cego z art. 15 ust. 8 ugmo minister œrodowiska nie
og³osi³ w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzêdowym wykazu laboratoriów referencyjnych, a tak¿e in-
nych laboratoriów wykonuj¹cych zadania z zakresu kontroli GMO, z wyszczególnieniem zakresu badañ
wykonywanych przez te laboratoria”.

Czy wykaz laboratoriów referencyjnych, wykonuj¹cych zadania z zakresu kontroli GMO, zosta³ ju¿
sporz¹dzony i og³oszony, a jeœli nie, to kiedy to nast¹pi?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie kwestii podniesionych w naszym oœwiadczeniu.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej.

Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe powsta³y w 1997 r. i obecnie jest ich trzydzieœci szeœæ. Mieszcz¹
siê g³ównie w miastach, które utraci³y status stolic wojewódzkich. Obecnie kszta³c¹ dziewiêædziesi¹t trzy
tysi¹ce dziewiêæset szeœæ osób. S¹ to uczelnie prowadz¹ce studia pierwszego lub drugiego stopnia lub je-
dnolite studia magisterskie.

Ostatnio docieraj¹ do mnie sygna³y wyra¿aj¹ce sprzeciw wobec proponowanych zmian ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 r. W stanowisku Konfederacji
Rektorów Publicznych Szkó³ Zawodowych KRePSZ, przyjêtym podczas roboczej narady w dniu 13 stycz-
nia 2010 r. w Warszawie, uczestnicy wyra¿aj¹ g³êbokie zaniepokojenie senackim projektem ustawy, po-
niewa¿ godzi on w autonomiê szkó³ wy¿szych, gwarantowan¹ przez art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, jedno-
czeœnie prowadzi do upolitycznienia uczelni.

Proponowane zmiany, zak³adaj¹ce, ¿e w organach publicznych wy¿szych szkó³ zawodowych, takich
jak senat czy kolegium elektorów, oprócz nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz in-
nych pracowników danej uczelni zasiadaliby przedstawiciele samorz¹du wojewódzkiego, zdecydowanie
id¹ w kierunku redukcji reprezentacji spo³ecznoœci akademickiej, a to mo¿e byæ rozumiane jako kontrola
samorz¹du nad wyborem w³adz uczelni. Dotychczas minister w³aœciwy do spraw szkolnictwa wy¿szego
nie potrzebowa³ swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, ich obecnoœæ w tych organach przeczy
autonomii uczelni.

Przyk³adem próby ingerencji w autonomiê publicznych wy¿szych szkó³ zawodowych jest zmieniona
procedura powo³ywania kanclerza, która bêdzie polegaæ na tym, ¿e kanclerz zostanie wybrany przez za-
rz¹d województwa po zasiêgniêciu opinii senatu i rektora. Tak wiêc kanclerz stanie siê osob¹, która jest
przedstawicielem zarz¹du województwa. Jest to sprzeczne zarówno z duchem ca³ej ustawy o szkolnictwie
wy¿szym, jak i z pozosta³ymi zapisami tego artyku³u. Rola kanclerza na uczelni stanie siê co najmniej
dwuznaczna – przecie¿ w dalszym ci¹gu odpowiada przed rektorem, a nie przed zarz¹dem województwa!
Ponadto propozycja ta kryje w sobie zarzewie przysz³ego konfliktu rektora z kanclerzem, co w znacz¹cy
sposób os³abia, a nie wzmacnia pozycjê na uczelni tego ostatniego. To rozwi¹zanie mo¿e rodziæ w¹tpli-
woœæ co do poszanowania idei autonomii uczelni.

Zgodnie z przekazan¹ opini¹ rektorów wprowadzone zmiany narusz¹ zasadê równoœci uczelni prowa-
dz¹cych studia wy¿sze na tym samym poziomie kszta³cenia, zarówno w wymiarze krajowym, jak i euro-
pejskim, oraz spójnoœæ systemu szkolnictwa wy¿szego w Polsce. Jednoczeœnie rozwi¹zania takie ograni-
cz¹ samodzielnoœæ finansow¹ zarz¹dzanych dotychczas efektywnie uczelni i spowoduj¹ rozmycie odpo-
wiedzialnoœci za prawid³owe funkcjonowanie uczelni miêdzy organy uczelni, jednostkê samorz¹du tery-
torialnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, wywr¹ tak¿e bezpoœrednie, negatywne skut-
ki finansowe dla uczelni i bud¿etu pañstwa, wynikaj¹ce z koniecznoœci zatrudnienia w ka¿dym urzêdzie
marsza³kowskim dodatkowych wykwalifikowanych osób. A to zwiêkszy wydatki na szeroko pojête szkol-
nictwo wy¿sze i obci¹¿y dodatkowo bud¿et pañstwa lub odpowiednio bud¿et samorz¹du terytorialnego.
Skutkiem tego bêdzie zmniejszenie œrodków finansowych przyznawanych poszczególnym uczelniom.

W³¹czenie uczelni w struktury samorz¹du terytorialnego, nieprzygotowanego merytorycznie i kadro-
wo do wspó³zarz¹dzania i podejmowania w³aœciwych decyzji w zakresie szkolnictwa wy¿szego, przyczyni
siê do utraty presti¿u uczelni, które bêd¹ postrzegane jako uczelnie drugiej kategorii. To spowoduje nie
tylko zmniejszenie zainteresowania, ale w ogóle jego brak ze strony kandydatów, a w konsekwencji likwi-
dacjê tych uczelni.

Zmiany w zakresie strukturalnym polegaj¹ na przekszta³ceniu tych szkó³ z pañstwowych osób praw-
nych w samorz¹dowe osoby prawne. Uzyskanie przez organy samorz¹dowe województwa wiêkszej samo-
dzielnoœci w zakresie decyzji podejmowanych w przedmiocie dzia³alnoœci tych uczelni oraz zmieniony sy-
stem finansowania tych szkó³ – nie, jak dotychczas z bud¿etu pañstwa, ale ze œrodków samorz¹du teryto-
rialnego – niew¹tpliwie zburzy dotychczasowy porz¹dek i wprowadzi rewolucyjne zmiany w zakresie fun-
kcjonowania uczelni wy¿szych.

Raz jeszcze trzeba zwróciæ uwagê na fakt, ¿e proponowane rozwi¹zania zosta³y mocno skrytykowane
pod wzglêdem merytorycznym przez œrodowiska publicznych wy¿szych szkó³ zawodowych. Oznacza to,
¿e „strukturalne powi¹zanie pañstwowych wy¿szych szkó³ z samorz¹dem województwa” mo¿e byæ przyjê-
te z zadowoleniem przez niektóre samorz¹dy – choæ bêdzie to dla nich obci¹¿enie pod wzglêdem finanso-
wym i merytorycznym – ale na pewno nie przez pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe, które oceniaj¹ to roz-
wi¹zanie jako niedobr¹ prognozê przysz³ej wspó³pracy.
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Trudno zrozumieæ równie¿ to, ¿e przed z³o¿eniem projektu nie próbowano nawi¹zaæ kontaktu z dobrze
dzia³aj¹c¹ KRePSZ, utworzon¹ z KRASP.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym zapytaniem.
Czy ministerstwo popiera zmiany proponowane w senackim projekcie oraz czy w pe³nym zakresie zo-

sta³y przeanalizowane negatywne skutki – nie wy³¹czaj¹c likwidacji takich jednostek wskutek braku za-
interesowania m³odzie¿y nauk¹ w szko³ach nieposiadaj¹cych samodzielnego statusu – które mog¹ wy-
st¹piæ, jeœli chodzi o szkolnictwo wy¿sze, po wprowadzeniu tych zmian?

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Proszê o udzielenie mi informacji, na jakim etapie s¹ prace dotycz¹ce nowelizacji ustawy o izbach rol-
niczych.

Ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wymaga szybkiej nowelizacji, bowiem dzia³al-
noœæ izb rolniczych na mocy tej ustawy jest znacznie ograniczona.

Geneza samorz¹du rolniczego siêga II po³owy XIX wieku. Przed wojn¹ organ ten mia³ bardzo szeroki za-
kres swego dzia³ania. W 1946 r. samorz¹d rolniczy zosta³ zlikwidowany i dopiero na mocy ustawy
z 14 grudnia 1995 r. go reaktywowano. Ustawa ta stworzy³a podstawy prawne do przeprowadzenia demo-
kratycznych wyborów i wy³onienia organów rolniczego samorz¹du zawodowego. Nowelizacja w 2010 r.
przynios³a rozszerzenie zakresu kompetencji oraz zmiany w jego strukturze organizacyjnej. Dotychcza-
sowa dzia³alnoœæ samorz¹dów rolniczych wnios³a wiele, jeœli chodzi o rozwój polskich wsi. Jednak¿e
ustawa o izbach rolniczych daje ma³o kompetencji izbom w zakresie decydowania o kszta³cie przysz³oœci
rolnictwa.

Obecnie samorz¹d, mimo obligatoryjnego cz³onkostwa rolników i mieszkañców wsi, nie ma istotnego
wp³ywu na politykê roln¹. Izby nie posiadaj¹ kompetencji w³adczych, a s¹ jedynie uprawnione do wydawania
opinii i zg³aszania wniosków. Sytuacja taka powinna ulec zmianie, gdy¿ podmioty te jako najbardziej zainte-
resowane sprawami rolnictwa i wsi nie maj¹ obecnie prawa do podejmowania decyzji w tej materii.

W krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja, Niemcy czy Austria, rolnicy, którzy aktywnie dzia³a-
j¹ w samorz¹dach, maj¹ ogromny wp³yw na rozwój wsi i rolnictwa, bowiem wiele decyzji nie mo¿e byæ pod-
jêtych bez akceptacji izb rolniczych. Ponadto tamtejsze samorz¹dy oprócz reprezentowania i obrony intere-
sów zawodowych rolników realizuj¹ bardzo wiele istotnych zadañ, których nie realizuj¹ polskie izby. Te-
raz, kiedy jesteœmy w Unii Europejskiej, dostosowanie prawa jest koniecznoœci¹, bowiem wymaga tego
nie tylko doœwiadczenie, ale równie¿ dostosowanie naszego prawa do wzorców panuj¹cych w krajach
cz³onkowskich Unii.

Przede wszystkim nowe rozwi¹zania, na wzór zachodnioeuropejski, powinny zapewniæ izbom skutecz-
ne dzia³anie i zagwarantowaæ wp³yw na kszta³towanie polityki rolnej pañstwa. Izby rolnicze powinny po-
siadaæ takie kompetencje oraz instrumenty finansowe i rzeczowe, które pozwol¹ im na wykonywanie
ustawowych zadañ w sposób rzetelny oraz przede wszystkim umo¿liwi¹ im realny wp³yw na decyzje pode-
jmowane w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy ministerstwo zamierza w najbli¿szym czasie wprowadziæ zmiany w ustawie o izbach rolniczych?

Na jakim etapie s¹ ewentualne prace nad zmianami w tej ustawie?

Stanis³aw Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Proszê o udzielenie mi informacji, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje wspomóc w przysz³oœci
lecznictwo uzdrowiskowe dzieciêce w uzdrowisku w Rymanowie Zdroju.

Uzdrowisko w Rymanowie Zdroju, znane w ca³ym kraju, po³o¿one jest na terenie górskim, wœród lasów
mieszanych z przewag¹ jod³y, a wystêpuj¹ce tu wody mineralne chlorkowe, jodkowo-bromkowe z zawar-
toœci¹ CO2, borowina i korzystny mikroklimat z cechami klimatu górskiego i zarazem morskiego sprzyja-
j¹ osobom cierpi¹cym na choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby uk³adu pokarmowego,
choroby dzieciêce. Uzdrowiska dzieciêce powsta³y tutaj ju¿ w drugiej po³owie XIX wieku.

Obecnie zg³aszaj¹ siê do mnie pracownicy administracji, wychowawcy, dyrekcja Zespo³u Szkó³ Spec-
jalnych, a tak¿e spo³ecznoœæ Rymanowa Zdroju z proœb¹ o interwencjê, bowiem dzia³alnoœæ uzdrowiska
zamiera. Znajduj¹ce siê tutaj dzieciêce sanatoria s¹ puste, coraz mniej dzieci przyje¿d¿a do Rymanowa
Zdroju po zdrowie, mimo i¿ w rzeczywistoœci coraz wiêcej dzieci i m³odzie¿y zmaga siê z d³ugotrwa³ymi
problemami zdrowotnymi i potrzebowa³oby leczenia uzdrowiskowego.

Problem ten wynika przede wszystkim z niedostatecznego finansowania leczenia uzdrowiskowego
oraz trudnoœci w uzyskaniu dostêpnoœci do lecznictwa uzdrowiskowego. We wczeœniejszych latach wielu
ma³ych pacjentów skorzysta³o z lecznictwa uzdrowiskowego. Tak¿e szko³a sanatoryjna przez ca³e dzie-
siêciolecia prowadzi³a skuteczn¹ i ze wszech miar potrzebn¹ dzia³alnoœæ wychowawcz¹ i dydaktyczn¹ na
rzecz m³odego pokolenia. Obecnie przygotowane do tego celu obiekty nie s¹ w pe³ni wykorzystane, a po-
trzebuj¹cych dzieci jest mnóstwo. Taka sytuacja powoduje, ¿e marnowany jest potencja³ zawodowy oraz
niweczony jest dorobek kilku pokoleñ ludzi, którzy stworzyli dzieciêce uzdrowisko. Baza lokalowa obiek-
tów nie jest wykorzystywana. Zdaniem interweniuj¹cych, nasz kraj powinien zapewniæ mo¿liwoœæ sko-
rzystania z leczenia uzdrowiskowego tym dzieciom, które potrzebuj¹ takiego leczenia. Przynajmniej dwu-
stu kuracjuszy miesiêcznie powinno mieæ do niego dostêp, bo przecie¿ œrodki przeznaczone na profilakty-
kê chorób dzieci niew¹tpliwie przynios¹ efekt w postaci mniejszej liczby chorych dzieci, a zatem mniej
œrodków trzeba bêdzie przeznaczyæ na kosztowne leczenie w szpitalach.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy ministerstwo zamierza w najbli¿szym czasie wspomóc finansowo – w ramach programów wspiera-

nia profilaktyki zdrowotnej – uzdrowiska dzieciêce znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji?
Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo w celu wspierania profilaktyki uzdrowiskowej oraz u³at-

wienia dzieciom dostêpu do leczenia w uzdrowiskach?

Stanis³aw Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 48. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie niewyra¿enia zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej
senatora Krzysztofa Piesiewicza

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 105 ust. 2 w zwi¹zku z art. 108 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz art. 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i sena-
tora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z póŸn. zm.1)), nie wyra¿a zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzial-
noœci karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza za czyny okreœlone w z³o¿onym za poœrednictwem Prokura-
tora Generalnego wniosku Prokuratury Okrêgowej Warszawa - Praga z dnia 27 listopada 2009 r.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. 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 oraz z 2009 r. Nr 144, poz. 1177 i Nr 178, poz. 1375.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów
realizuj¹cych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz niektó-
rych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 3 skreœla siê lit. c,
b) w pkt 16 po wyrazach „w art. 18” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. b oraz

dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) w pkt 1 w lit. b na koñcu dodaje siê przecinek oraz dodaje siê lit. c w brzmieniu:
„c) dostêpu do zasobów informacji osobom niepe³nosprawnym”,”;

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. d, w pkt 14 wyraz „dysponentem” zastêpuje siê wyrazem „u¿ytkownikiem”;
3) w art. 1 w pkt 3 w lit. d, w pkt 15 w lit. b skreœla siê wyraz „datê”;
4) w art. 1 w pkt 9 w lit. d, w ust. 4a wyrazy „eksperta zewnêtrznego” zastêpuje siê wyrazami „ekspertów

zewnêtrznych”;
5) w art. 1 w pkt 10, w art. 12a po ust. 1 dodaje siê ust.... w brzmieniu:

„... Strategia przyjmowana jest w drodze uchwa³y przez Radê Ministrów.”;
6) w art. 1 w pkt 13, w ust. 2 wyrazy „powinny byæ” zastêpuje siê wyrazem „s¹”;
7) w art. 1 w pkt 15, w art. 17 w ust. 8 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „, na zaproszenie ministra

w³aœciwego do spraw informatyzacji,”;
8) w art. 1 w pkt 15, w art. 17 w ust. 17 skreœla siê wyrazy „przez okres trwania kadencji Rady”;
9) w art. 1 w pkt 18, w art. 19b w ust. 5 wyrazy „ust. 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3”;

10) w art. 1 w pkt 20, w art. 20a w ust. 1 po wyrazach „kwalifikowanego certyfikatu” dodaje siê wyrazy
„przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 wrzeœnia 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póŸn. zm.),”;

11) w art. 1 w pkt 20, w art. 20a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zasady potwierdzania, przed³u¿ania wa¿noœci, wykorzystania i uniewa¿niania profilu zaufanego

ePUAP, w tym:
a) podmioty upowa¿nione do potwierdzania, przed³u¿ania i uniewa¿niania profilu zaufanego

ePUAP,
b) okres wa¿noœci profilu zaufanego ePUAP,
c) zawartoœæ profilu zaufanego ePUAP,
d) przypadki, w których nie dokonuje siê potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP,
e) przypadki, w których profil zaufany ePUAP traci wa¿noœæ,
f) warunki sk³adania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
g) warunki przechowywania oraz archiwizowania dokumentów i danych bezpoœrednio zwi¹za-

nych z potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
h) wzory wniosku o potwierdzenie, przed³u¿enie i uniewa¿nienie profilu zaufanego ePUAP”;

12) w art. 1 w pkt 22 wyrazy „art. 14 w ust. 1 w pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 14 w pkt 2”;
13) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w art. 391:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dorêczenie nastêpuje za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ (Dz. U.
Nr 144, poz. 1204, z póŸn. zm.), je¿eli strona lub inny uczestnik postêpowania:
1) wyst¹pi³ do organu administracji publicznej o dorêczenie albo
2) wyrazi³ zgodê na dorêczenie mu pism za pomoc¹ tych œrodków.”,

b) uchyla siê § 2;”;
14) w art. 2 w pkt 13, w § 1 w pkt 2 w lit. b wyrazy „mo¿e mieæ” zastêpuje siê wyrazem „ma”;
15) w art. 3:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „w art. 6” zastêpuje siê wyrazami „wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany”,
b) przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) tytu³ rozdzia³u 2 otrzymuje brzmienie:
„Postêpowanie z materia³ami archiwalnymi i inn¹ dokumentacj¹”;”,



c) w pkt 1 w zdaniu wstêpnym przed wyrazami „ust. 2” dodaje siê wyrazy „w art. 6:” oraz pozosta³¹
treœæ oznacza siê jako lit. a,

d) pkt 2 oznacza siê jako lit. b;
16) w art. 6 w pkt 1, w pkt 13 wyrazy „w przepisach” zastêpuje siê wyrazami „w art. 3 pkt 2”;
17) w art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w art. 144a:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dorêczenie pism, z wyj¹tkiem zaœwiadczeñ, nastêpuje za pomoc¹ œrodków komunikacji
elektronicznej, je¿eli strona wnosi o zastosowanie takiego sposobu dorêczania albo wyra¿a
na to zgodê.”,

b) uchyla siê § 2;”;
18) w art. 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w art. 152 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W przypadku dorêczenia pisma za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej, dorêczenie

jest skuteczne, je¿eli w terminie 7 dni od dnia wys³ania pisma organ podatkowy otrzyma w for-
mie elektronicznej potwierdzenie dorêczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwier-
dzenia organ podatkowy dorêcza pismo w sposób okreœlony w art. 144.”;”;

19) w art. 6 w pkt 15, w § 1 w pkt 3 wyrazy „mo¿e mieæ” zastêpuje siê wyrazem „ma”;
20) w art. 10 skreœla siê pkt 2;
21) w art. 14 skreœla siê pkt 2;
22) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem art. 3, art. 4,
art. 7, art. 8 i art. 10, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o informatyzacji
dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej
22 poprawki.

Zmiana wprowadzana do definicji „minimalnych wymagañ dla systemów teleinformatycznych” spro-
wadza siê do dodania wyrazów „tak¿e osobom niepe³nosprawnym”. Zdaniem Senatu dotychczasowa defi-
nicja wyczerpuje wszystkie elementy zakresu „minimalnych wymagañ dla systemów teleinformatycz-
nych”. Nie kwestionuj¹c oczywistej potrzeby zapewnienia dostêpu do zasobów informacji osobom nie-
pe³nosprawnym nale¿y zaznaczyæ, ¿e ze wzglêdów poprawnoœci legislacyjnej nie ma potrzeby udzielenia
tej gwarancji przez ustawodawcê akurat w definicji pojêcia minimalnych wymagañ. Uszczegó³owienie
minimalnych wymagañ nastêpuje w rozporz¹dzeniu wydanym na podstawie art. 18 ustawy o informaty-
zacji. Wobec czego dodano do wytycznych upowa¿nienia, dyrektywy zapewnienia dostêpu do zasobów in-
formacji osobom niepe³nosprawnym, przy jednoczesnej rezygnacji z nowelizacji art. 3 pkt 9 ustawy (po-
prawka nr 1).

Poprawka nr 2 ujednolica terminologiê ustawy. Ustawa ilekroæ okreœla podmiot korzystaj¹cy z konta
ePUAP pos³uguje siê wyrazem „u¿ytkownik”, a nie „dysponent”.

Przepis art. 3 pkt 15 stanowi, ¿e podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP ma zawieraæ „datê
czas wykonania podpisu”. Senat uzna³, ¿e jest to oczywista omy³ka pisarska i skreœli³ z brzmienia przepi-
su wyraz „datê” (poprawka nr 3).

Poprawka nr 4 usuwa b³¹d jêzykowy (wyraz „ich” odnosi siê do eksperta zewnêtrznego) i jednoznacznie
przes¹dza o mo¿liwoœci zasiêgniêcia opinii wiêcej ni¿ jednego eksperta.

Na podstawie art. 12a ust. 1 g³ówne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy spo³eczeñstwa informa-
cyjnego okreœla Strategia. Poniewa¿ Plan Informatyzacji Pañstwa przyjmuje Rada Ministrów w drodze
rozporz¹dzenia, Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e równie¿ Strategia powinna zostaæ uchwalona przez ten
sam organ (poprawka nr 5).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 6 Senat wprowadzi³ zmianê redakcyjn¹ jednoznacznie wskazuj¹c¹ na obo-
wi¹zek udostêpniania danych za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej.

Senat uzna³, ¿e prawo do rekomendowania kandydatów na cz³onków Rady Informatyzacji powinno
wynikaæ wprost z ustawy i nie mo¿e byæ uzale¿nione od zaproszenia ministra w³aœciwego do spraw infor-
matyzacji (poprawka nr 7).

Poprawka nr 8 poprawia czytelnoœæ przepisu. Jednoznacznie przes¹dza o wysokoœci wynagrodzenia
cz³onka Rady Informatyzacji za jedno posiedzenie, a nie za okres trwania kadencji.

Poprawka nr 9 koryguje b³êdne odes³anie zawarte w art. 19b ust. 5. Odes³anie to bez w¹tpienia dotyczy
obowi¹zku okreœlonego w ust. 3, gdy¿ w przepisie ust. 2 nie jest okreœlony ¿aden obowi¹zek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 10 Senat zmieni³ redakcjê art. 20a ust. 1 w sposób jednoznacznie wskazuj¹cy na
zastosowaniekwalifikowanegocertyfikatu, októrymmowawprzepisachustawyopodpisie elektronicznym.

W poprawce nr 11 Senat precyzuje zakres spraw przekazanych przez ustawê do uregulowania rozpo-
rz¹dzeniem poprzez precyzyjne wskazanie, jakie elementy profilu zaufanego ePUAP powinny zostaæ
okreœlone w rozporz¹dzeniu.

Senat zmieni³ redakcjê przepisu art. 1 pkt 22 poprzez prawid³owe wprowadzenie zmian do ustawy.
Przepis art. 14 ustawy o informatyzacji w obecnym brzmieniu nie jest podzielony na ustêpy. Dokonuj¹c
zmiany nale¿a³o odnieœæ siê do obowi¹zuj¹cego brzmienia przepisu (poprawka nr 12).

Poprawki nr 13 i 17 zmieniaj¹ redakcjê art. 2 pkt 2 i art. 6 pkt 6 w celu prawid³owego wprowadzenia
zmian do ustawy. Uchylenie przepisów musi byæ wyraŸne, tak by ich interpretator mo¿liwie ³atwo móg³ to
stwierdziæ.

Zdaniem Senatu ¿¹danie od strony zaœwiadczenia jest uzasadnione tylko wtedy, gdy organ nie ma do-
stêpu do odpowiednich rejestrów posiadanych przez inne podmioty publiczne. Brak mo¿liwoœci dostêpu
do rejestru jest przes³ank¹ zbyt daleko id¹c¹ (poprawki nr 14 i 19).

Rozdzia³ 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673,
z póŸn. zm.) nosi tytu³ „Postêpowanie z materia³ami archiwalnymi”. Poniewa¿ w rozdziale tym s¹ zawarte
normy odnosz¹ce siê równie¿ do dokumentów innych ni¿ materia³y archiwalne, Senat nada³ mu tytu³
„Postêpowanie z materia³ami archiwalnymi i inn¹ dokumentacj¹” (poprawka nr 15).

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 16 jednoznacznie wskazuje na przepis, do którego nastêpuje odes³anie.
Dla skutecznoœci dorêczenia pisma na podstawie przepisów ordynacji podatkowej konieczne jest po-

twierdzenie w terminie 2 dni otrzymania pisma. Senat uzna³, ¿e termin ten jest zbyt krótki i uniemo¿liwia
prawid³owe korzystanie z mo¿liwoœci dorêczania pism w formie elektronicznej. Dlatego przed³u¿ono
okres oczekiwania na potwierdzenie do 7 dni (poprawka nr 18).

Nowelizacja w art. 14 ust. 2 utrzymuje czasowo w mocy rozporz¹dzenia wydane na podstawie:
1)art. 39a ustawy o samorz¹dzie gminnym (art. 4 noweli);
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2)art. 46 ust. 4 ustawy o samorz¹dzie województwa (art. 7 noweli);
3)art. 39 ustawy o samorz¹dzie powiatowym (art. 8 noweli);
4)art. 21 ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie (art. 10 pkt 1 noweli)
– do czasu wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia wydanego na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach (art. 3 noweli) nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 31 grudnia 2010 r.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dotychczas nie zosta³o wydane rozporz¹dzenie na podstawie art. 21 ustawy o wo-

jewodzie i administracji rz¹dowej w województwie. Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy wykonawcze w tym
zakresie zosta³y czasowo utrzymane w mocy na podstawie przepisu przejœciowego ustawy uchylaj¹cej
ustawê z dnia czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej w województwie - nie póŸniej jednak ni¿ do dnia 2
kwietnia 2010 r. (art. 81 ustawy o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie utrzymuj¹cy
w mocy rozporz¹dzenie wydane na podstawie art. 38 uchylanej ustawy).

Przepis art. 14 pkt 2 w zakresie utrzymania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21
jest wiêc bezprzedmiotowy. Nie ma rozporz¹dzenia wydanego na podstawie art. 21, a czasowo utrzymane
w mocy rozporz¹dzenie z art. 38 straci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem 2 kwietnia 2010 r.

Utracie mocy obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia nie zapobiegnie te¿ zmiana art. 81 ustawy o wojewodzie
i administracji rz¹dowej w województwie (art. 10 pkt 2 noweli). Realny termin wejœcia w ¿ycie ustawy (tak-
¿e zmian dokonywanych art. 10 noweli) przypadnie bowiem po 2 kwietnia 2010 r.

W tym miejscu nale¿y wskazaæ na niedopuszczalnoœæ zabiegów legislacyjnych polegaj¹cych na noweli-
zowaniu przepisów przejœciowych, w szczególnoœci przepisów utrzymuj¹cych czasowo w mocy dotych-
czasowe rozporz¹dzenia. Zgodnie z § 33 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej rozwi¹zanie utrzymuj¹ce
w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze stosuje siê tylko w ustawie uchylaj¹cej albo ustawie zmie-
niaj¹cej ustawê, na podstawie której zosta³ wydany dotychczasowy akt wykonawczy. Rozwi¹zania tego
nie stosuje siê w kolejnych ustawach, które uchylaj¹ albo zmieniaj¹ ustawê uchylaj¹c¹ albo ustawê
zmieniaj¹c¹, zachowanie w mocy aktów wykonawczych do uchylanej ustawy jest bowiem rozwi¹zaniem
wyj¹tkowym. Stanowczy zakaz powtarzania tego rodzaju rozstrzygniêæ potwierdza te¿ komentarz do Za-
sad techniki prawodawczej.

Najw³aœciwszym rozwi¹zaniem jest wydanie - do dnia wejœcia w ¿ycie ustawy - jednego rozporz¹dzenia
na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i unikniêcie tym sa-
mym wszystkich k³opotów intertemporalnych zwi¹zanych z obowi¹zywaniem „fragmentarycznych” roz-
porz¹dzeñ. W obliczu uzasadnienia do projektu ustawy rozwi¹zanie to wydaje siê jednak nierealne.

Poprawki Senatu opieraj¹ siê na za³o¿eniu, ¿e wol¹ ustawodawcy jest pozostawienie w mocy dotych-
czasowych rozporz¹dzeñ do dnia 31 grudnia 2010 r. (po analizie przepisów przejœciowych oraz uzasa-
dnienia do projektu ustawy). Wobec czego wystarczaj¹cym jest „odroczenie” wejœcia w ¿ycie przepisów
zawieraj¹cych now¹ koncepcjê „jednego rozporz¹dzenia” do dnia 1 stycznia 2011 r., co w praktyce dopro-
wadzi do tych samych skutków, co ich wczeœniejsze wejœcie w ¿ycie i jednoczesne czasowe utrzymanie
w mocy „fragmentarycznych” przepisów wykonawczych. Jedynym rozporz¹dzeniem, które bêdzie musia-
³o byæ wydane przed 2 kwietnia 2010 r. bêdzie rozporz¹dzenie oparte na art. 21 ustawy o wojewodzie i ad-
ministracji rz¹dowej w województwie. W tym wypadku nie ma innej poprawnej legislacyjnie metody
„przed³u¿enia” obowi¹zywania dotychczasowego rozporz¹dzenia i unikniêcia luki w prawie. Powy¿sze
uzasadnia poprawki nr 20, 21 i 22.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej

i ustawy o ochronie danych osobowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie
Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 3 w lit. j, w pkt 17 skreœla siê wyrazy „w szczególnoœci”;
2) w art. 1 w pkt 6, w ust. 2 wyrazy „art. 4 ust. 1 pkt 9” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 7 lit. a, b oraz f”;
3) w art. 1 w pkt 6:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 1 i 2” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 - 3”,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:

„3. Uprawnienie do wgl¹du do danych SIS przys³uguje organom okreœlonym w ust. 1 pkt 9 i ust. 2
wy³¹cznie w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zku rejestracji pojazdów okreœlonego w art. 73
i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z póŸn. zm.) w celu sprawdzenia, czy zg³oszone do rejestracji pojazdy nie zosta³y skra-
dzione, przyw³aszczone lub utracone w inny sposób.”;

4) w art. 1 w pkt 8, w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zapewnienia usuwania danych VIS po up³ywie okresu, na który dane te zosta³y przez dany organ

wprowadzone;”;
5) w art. 1 w pkt 8, w art. 5 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) rozpatrzenia wniosków Pañstw Cz³onkowskich o dokonanie zmiany lub usuniêcia danych VIS
wprowadzonych przez dany organ oraz powiadomienia Pañstw Cz³onkowskich o koniecznoœci do-
konania zmiany lub usuniêcia danych VIS wprowadzonych przez te Pañstwa Cz³onkowskie.”;

6) w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w art. 6:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„Bezpoœredni dostêp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy

System Informatyczny (KSI) umo¿liwiaj¹cy wgl¹d do danych VIS w celu:”,
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpatrzenia z³o¿onych wniosków wizowych oraz podjêcia decyzji dotycz¹cych tych wnios-
ków, jak równie¿ decyzji o uniewa¿nieniu, przed³u¿eniu lub skróceniu okresu wa¿noœci wi-
zy, przys³uguje Stra¿y Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi w³aœciwemu do
spraw zagranicznych, Szefowi Urzêdu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;”,

c) w pkt 2:
– wyrazy „w celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w” zastêpuje siê wyrazami

„przeprowadzenia konsultacji miedzy centralnymi organami wizowymi w sprawie wnios-
ków wizowych zgodnie z”,

– po wyrazach „Konwencji Wykonawczej” dodaje siê wyrazy „z dnia 19 czerwca 1990 r. do Uk³a-
du z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. miêdzy Rz¹dami Pañstw Unii Gospodarczej Bene-
luksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego
znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19,
z póŸn. zm.), zwanej dalej „Konwencj¹ Wykonawcz¹””,

d) pkt 3 - 7 otrzymuj¹ brzmienie:
„3) sporz¹dzania sprawozdañ i statystyk, przys³uguje Stra¿y Granicznej, konsulowi, wojewo-

dzie, ministrowi w³aœciwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzêdu do Spraw Cudzo-
ziemców lub Policji;

4) sprawdzania na przejœciach granicznych to¿samoœci posiadacza wizy, autentycznoœci wizy
lub spe³niania warunków wjazdu na terytorium Pañstw Cz³onkowskich zgodnie z art. 5
rozporz¹dzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiaj¹cego wspólnotowy kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), przys³uguje Stra¿y
Granicznej i S³u¿bie Celnej;



5) sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to¿samoœci posiadacza wizy, autenty-
cznoœci wizy lub spe³niania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Pañstw Cz³onkow-
skich, przys³uguje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi powiatowemu
(miejskiemu) Policji, komendantowi oddzia³u Stra¿y Granicznej lub komendantowi pla-
cówki Stra¿y Granicznej, S³u¿bie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzêdu do Spraw Cudzo-
ziemców;

6) zidentyfikowania osoby, która nie spe³nia lub przesta³a spe³niaæ warunki wjazdu lub pobytu
na terytorium Pañstw Cz³onkowskich, przys³uguje Stra¿y Granicznej, Policji, S³u¿bie Cel-
nej, wojewodzie lub Szefowi Urzêdu do Spraw Cudzoziemców;

7) okreœlania Pañstwa Cz³onkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie
statusu uchodŸcy zgodnie z art. 9 i 21 rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lu-
tego 2003 r. ustanawiaj¹cego kryteria i mechanizmy okreœlania Pañstwa Cz³onkowskiego,
które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl z³o¿onego w jednym z Pañstw
Cz³onkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109), przys³uguje Szefowi Urzêdu
do Spraw Cudzoziemców;”,

e) dodaje siê pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodŸcy przys³uguje Szefowi Urzêdu do Spraw

Cudzoziemców lub Radzie do Spraw UchodŸców;
9) realizacji obowi¹zku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporz¹dzenia (WE) nr 767/2008 Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyj-
nego (VIS) oraz wymiany danych pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi na temat wiz krótko-
terminowych (rozporz¹dzenie w sprawie VIS), przys³uguje konsulowi lub wojewodzie.”;”;

7) w art. 1 w pkt 13 w lit a, w pkt 7 wyrazy „Jednostk¹ Narodow¹” zastêpuje siê wyrazami „jednostk¹ kra-
jow¹”;

8) w art. 1:
a) w pkt 17 wyrazy „art. 7, 8, 10, 15–21, 24–30, 33–35, 37, 43 i 44” zastêpuje siê wyrazami „art. 7,

art. 8, art. 10, art. 15–20, art. 21 ust. 1, art. 24–26, art. 27 ust. 1 pkt 1, 3–5, 8–11 i 14, art. 28–30,
art. 33, art. 35 ust. 2, art. 37, art. 43 i art. 44”,

b) w pkt 18 wyrazy „art. 14, 16, 27 i 46” zastêpuje siê wyrazami „art. 14, art. 16, art. 27 i art. 46”,
c) w pkt 19 wyrazy „art. 23 i 35–37” zastêpuje siê wyrazami „art. 23, art. 36 i art. 37”;

9) w art. 3 po pkt 4 dodaje siê pkt... w brzmieniu:
„...) pkt 9 lit. c tiret drugie,”;

10) w art. 3 w pkt 5 wyrazy „14-16” zastêpuje siê wyrazami „14, 15”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o udziale Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy
o ochronie danych osobowych oraz uchwali³ do niej 10 poprawek.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowelizacji nowe brzmienie art. 2 pkt 17 ma na celu unikniêcie
w¹tpliwoœci interpretacyjnych zwi¹zanych z zakresem definicji wpisu poprzez jednoznaczne przes¹dze-
nie, ¿e wpisem jest wprowadzenie, zmiana lub usuniêcie danych (doprecyzowanie przepisu). Jednoczeœ-
nie u¿ycie przez ustawodawcê okreœlenia „w szczególnoœci” otwiera katalog czynnoœci, które mog¹ byæ
uznane za wpis. Wobec powy¿szego nasuwa³o siê pytanie, czy przepis w zaproponowanym brzmieniu od-
daje adekwatnie intencjê ustawodawcy. Senat uzna³, ¿e nie i uchwali³ poprawkê nr 1.

Poprawka nr 2 zmienia sposób sformu³owania odes³ania. Przepis, do którego ustawodawca odsy³a
znajduje siê w tym samym artykule, co przepis odsy³aj¹cy. Ponadto zgodnie z § 157 Zasad techniki pra-
wodawczej nie odsy³a siê do przepisów, które ju¿ zawieraj¹ odes³ania.

W zwi¹zku z tym, i¿ art. 4 ust. 1 po nowelizacji bêdzie sk³ada³ siê z 9 punktów koniecznym sta³o siê do-
konanie zmiany w ust. 3 tego artyku³u, który odsy³a³ do ust. 1 pkt 10 (poprawka nr 3).

Przepis art. 5 ust. 2 pkt 3 stanowi, ¿e okreœlone organy s¹ obowi¹zane do zapewnienia usuwania doko-
nanych przez dany organ wpisów danych VIS po up³ywie okresu, na który wpisy te zosta³y wprowadzone.
Tymczasem zgodnie z definicj¹ pojêcia „wpis”, zawart¹ w art. 2 pkt 17, wpisem jest czynnoœæ faktyczna
polegaj¹ca na wprowadzeniu, zmianie lub usuniêciu danych. Wobec powy¿szego zasadne jest, zdaniem
Senatu, nadanie nowego brzmienia art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy i uwzglêdnienie w zmienianym przepisie, i¿
wpis nie oznacza wprowadzonych danych (poprawka nr 4). Analogiczne argumenty Senat wzi¹³ pod uwa-
gê przy uchwalaniu poprawki nr 5.

Znowelizowany art. 6 pkt 2 odwo³uj¹c siê do Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Uk³a-
du z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. miêdzy Rz¹dami Pañstw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki
Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych
granicach pos³uguje siê skrótem „Konwencja Wykonawcza”. Skrót ten zosta³ wprowadzony do ustawy
w art. 2 pkt 5, który zostanie znowelizowany z dniem okreœlonym w decyzji Rady (zgodnie z art. 55 ust. 2
rozporz¹dzenia nr 1987/2006). Nowe brzmienie przepisu nie odwo³uje siê do Konwencji Wykonawczej.
Wobec powy¿szego z punktu widzenia poprawnoœci legislacyjnej aktu niezbêdne jest wprowadzenie do art.
6 pkt 2 ustawy pe³nego tytu³u Konwencji wraz z jej adresem publikacyjnym (poprawka nr 6). Zmiana ta po-
winna wejœæ w ¿ycie wraz ze zmian¹ nadaj¹c¹ nowe brzmienie art. 2 pkt 5 (poprawka nr 9). W celu wprowa-
dzenia korekty konieczne jest odst¹pienie od zasady nadawania ca³ego brzmienia nowelizowanym jedno-
stkom redakcyjnym i poprzestanie na „punktowym” wskazaniu zmian w art. 6 pkt 2.

Zmiana dokonywana art. 1 pkt 13 noweli uwzglêdnia nomenklaturê przyjêt¹ Konwencj¹ sporz¹dzon¹
na podstawie artyku³u K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzêdu
Policji (konwencja o Europolu). Akt ten zosta³ zast¹piony z dniem 1 stycznia 2010 r. decyzj¹ Rady
nr 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiaj¹c¹ Europejski Urz¹d Policji (Europol). Wobec
powy¿szego konieczna jest zmiana uwzglêdniaj¹ca now¹ terminologiê art. 8 decyzji (poprawka nr 7).

Poprawka nr 8 ma na celu prawid³owe wprowadzenie zmian do ustawy. Przepisy art. 21 ust. 2, art. 27
ust. 1 pkt 7, 12, 13 i 15, art. 34 i art. 35 ust. 1 nowelizowanej ustawy otrzymuj¹ nowe brzmienie w zmia-
nach wprowadzanych art. 1 pkt 11, 13, 14 i 15 nowelizacji, dlatego te¿ niecelowe jest powtórne dokony-
wanie zmian w tych przepisach zgodnie z dyspozycj¹ wynikaj¹c¹ z art. 1 pkt 17 i 19. Wobec powy¿szego
Senat wy³¹czy³ z katalogu przepisów zmienianych w art. 1 pkt 17 i 19 te, które zosta³y ju¿ odpowiednio
zmodyfikowane wczeœniejszymi przepisami zmieniaj¹cymi. Zmiana w zakresie art. 1 pkt 18 jest konsek-
wencj¹ zastosowania w art. 1 pkt 17 i 19, zgodnej z zasadami techniki prawodawczej, metody oznaczania
podstawowych jednostek redakcyjnych ustawy.

Poprawka nr 10 koreluje termin uchylenia przepisu art. 46 pkt 2 nowelizowanej ustawy z terminem
wejœcia w ¿ycie zmian art. 3 i art. 4 tej ustawy. Uznano, i¿ skoro art. 1 pkt 4 i 6 wejdzie w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia niecelowe jest okreœlenie innego terminu wejœcia w ¿ycie w odniesieniu do art. 1
pkt 16. Przepis ten jest bowiem zwi¹zany merytorycznie z art. 3 i 4 nowelizowanej ustawy. Okreœlenie in-
nego terminu wejœcia w ¿ycie art. 1 pkt 16 mog³oby w przysz³oœci budziæ w¹tpliwoœci interpretacyjne co
do terminu wejœcia w ¿ycie art. 3 ust. 1 pkt 6 i art. 4 ust. 1 pkt 6 zmienianej ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o komornikach s¹dowych i egzekucji, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 10 w lit. a po wyrazach „œwiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego” skreœla siê przecinek

oraz dodaje siê wyrazy „jak równie¿ wyp³acanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy”, a tak¿e skreœla siê wyrazy „wyp³acanych na podstawie przepisów o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,”;

2) w art. 1 w pkt 10 w lit. c:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 7 – 10” zastêpuje siê wyrazami „ust. 7 – 11”,
b) ust. 7 – 10 otrzymuj¹ brzmienie:

„7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komornik na wniosek d³u¿nika, a w przypadku,
o którym mowa w ust. 4, na wniosek wierzyciela, mo¿e obni¿yæ wysokoœæ op³at, o których mo-
wa w ust. 1 i 2.

8. Rozpoznaj¹c wniosek, o którym mowa w ust. 7, komornik uwzglêdnia nak³ad pracy zwi¹zany
z egzekucj¹ œwiadczenia lub sytuacjê maj¹tkow¹ wnioskodawcy oraz wysokoœæ jego dochodów.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, wnosi siê w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji
o œci¹gniêciu op³aty albo od dnia dorêczenia postanowienia, o którym mowa odpowiednio
w ust. 3 albo ust. 4.

10. Komornik rozpoznaje wniosek, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni.”,
c) dodaje siê ust. 11 w brzmieniu:

„11. W razie oddalenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, ponowny wniosek o obni¿enie op³aty,
oparty na tych samych okolicznoœciach, które stanowi³y uzasadnienie oddalonego wniosku,
podlega odrzuceniu.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o komornikach
s¹dowych i egzekucji i uchwali³ do niej 2 poprawki.

W art. 1 w pkt 10 w lit. a nowelizacji rozszerzony zosta³ okreœlony w art. 49 ust. 1 ustawy o komorni-
kach s¹dowych i egzekucji katalog wierzytelnoœci, przy egzekucji z których obowi¹zuje obni¿ona op³ata
stosunkowa (w wysokoœci 8% wartoœci wyegzekwowanego œwiadczenia). Obok dotychczasowych œwiad-
czeñ wyegzekwowanych z rachunku bankowego d³u¿nika lub wynagrodzenia za pracê d³u¿nika ustano-
wiono nowe kategorie wierzytelnoœci, takie jak: œwiadczenie z ubezpieczenia spo³ecznego, zasi³ek dla bez-
robotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium oraz dodatek szkoleniowy, stosuj¹c konstrukcjê wyli-
czenia szeregowego, w którym poszczególne elementy oddzielone zosta³y przecinkiem, a na koñcu u¿yto
spójnika koniunkcji „oraz”. Tak sformu³owany przepis mo¿e prowadziæ do interpretacji, i¿ zarówno do
dwóch dotychczasowych kategorii wierzytelnoœci jak i do nowowprowadzonych odnosiæ siê bêdzie zawar-
te w dalszej czêœci przepisu dookreœlenie „wyp³acanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy”. Maj¹c na wzglêdzie zapewnienie czytelnoœci przepisu z punktu widzenia ad-
resata normy prawnej oraz oddanie intencji ustawodawcy, Senat przyj¹³ poprawkê nr 1.

Poprawka nr 2 ma na celu zmianê zasad, wprowadzonej do ustawy o komornikach s¹dowych i egzeku-
cji, instytucji miarkowania wysokoœci op³at stosunkowych. Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e z wnioskiem
o obni¿enie op³aty stosunkowej d³u¿nik (a w okreœlonym przypadku wierzyciel) powinien wystêpowaæ
w pierwszej kolejnoœci do komornika, nie zaœ do s¹du. Dopiero odmowa komornika dokonania obni¿enia
op³aty, lub jej obni¿enie w stopniu niesatysfakcjonuj¹cym d³u¿nika, uprawnia³aby go do z³o¿enia do
s¹du skargi na czynnoœci komornika. Zdaniem Izby przyjêcie takiego rozwi¹zania pozwoli unikn¹æ sy-
tuacji, w której s¹dy zostan¹ „zalane” sprawami w przedmiocie obni¿enia op³aty stosunkowej pobieranej
przez komorników. Proponowany mechanizm poprzez poddanie decyzji komornika, w zakresie obni¿enia
op³aty, kontroli s¹du daje jednoczeœnie d³u¿nikowi gwarancjê ochrony jego interesów w drodze procedu-
ry s¹dowej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych
oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed
s¹dami administracyjnymi, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w § 1a wyrazy „piêcioletni¹ kadencjê” zastêpuje siê wyrazami „okres piêciu lat,

najwy¿ej na dwie kolejne kadencje”;
2) w art. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) uchyla siê art. 221;”,

b) po pkt 9 dodaje siê pkt... w brzmieniu:
„...) w art. 234 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Op³atê kancelaryjn¹ za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, dorêczonego na skutek ¿¹da-
nia zg³oszonego w terminie siedmiodniowym od og³oszenia orzeczenia, pobiera siê przy
zg³oszeniu wniosku o sporz¹dzenie uzasadnienia orzeczenia i jego dorêczenie. Je¿eli op³ata
nie zosta³a uiszczona, przewodnicz¹cy zarz¹dzi œci¹gniêcie jej od strony, która z³o¿y³a
wniosek. Przepisów art. 220 nie stosuje siê.”;”;

3) w art. 2 w pkt 13, w art. 285a w § 2 po wyrazie „administracyjnego,” dodaje siê wyrazy „je¿eli strony nie
skorzysta³y z przys³uguj¹cych im œrodków prawnych,”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. 1. Skarga o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia przys³uguje tak¿e

od orzeczeñ, które sta³y siê prawomocne od dnia 1 stycznia 2004 r., a przed dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszej ustawy.
2. Skargê, o której mowa w ust. 1, mo¿na wnieœæ w terminie dwóch lat od dnia wejœcia w ¿ycie ni-

niejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo o ustroju
s¹dów administracyjnych oraz ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi
i uchwali³ do niej 4 poprawki.

W art. 21 ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych ustawa dodaje § 1a wprowadzaj¹cy piê-
cioletni¹ kadencjê dla sprawowania funkcji prezesa i wiceprezesa s¹du w wojewódzkim s¹dzie admini-
stracyjnym. Brak jest ograniczenia powtórnego wyboru na kolejne kadencje. Ograniczenia tego typu
przewiduje art. 26 ustawy - Prawo o ustroju s¹dów powszechnych. Zgodnie z tym przepisem prezesi i wi-
ceprezesi s¹dów okrêgowych i apelacyjnych nie mog¹ piastowaæ swoich funkcji przez dwie kolejne ka-
dencje, a prezesi i wiceprezesi s¹dów rejonowych – przez trzy. Senat uzna³, ¿e podobna regulacja powinna
znaleŸæ zastosowanie w s¹downictwie administracyjnym (poprawka nr 1).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2, Senat znosi rygor pozostawienia sprawy bez rozpoznania albo odrzucenia
pisma nienale¿ycie op³aconego przez profesjonalnego pe³nomocnika. Zdaniem Senatu ów rygor jest œrod-
kiem zbyt daleko id¹cym, który ogranicza prawo strony do rozpoznania meritum sprawy przez s¹d. Uchy-
lony przepis powodowa³, ¿e konsekwencje b³êdów profesjonalnych pe³nomocników ponosi strona.

Brzmienie art. 285a § 2 p.p.s.a jest zredukowane w stosunku do art. 4242 § 2 k.p.c. bêd¹cego jego od-
powiednikiem w procedurze cywilnej, o wyrazy „je¿eli strony nie skorzysta³y z przys³uguj¹cych im œrod-
ków prawnych”.

Zgodziæ siê nale¿y, ¿e pominiêt¹ treœæ przepisu mo¿na wyinterpretowaæ porównuj¹c brzmienie § 1 i § 2
z art. 285a. Jednak wprowadzenie jej do omawianego przepisu ma ten walor, ¿e pozwala odnieœæ frazê „w
wyj¹tkowych przypadkach” w³aœnie do nieskorzystania przez stronê z przys³uguj¹cych jej œrodków praw-
nych. W ten sposób jest interpretowany art. 4241 § 2 k.p.c. S¹d Najwy¿szy w postanowieniu z dnia 2 lute-
go 2006 r. (sygn. akt I CNP 4/06), Lex nr 176401 stwierdzi³, ¿e za wypadek wyj¹tkowy, o którym mowa
w art. 4241 § 2 k.p.c., mo¿na uznaæ - przyk³adowo - nieskorzystanie przez stronê z przys³uguj¹cego jej
œrodka zaskar¿enia z powodu ciê¿kiej choroby, katastrofy, klêski ¿ywio³owej lub b³êdnej informacji
udzielonej przez pracownika s¹du.

Pozostawienie art. 285a § 2 p.p.s.a. w brzmieniu uchwalonym prze Sejm spowoduje, ¿e wyj¹tkowe
przypadki bêdzie nale¿a³o odnieœæ do naruszenia przez zaskar¿one postanowienie podstawowych zasad
porz¹dku prawnego lub konstytucyjnych wolnoœci albo praw cz³owieka i obywatela. Taka interpretacja
z jednej strony zawê¿a³aby stosowanie przepisu ze wzglêdu na ograniczenie dopuszczalnoœci skargi do
wyj¹tkowych wypadków naruszenia podstawowych zasad porz¹dku prawnego lub konstytucyjnych wol-
noœci albo praw cz³owieka i obywatela, a z drugiej przepis § 2 mo¿na by³oby stosowaæ do ka¿dego przypad-
ku nieskorzystania przez stronê z przys³uguj¹cych jej œrodków prawnych. By³oby to sprzeczne z wol¹
ustawodawcy i prowadzi³oby do nieuzasadnionej, odmiennej regulacji w stosunku do przepisów kodeksu
postêpowania cywilnego. Maj¹c to na uwadze Senat uchwali³ poprawkê nr 3.

Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku 8 grudnia 2009 r. (Sygn. Akt SK 34/08) stwierdzi³, ¿e art. 5 ustawy
z dnia 17 czerwca 2004 r. o z mianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie,
w jakim wy³¹cza skargê o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem orzeczenia s¹du wyrz¹dzaj¹cego szkodê,
które sta³o siê prawomocne po dniu wejœcia w ¿ycie Konstytucji RP, jest niezgodny z art. 77. ust.
2 w zwi¹zku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e zawarte w art.
4 ustawy ograniczenie dochodzenia roszczeñ z tytu³u orzeczeñ niezgodnych z prawem wydanych przed
1 wrzeœnia 2004 r. zosta³oby przez Trybuna³ Konstytucyjny równie¿ zakwestionowane. Poniewa¿ insty-
tucja skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia w postêpowaniu s¹do-
woadministracyjnym dotyczy orzeczeñ Naczelnego S¹du Administracyjnego, które ra¿¹co naruszaj¹ nor-
my prawa Unii Europejskiej oraz orzeczeñ wojewódzkich s¹dów administracyjnych, to nale¿y umo¿liwiæ
wnoszenie skargi od orzeczeñ zapad³ych od 1 stycznia 2004 r. Od tego dnia w systemie organów ochrony
prawnej pojawi³y siê wojewódzkie s¹dy administracyjne, natomiast o orzeczeniach niezgodnych z pra-
wem unijnym mo¿e byæ mowa dopiero od dnia 1 maja 2004 r., kiedy to Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Eu-
ropejskiej. Zatem przed dat¹ 1 stycznia 2004 r. nie mog³o zapaœæ orzeczenie, które mo¿na by³oby zaskar-
¿yæ na podstawie wprowadzanych przepisów (poprawka nr 4).

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
290 Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych…



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz ustawy – Prawo ochrony œrodowiska

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony œro-
dowiska, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1)wart.1wpkt1,w§3wyrazy „wstanienietrzeŸwoœci,” zastêpujesiêwyrazami „wstanienietrzeŸwoœci lub”;
2) w art. 2 w pkt 2, w art. 43 w § 16 w pkt 3 wyraz „przeprowadzenia” zastêpuje siê wyrazem „przeprowa-

dzania”;
3) w art. 4 i 8 wyrazy „w ¿ycie ustawy” zastêpuje siê wyrazami „w ¿ycie niniejszej ustawy”;
4) w art. 6 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ocenie Ministra Sprawiedliwoœci podlega równie¿ celowoœæ i gospodarnoœæ wydatkowania przez te
podmioty otrzymanych œrodków.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska zasta³a rozpatrzona przez Senat na 48. posiedzeniu. W uchwale podjêtej w dniu 4 lu-
tego 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 4 poprawek.

Spoœród tych poprawek na wyró¿nienie zas³uguje poprawka nr 4, posiadaj¹ca walor zmiany merytory-
cznej. Poprawka dotyczy art. 6, który jest przepisem przejœciowym. Stanowi on, ¿e Minister Sprawiedli-
woœci mo¿e zleciæ kontrolê prawdziwoœci danych zawartych w sprawozdaniach instytucji, stowarzyszeñ,
fundacji i organizacji spo³ecznych, dotycz¹cych wykorzystania œrodków pochodz¹cych z orzeczonych na
ich rzecz nawi¹zek lub œwiadczeñ pieniê¿nych, za okres nierozliczony. Sprawozdania te powinny byæ
przekazane Ministrowi w terminie 60 dni, od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy (tak stanowi art. 5). Tymczasem
w zdaniu drugim art. 6 ustawa poddaje ocenie Ministra wydatkowanie, przez podmioty okreœlone wy¿ej,
œrodków pochodz¹cych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Senat stwierdzi³ sprzecznoœæ pomiêdzy art. 5 i 6 ustawy, poniewa¿ sprawozdania, o których mowa
w art. 5 i 6, dotyczyæ maj¹ œrodków pochodz¹cych z orzeczonych nawi¹zek lub œwiadczeñ pieniê¿nych –
a nie z Funduszu. Trudno przypuszczaæ, by istniej¹cy dopiero od 60 dni Fundusz rozdysponowa³ ju¿ ja-
kieœ œrodki na rzecz tych podmiotów. Dodatkowo nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e po wejœciu w ¿ycie usta-
wy œrodki pochodz¹ce z Funduszu bêd¹ rozliczane i oceniane na podstawie nowych przepisów Kodeksu
karnego wykonawczego (art. 43 § 8 i 10). W œwietle powy¿szego Senat uzna³ za wskazane wniesienie po-
prawki oznaczonej nr 4.

Poprawkinr1 i3wprowadzaj¹ zmiany,którychcelemjestujednolicenie terminologiiuchwalanejustawy.
Poprawka nr 2 jest poprawk¹ redakcyjn¹ i dotyczy art. 43 § 16 pkt 3 Kodeksu karnego wykonawczego,

który nak³ada na Ministra Sprawiedliwoœci obowi¹zek okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia warunków
i trybu udzielania œrodków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w tym
w szczególnoœci „tryb przeprowadzenia konkursu ofert”. Poniewa¿ powierzanie realizacji zadañ innym
podmiotom bêdzie siê obywa³o w drodze otwartych konkursów, nale¿y domniemywaæ, ¿e bêd¹ one prze-
prowadzane wielokrotnie. St¹d propozycja Senatu wniesienia poprawki oznaczonej nr 2.

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tek-
stu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 14a w ust. 2:

a) w pkt 1 w lit. b wyraz „odpowiadaj¹cej” zastêpuje siê wyrazem „odpowiadaj¹c¹”,
b) w pkt 2 w lit. b wyraz „odpowiadaj¹cej” zastêpuje siê wyrazem „odpowiadaj¹ce”;

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 28a:
a) w ust. 1 wyrazy „wype³niæ zezwolenie” zastêpuje siê wyrazami „wype³niæ blankiet zezwolenia”,
b) w ust. 2 wyrazy „, nieprawid³owego wype³nienia lub b³êdnego wype³nienia zezwolenia” zastêpuje

siê wyrazami „lub nieprawid³owego wype³nienia blankietu zezwolenia”,
c) w ust. 3 w zdaniu pierwszym:

– wyrazy „przewóz drogowy” zastêpuje siê wyrazami „przewóz drogowy rzeczy”,
– wyrazy „mieæ przy sobie” zastêpuje siê wyrazami „posiadaæ w pojeŸdzie”,
– wyraz „zezwolenie” zastêpuje siê wyrazami „blankiet zezwolenia”;

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 29b w pkt 3 wyrazy „sposób wype³niania zezwoleñ, o którym mowa” zastêpuje
siê wyrazami „sposób wype³niania blankietów zezwoleñ, o których mowa”;

4) w art. 1 w pkt 7:
a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 39a” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê ja-

ko lit. a oraz dotychczasowe lit. a i b oznacza siê jako tiret pierwsze i drugie,
b) dodaje siê lit. b w brzmieniu:

„b) uchyla siê ust. 2;”;
5) w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 11 w pkt 2 wyrazy „art. 39i ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „ust. 12”;
6) w art. 1 w pkt 13 w lit. c, ust. 3 oznacza siê jako ust. 12;
7) w art. 1 skreœla siê pkt 18;
8) w art. 1 w pkt 19:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„po art. 89a dodaje siê art. 89a1 w brzmieniu:”,

b) art. 89a oznacza siê jako art. 89a1;
9) w art. 3 skreœla siê pkt 1 i 3;

10) w art. 3 w pkt 2, w ust. 7 wyraz „czasowego” zastêpuje siê wyrazem „czasowe”;
11) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Zachowuj¹ uprawnienia do wykonywania przewozów drogowych kierowcy, którzy nabyli je
na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.”;

12) skreœla siê art. 5;
13)w art. 7 wyrazy „karno-skarbowych” zastêpuje siê wyrazami „karnych skarbowych”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 58. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o trans-
porcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwali³ do niej 13 poprawek.

Poprawki nr 2 i 3 maj¹ zapewniæ jednoznacznoœæ przepisom okreœlaj¹cym zasady uzyskiwania przez
podmioty zagraniczne zezwoleñ na wykonywanie miêdzynarodowego przewozu drogowego rzeczy.
W myœl art. 28 ust. 1 ustawy (art. 1 pkt 3 noweli), wykonywanie miêdzynarodowego przewozu drogowego
rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczny podmiot wymaga zezwolenia ministra
w³aœciwego do spraw transportu, o ile umowy miêdzynarodowe nie stanowi¹ inaczej. Zgodnie z art. 28a
ust. 1 dodanym do ustawy w art. 1 pkt 4 noweli, zagraniczny podmiot wykonuj¹cy miêdzynarodowy prze-
wóz drogowy rzeczy jest obowi¹zany wype³niæ zezwolenie, o którym mowa w art. 28 ust. 1, najpóŸniej
przed wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu samochodowego, którym przewóz ten
jest wykonywany. Art. 28a ust. 2 stanowi natomiast, ¿e w przypadku niewype³nienia, nieprawid³owego
wype³nienia lub b³êdnego wype³nienia zezwolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przejazd uznaje siê za
wykonywany bez zezwolenia. Taka konstrukcja normatywna mo¿e powodowaæ w¹tpliwoœci interpreta-
cyjne. Skoro bowiem podmiotem uprawnionym do wydania zezwolenia jest minister w³aœciwy do spraw
transportu – to on powinien wype³niæ zezwolenie. Obowi¹zek, o którym mowa w art. 28a ust. 1, powinien
wiêc dotyczyæ nie wype³nienia zezwolenia, a jego formularza.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat kierowa³ siê koniecznoœci¹ zapewnienia ustawie spójnoœci. W art.
39a w ust. 1 w pkt 1 w lit. a Sejm zaproponowa³, aby przewozy drogowe mogli wykonywaæ kierowcy po-
cz¹wszy od ukoñczenia 18 roku ¿ycia, przy czym do osi¹gniêcia wieku 21 lat uprawnienie to obejmowa³o-
by pojazdy, dla których wymaga siê prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 lub C1+E. Niezmieniony ust. 2
w art. 39a stanowi natomiast, ¿e wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wyko-
nuj¹cego przewóz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespo³em pojazdów o dopuszczalnej
masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t i nieprzekraczaj¹cej 7,5 t - co odpowiada prawu jazdy kategorii C1.
Aby usun¹æ sprzecznoœæ miêdzy art. 39a ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 w tym przepisie, Senat postanowi³
uchyliæ ten ostatni.

W poprawce nr 7 Senat postanowi³ o uchyleniu przepisów, na podstawie których op³ata roczna za prze-
jazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych mog³aby byæ uiszczana w ratach. Zdaniem Izby roz-
wi¹zanie to w istotny sposób skomplikuje dotychczasowy tryb uiszczania op³at rocznych a jego koszty
mog¹ przekroczyæ wysokoœæ samej op³aty.

Poprawka nr 9 zmierza do skreœlenia przepisów, na podstawie których posiadacze przyczep zostaliby
zwolnieni od obowi¹zku ich ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci OC. W art. 3 pkt 1 i 3 noweli dotycz¹cym
ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biu-
rze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Sejm postanowi³ znieœæ obowi¹zek ubezpieczenia OC przyczep.
Taki zabieg legislacyjny powoduje zdaniem Senatu zarzut niezgodnoœci z prawem wspólnotowym. Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 wrzeœnia 2009 r. w sprawie ubezpiecze-
nia od odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody powsta³e w zwi¹zku z ruchem pojazdów mechanicznych i eg-
zekwowania obowi¹zku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialnoœci, zobowi¹zuj¹c ka¿de pañstwo cz³on-
kowskie do zapewnienia objêciem ubezpieczeniem od odpowiedzialnoœci cywilnej ruchu pojazdów prze-
bywaj¹cych na jego terytorium, uznaje jednoczeœnie za pojazd „ka¿dy pojazd silnikowy przeznaczony do
podró¿owania l¹dem oraz napêdzany si³¹ mechaniczn¹, który nie porusza siê po szynach, oraz ka¿d¹
przyczepê zespolon¹ lub nie”. Poza zastrze¿eniami co do zgodnoœci z prawem wspólnotowym, propono-
wana w noweli konstrukcja art. 37 ustawy o ubezpieczeniach obowi¹zkowych mog³aby, w opinii Izby, wy-
wo³ywaæ tak¿e w¹tpliwoœci interpretacyjne.

W poprawce nr 11 Senat postanowi³ przes¹dziæ jednoznacznie o wp³ywie nowego prawa na stosunki
powsta³e przed jego wejœciem w ¿ycie i rozszerzy³ ustawê o przepis przejœciowy, na podstawie którego kie-
rowcy wykonuj¹cy przewozy drogowe w oparciu o przepisy dotychczasowe zachowaj¹ uprawnienia do
wykonywania pracy. Taki zabieg legislacyjny zapewni respektowanie wynikaj¹cych z art. 2 Konstytucji
zasad: przyzwoitej legislacji, ochrony praw nabytych i ochrony zaufania do prawa.

Uchylaj¹c art. 5 noweli (poprawka nr 12), Senat wzi¹³ pod rozwagê argument, ¿e odsuniêcie do dnia 31
grudnia 2012 r., na³o¿onego na oœrodki szkolenia obowi¹zku prowadzenia szkoleñ w warunkach specjal-
nych przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki
jazdy jest sprzeczne z dyrektyw¹ 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r.
w sprawie wstêpnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do
przewozu rzeczy lub osób.

Pozosta³e poprawki maja charakter redakcyjny, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub s¹ konsekwencj¹
zmian wprowadzonych do ustawy przez Sejm.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpu-
j¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 11, w art. 106a w ust. 3,
b) w pkt 16, w art. 131a w ust. 1 w pkt 1

- wyraz „celem” zastêpuje siê wyrazami „w celu”;
2) w art. 1 w pkt 14, w art. 127b wyrazy „nie mniej ni¿” zastêpuje siê wyrazami „co najmniej”;
3) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 5 skreœla siê wyrazy „, do czasu uzyskania zezwolenia”;
4) w art. 1 w pkt 16, w art. 131a w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 wyrazy „w ramach posiadanych informacji” za-

stêpuje siê wyrazami „zgodnie z danymi, o których mowa w art. 68a pkt 1 lit. c i e”;
5) w art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) po art. 12a dodaje siê art. 12b i 12c w brzmieniu:
„Art. 12b.

1. Je¿eli dla osoby uprawnionej do renty socjalnej ustanowiono opiekê prawn¹, œwiadcze-
nie to wyp³aca siê osobie sprawuj¹cej tê opiekê.

2. Je¿eli do renty socjalnej uprawniona jest osoba, która wymaga opieki innej osoby oraz
nad któr¹ nie zosta³a ustanowiona opieka prawna, w przypadku gdy osoba uprawniona
do renty socjalnej nie mo¿e odebraæ jej samodzielnie, œwiadczenie to jest wyp³acane oso-
bie sprawuj¹cej nad ni¹ opiekê faktyczn¹, na podstawie oœwiadczenia o sprawowaniu
tej opieki. Sprawowanie opieki faktycznej nad osob¹ uprawnion¹ do renty socjalnej po-
twierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta) w³aœciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszka-
nia lub pobytu osoby uprawnionej.

3. Rentê socjaln¹ wyp³aca siê osobom sprawuj¹cym opiekê prawn¹ lub opiekê faktyczn¹
nad osobami uprawnionymi do renty socjalnej, po uprzednim pouczeniu o koniecznoœci
poinformowania organu rentowego o zajœciu okolicznoœci powoduj¹cych ustanie lub za-
wieszenie prawa do œwiadczenia albo wstrzymanie wyp³aty œwiadczenia w ca³oœci lub
w czêœci oraz o obowi¹zku zwrotu œwiadczenia przez te osoby w przypadku, gdy zosta³o
pobrane nienale¿nie.

Art. 12c.
1. Rentê socjaln¹ wyp³aca siê osobie uprawnionej za poœrednictwem osoby prawnej prowa-

dz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie dorêczania œwiadczeñ albo, na wniosek osoby uprawnio-
nej, na jej rachunek w banku lub w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej.

2. Osobie odbywaj¹cej karê pozbawienia wolnoœci, karê aresztu wojskowego albo karê are-
sztu za wykroczenie oraz osobie tymczasowo aresztowanej rentê socjaln¹ wyp³aca siê za
poœrednictwem osoby prawnej prowadz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie dorêczania œwiad-
czeñ pod adresem zak³adu karnego lub aresztu.

3. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do osób sprawuj¹cych opiekê prawn¹ nad osobami
uprawnionymi do renty socjalnej.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy osoba sprawuj¹ca opiekê prawn¹ nad
osob¹ uprawnion¹ do renty socjalnej odbywa karê pozbawienia wolnoœci, karê aresztu
wojskowego albo karê aresztu za wykroczenie lub jest tymczasowo aresztowana.”;”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Przyjête przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych in-
nych ustaw nie wprowadzaj¹ do niej zmian merytorycznych, stanowi¹ jednak uœciœlenia, które wp³ywaj¹
na poprawnoœæ i czytelnoœæ uregulowañ, a zosta³y podjête przez Senat w przekonaniu o celowoœci dbania
o jakoœæ stanowionego prawa. Poprawka nr 1 eliminuje rozpowszechnion¹, ale b³êdn¹ konstrukcjê jêzy-
kow¹, zapewniaj¹c jednoczeœnie wewnêtrzn¹ spójnoœæ jêzykow¹ ustawy. W poprawce nr 2 Senat dokona³
doprecyzowania, które respektuje zasady logiki i stosownego u¿ywania pojêæ. W poprawce nr 3 Senat
usun¹³ zbêdne normatywnie wyrazy. Poprawka nr 4 ma charakter uœciœlaj¹cy i porz¹dkuj¹cy.

Poprawka nr 5 koryguje zmianê ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w sposób zape-
wniaj¹cy jej zgodnoœæ z Zasadami techniki prawodawczej oraz czytelnoœæ dla adresata normy (oddziele-
nie materii dotycz¹cej uprawnienia do wyp³acenia renty osobom innym ni¿ beneficjent tego œwiadczenia -
od sposobu wyp³aty renty tj. dokonywania tego za poœrednictwem poczty lub banku, przy jednoczesnej
rezygnacji ze wskazywania, nie budz¹cej w¹tpliwoœci, kwestii w zakresie wysokoœci renty).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dodaje siê ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Pracodawca ma obowi¹zek pisemnego zg³oszenia faktu zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej

przy spe³nieniu warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy do Pañstwowej Inspekcji Pracy.
7. Kontrolê w zakresie spe³niania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, przeprowadza Pañ-

stwowa Inspekcja Pracy.”.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych i uchwali³ do niej jedn¹
poprawkê.

Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ ustawa uchwalona przez Sejm ogranicza mo¿liwoœæ uzyskania przez
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy informacji o stanowiskach pracy organizowanych dla osób niepe³nospra-
wnych stwarzaj¹c tym samym ryzyko niezapewniania nale¿ytego poziomu ochrony takim pracownikom.
W zwi¹zku z powy¿szym Izba uzna³a za celowe uzupe³nienie regulacji poprzez na³o¿enie na pracodawcê
zatrudniaj¹cego osobê niepe³nosprawn¹ obowi¹zku pisemnego zg³oszenia do Pañstwowej Inspekcji Pra-
cy faktu zatrudnienia takiej osoby w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy o reka-
pitalizacji niektórych instytucji finansowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6:

a) w ust. 3 skreœla siê zdanie drugie,
b) po ust. 3 dodaje siê ust. … w brzmieniu:

„…. Warunkiem zawarcia umowy gwarancji pomiêdzy ministrem w³aœciwym do spraw instytucji
finansowych oraz instytucj¹ finansow¹ jest uzyskanie zgody walnego zgromadzenia tej insty-
tucji na zwi¹zanie umow¹.”;

2) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „Skarbowi Pañstwa przys³uguje” zastêpuje siê wyrazami „minister w³aœciwy
do spraw instytucji finansowych ma”;

3) w art. 9 w ust. 4 wyrazy „przepisu art. 359 § 1 zdanie trzecie” zastêpuje siê wyrazami „przepisów art.
359 § 1 zdanie trzecie oraz § 2 zdanie pierwsze”;

4) w art. 14 w ust. 4 skreœla siê wyraz „mniejszoœciowi”;
5) w art. 14 w ust. 10 wyrazy „trzech lat” zastêpuje siê wyrazami „piêciu lat”;
6) w art. 14 w ust. 10 wyraz „objêcia” zastêpuje siê wyrazami „dnia objêcia ostatniej”;
7) w art. 14 po ust. 10 dodaje siê ust. … w brzmieniu:

„…. W przypadku przejêcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 zbycie akcji, o którym
mowa w ust. 10, nastêpuje nie póŸniej ni¿ w terminie trzech lat od dnia objêcia ostatniej akcji.
Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje siê.”;

8) art. 22 przenosi siê do rozdzia³u 4.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o rekapitalizacji niektórych instytucji
finansowych i uchwali³ do niej 8 poprawek.

W toku prac w Sejmie dodano w art. 6 w ust. 3 zdanie, zgodnie z którym warunkiem zawarcia umowy
gwarancji pomiêdzy ministrem w³aœciwym do spraw instytucji finansowych oraz instytucj¹ finansow¹
jest uzyskanie zgody walnego zgromadzenia tej instytucji, zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks spó³ek
handlowych albo ustawy - Prawo spó³dzielcze. Maj¹c na wzglêdzie rozszerzenie zakresu podmiotowego
ustawy o towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych (TUW) nasuwa³a siê w¹tpliwoœæ, dlaczego w odniesieniu
do tych podmiotów ich walne zgromadzenia nie bêd¹ musia³y wyra¿aæ zgody na zawarcie umowy gwaran-
cji. Organy TUW–ów i ich kompetencje zosta³y okreœlone w ustawie o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej. Zda-
niem Senatu, TUW–y w zakresie wyra¿ania zgody na zawarcie umowy gwarancji powinny byæ traktowane
analogicznie, jak inne instytucje finansowe (w szczególnoœci, ¿e walne zgromadzenie TUW–u bêdzie zaan-
ga¿owane w realizacjê umowy gwarancji). W zwi¹zku z tym uchwalono poprawkê nr 1.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w³aœciwym w sprawach zawarcia i wykonania umowy gwarancji umowy bêdzie mi-
nister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych, dzia³aj¹cy w imieniu Skarbu Pañstwa (art. 6 ust. 1 i 3 oraz
art. 7 ust. 2), Senat w art. 9 w ust. 1 wskazuje jednoznacznie, kto w imieniu Skarbu Pañstwa bêdzie wykony-
wa³ uprawnienia przewidziane w tym przepisie (analogicznie, jak to uczyniono w art. 8) – poprawka nr 2.

Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu spó³ek handlowych umorzenie akcji wymaga uchwa³y walnego zgroma-
dzenia. W uchwale tej okreœla siê m.in. wysokoœæ wynagrodzenia przys³uguj¹cego akcjonariuszowi akcji
umorzonych. Wobec faktu, i¿ stanowi¹c o umarzaniu akcji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, wy³¹czono
jedynie stosowanie art. 359 § 1 zdanie trzecie ustawy - Kodeks spó³ek handlowych oraz przewidziano, i¿
umorzenia akcji i ustalenia wysokoœci wynagrodzenia dokonuje zarz¹d, nasuwa³a siê w¹tpliwoœæ, co do
wzajemnej relacji uregulowañ kodeksowych oraz przepisów rozpatrzonej ustawy. Senat uzna³, i¿ ustawo-
dawca odstêpuj¹c od regulacji kodeksowej powinien o tym adresata poinformowaæ, a tym samym wyelimi-
nowaæ mo¿liwe w¹tpliwoœci interpretacyjne. W zwi¹zku z tym, poprawk¹ nr 3 wy³¹czono dodatkowo w od-
niesieniu do umorzenia stosowanie art. 359 § 2 zdanie pierwsze ustawy - Kodeks spó³ek handlowych.

Senat uzna³, i¿ trudno gwarantowaæ w ustawie, i¿ pierwszy pakiet akcji instytucji finansowej objêty
przez Skarb Pañstwa w trybie art. 14 bêdzie od razu pakietem wiêkszoœciowym (sugerowa³ to art.
14 ust. 4) i wobec tego uchwali³ poprawkê nr 4.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ zagwarantowania, i¿ przejête przez Skarb Pañstwa akcje instytucji finan-
sowych bêd¹ zbyte w najkorzystniejszym z punktu widzenia interesu Skarbu Pañstwa momencie, Senat
uzna³ za wskazane wyd³u¿enie do 5 lat maksymalnego terminu zbycia przejêtych akcji (poprawka nr 5).

Z przepisu art. 14 ust. 4 wynika, i¿ mo¿liwe s¹ ró¿ne terminy objêcia przez Skarb Pañstwa akcji prze-
jmowanej instytucji finansowej, w przypadku gdy ca³a suma wykupu nie zostanie uiszczona w jednym
terminie. Jednoczeœnie w ust. 10 ustawodawca stanowi, i¿ zbycie akcji przejêtej instytucji finansowej na-
st¹pi nie póŸniej ni¿ w terminie 3 lat od objêcia tych akcji (chyba ¿e Rz¹d wyd³u¿y ten termin). W zwi¹zku
z powy¿szym nasuwa³o siê pytanie, w jaki sposób bêdzie obliczany termin zbycia, w sytuacji gdy termin
objêcia poszczególnych akcji bêdzie ró¿ny. Zdaniem Senatu, dopuszczalna jest interpretacja, w myœl któ-
rej w odniesieniu do poszczególnych pakietów akcji przejêtej instytucji finansowej ustalone bêd¹ ró¿ne
maksymalne terminy ich zbycia (w zale¿noœci od terminu objêcia konkretnego pakietu akcji). Uznano je-
dnak, i¿ wol¹ ustawodawcy jest, aby termin, o którym mowa w ust. 10, by³ jednakowy dla wszystkich ak-
cji. Przyjêto wiêc rozwi¹zanie, i¿ bêdzie on obliczany od dnia objêcia ostatniej akcji przejmowanej insty-
tucji finansowej (poprawka nr 6).

Ustawodawca postanowi³, i¿ minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych bêdzie obowi¹zany
zbyæ akcje niezw³ocznie po ustaniu okolicznoœci gro¿¹cych utrat¹ wyp³acalnoœci instytucji finansowej,
nie póŸniej jednak ni¿ w terminie 3 lat od ich objêcia. W zwi¹zku z tym, i¿ okolicznoœci wskazane w art. 14
ust. 1 nie s¹ jedynymi uzasadniaj¹cymi przejêcie instytucji finansowej nasuwa³o siê pytanie, w jakim ter-
minie minister w³aœciwy do spraw instytucji finansowych bêdzie obowi¹zany zbyæ akcje instytucji przejê-
tej na podstawie art. 9 ust. 2 (przejêcie w zwi¹zku z ra¿¹cym naruszeniem warunków umowy gwarancji).
Z ¿adnego przepisu ustawy nie wynika bowiem, i¿ ra¿¹ce naruszenie warunków umowy gwarancji przez
instytucjê finansow¹ bêdzie uznawane za okolicznoœæ gro¿¹c¹ utrat¹ wyp³acalnoœci, a tym samym do
przejêcia, o którym mowa w art. 9 ust. 2, bêd¹ mog³y znaleŸæ zastosowanie wszystkie przepisy o przejêciu
sformu³owane w rozdziale 3 ustawy. Uznaj¹c, i¿ wol¹ ustawodawcy jest jedynie czasowa nacjonalizacja
instytucji finansowej przejêtej na podstawie art. 9 ust. 2 oraz d¹¿¹c do wyeliminowania w¹tpliwoœci inter-
pretacyjnych w tym zakresie, Senat doda³ przepis stanowi¹cy, i¿ w przypadku „sankcyjnego” przejêcia,
akcje nabyte przez Skarb Pañstwa zbywane bêd¹ w terminie 3 lat od dnia ich przejêcia, z mo¿liwoœci¹ wy-
d³u¿enia tego terminu (poprawka nr 7). Zaproponowano wiêc rozwi¹zanie analogiczne, jak w przypadku
zbycia akcji przejêtych w trybie art. 14 ust. 1, z tym ¿e uznano, i¿ w odniesieniu do przejêcia „sankcyjne-
go” 3 – letni maksymalny okres zbycia bêdzie wystarczaj¹cy.
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Analizuj¹c tytu³ rozdzia³u 5 Senat stwierdzi³, i¿ art. 22 nie mieœci siê w zakresie przedmiotowym tej je-
dnostki systematyzacyjnej. Z tytu³u rozdzia³u 5 wynika, i¿ zawiera on wy³¹cznie przepisy zmieniaj¹ce i koñ-
cowe, natomiast art. 22 jest przepisem merytorycznym. Maj¹c na wzglêdzie, i¿ tytu³ jednostki systematyza-
cyjnej musi byæ adekwatny do zakresu treœci przepisów w niej zawartych, art. 22 nale¿y zamieœciæ w roz-
dziale 4 – Przepisy z zakresu finansów publicznych (poprawka nr 8). Nie budzi bowiem w¹tpliwoœci, i¿ pro-
blematyka podatku od czynnoœci cywilnoprawnych jest zagadnieniem z zakresu finansów publicznych.

48. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 lutego 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

oraz Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 wrzeœnia 2009 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2010 r. ustawy o raty-
fikacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz
Protoko³u do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 wrzeœnia 2009 r., przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie poszanowania Krzy¿a

W obliczu tocz¹cej siê debaty nad obecnoœci¹ Krzy¿a w szko³ach, urzêdach i przestrzeni publicznej na-
szego Pañstwa, bêd¹cej reakcj¹ na wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu z dnia
3 listopada 2009 r. (nr 30814/06) Senat Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, co nastêpuje:

Wspomniany wyrok odnosi³ siê do konkretnej sytuacji prawnej – we W³oszech umieszcza siê Krzy¿
w salach lekcyjnych na podstawie rozporz¹dzenia ministra edukacji, a tak¿e zakazuje siê eksponowania
innych symboli religijnych, co w Polsce nie ma miejsca.

Krzy¿, g³ówny symbol chrzeœcijañstwa, które przynios³o Europie regu³ê poszanowania praw jednostki
oraz zasady równoœci, wolnoœci i tolerancji, towarzyszy³ Polsce we wszystkich wa¿nych chwilach jej dzie-
jów. W czasach trudnych, podczas rozbiorów, wojen i okupacji Koœció³ Katolicki niós³ pomoc potrzebu-
j¹cym bez wzglêdu na wyznanie i by³ miejscem zachowania pamiêci narodowej, a Krzy¿ stawa³ siê symbo-
lem nie tylko chrzeœcijañstwa i jego wartoœci, ale te¿ têsknoty za woln¹ Ojczyzn¹.

W czasach komunistycznego re¿imu Koœció³ Katolicki pod przewodnictwem Prymasa Tysi¹clecia Kar-
dyna³a Stefana Wyszyñskiego postawi³ sobie za cel zachowanie w spo³eczeñstwie polskim wartoœci naro-
dowych, za co by³ instytucjonalnie zwalczany przez ówczesne pañstwo. To w³aœnie dziêki Koœcio³owi –
i w nim – Polacy mogli zachowaæ choæ odrobinê wolnoœci, czciæ pamiêæ swoich bohaterów, obchodziæ ro-
cznice wielkich wydarzeñ ze swoich dziejów, a kiedy dojrza³ czas, upomnieæ siê pod sztandarami „Solidar-
noœci” o swoj¹ godnoœæ, prawdê i wolnoœæ. W czarnych godzinach stanu wojennego Koœció³ – jak zawsze
w przesz³oœci – szeroko otworzy³ swoje podwoje dla osób potrzebuj¹cych wsparcia, a tak¿e dla walcz¹cych
o wolnoœæ. I nie liczy³o siê wyznanie, liczy³a siê potrzeba cz³owieka lub jego patriotyzm i zaanga¿owanie
w Polsk¹ Sprawê. Krzy¿, bêd¹cy znakiem chrzeœcijañstwa, na trwa³e sta³ siê dla wszystkich Polaków, bez
wzglêdu na wyznanie, symbolem powszechnie akceptowanych wartoœci uniwersalnych, a tak¿e d¹¿enia
do prawdy, sprawiedliwoœci i wolnoœci naszej Ojczyzny.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, wszelkie próby zakazania umieszczania Krzy¿a w szko³ach, szpitalach,
urzêdach i przestrzeni publicznej w Polsce musz¹ byæ poczytane za godz¹ce w nasz¹ tradycjê, pamiêæ
i dumê narodow¹.

Apelujemy o zachowanie dystansu wobec wyroku Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Stras-
burgu i o poszanowanie Krzy¿a.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Gorczyca . . . . . . 39
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 40

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czwarty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów ad-
ministracyjnych oraz ustawy – Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami admini-
stracyjnymi

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 41

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 42

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 44
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 45
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 45

senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 45
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . . 45

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

podsekretarz stanu
Andrzej Duda . . . . . . . . . . . . . 45

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 46

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 47
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 47
podsekretarz stanu
Andrzej Duda . . . . . . . . . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 47
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 50

Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks kar-
ny wykonawczy oraz ustawy – Prawo
ochrony œrodowiska

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Gra¿yna Sztark . . . . . . . . . . . . 50

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 52

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 52

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr G³owski . . . . . . . . . 53
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 53
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 53
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 54
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 55
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 55
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 56
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 56
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 57
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 57
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 57
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 58
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 59

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
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Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks cywilny

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 60

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . . 60

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 61

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 61
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 61
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 62

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 63

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o transporcie drogowym oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 65
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 66
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 66
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 66
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 66
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 66
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . . 66
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 66
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 67
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 67
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 67
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 67
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 68
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 68
senator Rafa³ Muchacki . . . . . . . . 68
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 68

senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 68
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . . 68

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 69
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 69
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 70
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 70
senator Rafa³ Muchacki . . . . . . . . 70
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 71
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 71
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 71
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 71
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 72
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 72
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 73
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 73
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 73
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 73
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 74
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 75
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 75
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 76
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 76

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 76
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 77
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 77
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 78

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-

stwie Infrastruktury
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . . 78

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o pomocy spo³ecznej oraz niektórych
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 80

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 80
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senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 80
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 81
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . . 81
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 82
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 82
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 82
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 82
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 83

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 84

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 85
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 85
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . . 85
sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn . . . . . 86

Zamkniêcie dyskusji
Punktdziewi¹typorz¹dkuobrad:stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 86

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 87
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 87
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 87

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

sekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 87

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 88
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 89
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 90

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: sprawo-

zdanie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich w sprawie z³o¿onego
za poœrednictwem Ministra Sprawiedliwo-
œci – Prokuratora Generalnego wniosku
Prokuratury Okrêgowej Warszawa Praga
o wyra¿enie przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej zgody na poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci karnej senatora Krzysztofa Pie-
siewicza

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 91

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 92
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 92
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 93
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 93
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 94
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 94
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 95
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski. . . . . . . . . . . 95

Tajne g³osowanie
Wznowienie obrad
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Og³oszenie wyników g³osowania tajnego
Podjêcie uchwa³y w sprawie niewyra¿enia

zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzial-
noœci karnej senatora Krzysztofa Piesie-
wicza

Komunikaty

(Obrady w dniu 4 lutego)

Wznowienie posiedzenia
Uczczenie pamiêci ofiar trzêsienia ziemi na

Haiti
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 98
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 98
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 99
sekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
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i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 99

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o rekapi-
talizacji niektórych instytucji finanso-
wych

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . . 99

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . 100

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 101
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 101
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 101
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . 102
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak . . . . . . . . . . . 102
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 102
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 103
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . 103
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 103
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 104
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 105
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 105

Otwarcie dyskusji
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 105
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 106
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 107

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Królestwem Norwegii w sprawie
unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodat-
kowania w zakresie podatków od docho-
du oraz Protoko³u do tej Konwencji, pod-
pisanych w Warszawie dnia 9 wrzeœnia
2009 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . 108

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Antoni Motyczka . . . . . . . . . . . 108

Zapytania i odpowiedzi

senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 109
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 109
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 109
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 109
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . 110
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 110
senator Kazimierz Kleina . . . . . . . 110
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 110
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Andrzej Kremer . . . . . . . . . . . 111

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 111
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 112

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty oraz punkt piêtnasty

porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwa³y w sprawie poszanowania
Krzy¿a; drugie czytanie projektu apelu
o poszanowanie Krzy¿a

Wniosek formalny o skierowanie sprawozda-
nia o projekcie uchwa³y w sprawie poszano-
wania Krzy¿a do ponownego rozpatrzenia
przez Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 113
senator Mariusz Witczak . . . . . . . 114

Przyjêcie wniosku formalnego
Komunikat
Wznowienie obrad
Punkt czternasty oraz piêtnasty porz¹d-

ku obrad (cd.)
Wniosek formalny o zmianê kolejnoœci

przeprowadzenia g³osowania nad punk-
tami czternastym oraz piêtnastym
porz¹dku obrad

senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 114
senator Marek Rocki . . . . . . . . . 115

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 115
Odrzucenie wniosku formalnego
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 115

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 115

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 116

Zapytania i odpowiedzi
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 117
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senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 118
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 118
senator Ryszard Bender . . . . . . . 118
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 118

Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 119
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 120
senator Ryszard Bender . . . . . . . 121
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 122
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 124
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 125
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 126
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 127
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 127
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 128

Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 129
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 130
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 131
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o informatyzacji dzia³alnoœci pod-
miotów realizuj¹cych zadania publiczne
oraz niektórych innych ustaw

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jacek Swakoñ . . . . . . . . . . . . 131

G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 131
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 132

G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 132
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 132
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Systemie Informacyjnym Schen-
gen oraz Systemie Informacji Wizowej
i ustawy o ochronie danych osobowych

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji
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